------ Nodig voor ------ de voedselbank ---------------------------------- (Zilvervlies) rijst, (volkoren)
pasta,
- (volkoren) couscous,
- Gedroogde peulvruchten,
ogd,
- Saus voor rijst/pasta (gedro
potten, pakken),
e),
- Houdbare melk (geen mager
- Koffie,
- Crackers, ontbijtkoek,
- Groente, fruit, vis (blikken,
potten, pakken),
- Olijfolie, zonnebloemolie,
ar),
- Wasmiddel (poeder, vloeiba
6),
- Pampers (de maten 3, 5 en
bijt
- Muesli/cruesli en andere ont
producten,
- Potten haring,
- Pakjes droge soep.
---------------------------------
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------ Nodig voor ------ de voedselbank ----------------------------------

Geld om de vaste kosten
zoals gebouw en vervoer van
de Voedselbank te kunnen
bekostigen, is ook broodnodi
g.
Daarom wordt er op dankdag
ook gecollecteerd.
---------------------------------
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Deze folder is mede mogelijk gemaakt door:
Pach Design, communicatie, Veenendaal
www.pachdesign.nl
Van Ree Media en Communicatie, Veenendaal
www.vanreemedia.nl

Zie pagina 3 voor de inlevermomenten en -adressen.
Zie pagina 4 voor de gevraagde goederen.
Sionskerk Veenendaal - A. van Ostadelaan 78
Voor meer informatie: facebook.com/SionskerkVeenendaal

Noodhulp, geen extraatje
Voedselpakketten zoals die door de
Voedselbank worden verstrekt, zijn
bedoeld als noodhulp voor mensen
die voor kortere of langere tijd
financieel niet rond kunnen komen.
Ze zijn niet bedoeld als extraatje voor
mensen die het niet breed hebben.
Tijdens een intakegesprek toetst
de Voedselbank aan de hand van
landelijke voedselbankcriteria of een
cliënt in aanmerking komt voor een
voedselpakket.

Primair: uit de problemen helpen
Het primaire doel is om de cliënt
te helpen uit de problemen te
komen waar deze in zit. Daarom
wordt de cliënt gekoppeld aan een
schuldhulpmaatje. Het secundaire doel
is het uitdelen van voedselpakketten
en kleding.

Continu voedselstroom van
belang
De Voedselbank is de afgelopen
periode enorm gegroeid. Inmiddels
helpt de Voedselbank al meer dan 200
huishoudens. Een voorwaarde om een
goede voedselbank te kunnen zijn, is
dat er voldoende voedsel binnenkomt.
Een deel komt van voedingsbedrijven
en supermarkten.

Om echter de voedselstroom te
blijven garanderen is het nodig dat
ook particulieren in beweging komen,
bijvoorbeeld door inzamelingsacties
van kerken, scholen, verenigingen en
bedrijven.

Kwalitatief goede pakketten
De Voedselbank wil kwalitatief goede
pakketten samenstellen. De pakketten
zijn een aanvulling voor de cliënt; niet
voldoende om er van te leven. Een
pakket bevat 2 à 3 warme maaltijden
en enkele ontbijten.
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Contactpersonen
Voor vragen kunt u terecht bij:
Annemiek van Hal, tel. 06-58971607
Bert van de Haar, tel. 0318-528019
Leen Verweij, tel. 0318-512909 (sms-en
of appen naar 06-10517504 mag ook,
dan wordt u terug gebeld)
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Bijbelse opdracht
De Sionskerk in Veenendaal-Zuid
ondersteunt van harte het werk van
de Voedselbank. De Sionskerk wil in
de praktijk van alle dag inhoud geven
aan het liefhebben van Jezus en van
de naasten, ook in Veenendaal. Als
mensen het hoofd moeilijk boven
water kunnen houden raakt dat de
leden van de Sionskerk en zetten we
ons bewogen in. Daarom neemt de
Sionskerk in de maand november
het stokje van de voedselestafette
graag over.
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Wilt u de boodschappen
laten ophalen?h Verduin (06-38088540)
Elsbet
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