Klant bij de
voedselbank?

Het kan iedereen overkomen
Armoede in Nederland bestaat.
Ruim 1,2 miljoen mensen leven onder
de armoedegrens.1 Zij moeten elke cent
omdraaien. Dagelijks voelen ze de zorg of er
wel een warme maaltijd op tafel getoverd kan
worden en of ze de energierekening einde
maand wel kunnen betalen.
De voedselbanken bestaan inmiddels
12 jaar. In de afgelopen jaren van recessie
hebben wij gezien dat armoede iedereen kan

Word donateur!

overkomen. Als alles even tegenzit. De zzper die een paar maanden geen of nauwelijks
opdrachten krijgt, de alleenstaande moeder
die ontslagen wordt, het echtpaar dat
gedwongen hun huis moet verkopen en
met een enorme restschuld opgezadeld zit.
Maar ook ziekte en verslavingen kunnen er
de oorzaak van zijn dat mensen tijdelijk niet
meer rond kunnen komen.
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Ook kinderen zijn de dupe
Eén op de tien kinderen zit dagelijks met
honger in de klas. Armoede betekent voor
hen bovendien dat zij hun verjaardag niet
kunnen vieren. Voetballen of sporten bij een
vereniging is een onhaalbare luxe.

De voedselbanken geven een
steuntje in de rug
Voedselbanken helpen slechts de
allerarmsten in de maatschappij. Wij reiken
elke week een basisvoedselpakket uit.
Om in aanmerking te komen moeten klanten
aan strenge criteria voldoen. Klanten kunnen
gedurende maximaal 3 jaar een pakket
ontvangen. Klanten krijgen naast een pakket
ook verplichte professionele hulp. Ze moeten
zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen
functioneren in de maatschappij.
Het overgrote gedeelte van onze klanten
heeft ons binnen een jaar gelukkig niet
meer nodig.

Voedselbanken ontvangen het
voedsel gratis
Wij betalen niet voor voedsel. Wij ontvangen
voedsel van o.a. supermarkten, bedrijven,
horeca, boeren en particulieren.
Het gedoneerde voedsel is helemaal in orde
maar zou veelal anders vernietigd worden
omdat het niet voldoet aan de hoge eisen
van het bedrijf dat het teelt, produceert of
verkoopt. Er staat bijvoorbeeld een fout op
de verpakking, de kleur van het product wijkt
af of de uiterste verkoopdatum verloopt over
afzienbare tijd.

Voedselbanken hebben geld nodig
Geld? De voedselbanken betalen toch niet
voor het voedsel?
Dat klopt. Wij betalen niet voor voedsel.
En ook niet voor personeel. Wij werken
uitsluitend met vrijwilligers. Maar om het
voedsel goed te houden gebruiken wij

Indien je per maand minder leefgeld hebt
dan onderstaand bedrag kom je in aanmerking voor een voedselpakket:
 180,- voor één volwassene plus
 60,- voor elke extra volwassene (personen
van 18 jaar of ouder) plus
 50,- per kind (ongeacht de leeftijd maar
wel jonger dan 18 jaar)

diepvriezers en koelkasten. Bovendien
ontvangen ook wij rekeningen voor huur,
gas, water en licht. We maken heel wat
kilometers om gratis voedsel op te halen en
vervolgens weer te verspreiden over de vele
voedselbanken en uitgiftepunten.
Omgerekend kost dit ons gemiddeld
 3 per kratje.
Meer informatie vindt u op
www.voedselbankennederland.nl.
U vindt daar ook ons jaarverslag, waarin u
exact kunt zien waar wij ontvangen gelden
aan besteden. Voedselbanken hebben de
ANBI-status. Giften zijn zodoende aftrekbaar
voor de belasting.

Word donateur! Voor slechts
3 euro per maand helpt u al
een gezin aan een pakket.
Help ons helpen met een structurele of
eenmalige bijdrage. U kunt online doneren
(www.voedselbankennederland.nl) of het
hiernaast staand machtigingsformulier
invullen en aan ons retourneren. U kunt uw
machtiging altijd opzeggen door een brief of
mail te sturen. Op de website staat dit ook
uitgelegd.

