Stadsherberg,
begin van
prachtige
traditie?
Vervolg van pagina 3

Hatenboer stiefelt de trap
van de Burgerzaal op, om te
laten horen dat er een wereld van verschil is tussen
de akoestiek in de zaal en
de aanpalende gangen. Met
dank aan een ingreep enkele jaren geleden: “Ze hebben
het plafond iets verlaagd en
geluiddempend
gemaakt.
Vroeger kon je hier niet eens
een gesprek voeren, moet je
horen wat er hier nu allemaal mogelijk is!” Waar het
in de gang nog enorm galmt,
vallen de vingerknipjes een
meter verderop achter de
deuren direct dood. Of de
Stadsherberg volgend jaar
weer een plekje in de Burgerzaal krijgt? Als het aan
Bok, Hoemakers en de vele
bezoekers ligt wel. Het heeft
in elk geval alles in zich om
uit te groeien tot een prachtige traditie.

Win met
puzzelen
Enschede - Voor puzzelaars

kan de dure Decembermaand net iets minder duur
uitvallen. Voor de winnaar
van de wekelijkse puzzel in
deze krant ligt namelijk een
set VVV-bonnen ter waarde
van 200 euro te wachten.
Alle details staan vermeld
bij de puzzel, op pagina 54
van deze krant.

Zieke Ruwendy Bentura
ziet z’n stad van boven
Enschede - De 32-jarige Ru-

wendy wilde zijn stad wel
eens van boven zien. Omdat
de Enschedeër ernstig ziek
is, werd zijn wens aangedragen bij de Wensstichting Oppepper4all.
Vrijwilligers van deze stichting en enkele sponsoren
zorgden er voor dat zijn
wens donderdag in vervulling ging. Samen met z’n
vrienden Joys en Marwin
stapt hij in Manderveen in
een helicopter om vandaar
naar Enschede te vliegen.
Beneden op de grond volgden zijn vriendin, de kinderen Chenaya (5) en Jermaine
(3), zijn schoonouders en het
wensteam van Oppepper4all
de droomvlucht. Joy en Marwin werden met deze vlucht
bedankt voor de steun die
zij hun vriend en zijn gezin
in het afgelopen jaar hebben
gegeven. Ruwendy heeft een
zeldzame vorm van maagkanker en kan helaas niet
beter worden.
De wensvervullers waren
Oppepper4all-oprichtster
Lineke
Steenhuis-Berentsen, coördinator Eline Gelderblom en haar zevenjarige
zoon Vito de Jong. Speciaal
voor Ruwendy kwamen zij
vanuit Amsterdam naar
Twente. Liever nog zouden

Ruwendy (midden) en z’n vrienden Joy (met pet) en Marwin (met dreads) na afloop van de vlucht
van Manderveen naar Enschede.

ze zien dat lokale vrijwilligers dit soort initiatieven in
Twente zouden willen oppakken. Daarom is Oppepper4all in de regio Enschede
op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers.
Voor Ruwendy, Joy en Marwin was het een dag om
nooit te vergeten. Bij het uitstappen uit de helikopter zei
Ruwendy: “Ik had verwacht
dat het heel bijzonder zou
zijn en dat was het!” Zijn

vrienden vulden hem aan:
“Het stilhangen was heel
speciaal en de landing tussen de bomen spectaculair.”
Bij thuiskomt werden ze
verrast met pizza. Onder het
genot van die maaltijd keken
ze terug op de spannende
belevenis en spraken ze eens
over iets anders dan ziekenhuizen en behandelingen.
Oppepper4all realiseert allerliefste - soms laatste - wensen van mensen van jong tot

oud, die als gevolg van ziekte
en beperkingen lang niet in
staat zijn geweest leuke dingen te doen. Op zo’n unieke
en persoonlijke Oppepperdag kunnen de zorgen voor
even worden vergeten en
wordt veerkracht verzameld
voor de toekomst.
De stichting zoekt nog vrijwilligers in de omgeving
Enschede. Info:



www.oppepper4all.nl

Fonds Rabobank
keert 43 mille uit
Enschede - Via haar Stimule-

ringsfonds ondersteunt Rabobank Enschede-Haaksbergen het maatschappelijke,
sociale en culturele leven in
Enschede en Haaksbergen.
Voor de maand december is
43.450 euro toegekend aan
verschillende initiatieven.
Er ging in Enschede onder
meer geld naar Stichting
Stawel. Stawel krijgt 10.000
euro als bijdrage voor het
project Glasvezel Netwerk
Buitengebied Enschede en
Haaksbergen,
Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker
krijgt 1.500 euro voor een
herinneringsmonument op
de hoek Molenstraat/Nieuwe Schoolweg, de Vereniging Openbare Dalton basisschool Europa ontvangt
een bijdrage van 2.000 euro
voor een speelopbject en de
Vereniging Koninklijke Enschedese Burgerharmonie
krijgt 4.000 euro voor de
aanschaf van muziekinstrumentaria ten behoeve van
een muziekeducatieproject
voor basisscholen in Enschede.
De Vereniging De Zonnebloem, afdeling Enschede
ontvangt een bijdrage van
2.000 euro voor een wervings- en educatieproject
voor nieuwe vrijwilligers.
Voor een duurzaamheidsen educatieproject voor basisscholen in Roombeek en
Lonneker ontvangt Stichting Kunst en Landschapsroute Lonneker een bijdrage
van 1.000 euro.

