Wat doet de Voedselbank

De Voedselbank Naarden, Bussum
en Hilversumse Meent biedt
tijdelijke voedselhulp aan mensen
die onder de armoedegrens
leven. De klanten worden van
voedselpakketten voorzien, waarvan
de inhoud bestaat uit houdbare
producten aangevuld met groente,
fruit en soms ook vlees.
De kwalitatief
hoogwaardige
producten zijn
deels overschotten
van bedrijven, zodat
tegelijkertijd verspilling
van voedsel wordt
tegengegaan. Maar veel vaker
zijn de producten het resultaat
van inzamelingsacties en
donaties van particulieren.

Help de Voedselbank

Ondanks de groeiende steun
van bedrijven, kerken, scholen
en particulieren neemt het
tekort aan voedselproducten

en geld toe. Daarom zijn donaties,
in welke vorm dan ook, van harte
welkom.

Hoe kunt u helpen?
•
•
•

Lever producten in bij de
inzamelingspunten
Meld u aan als vrijwilliger
Doneer een gift

Uitgebreide informatie over hoe u
de Voedselbank kunt steunen vindt
u op de website. U kunt ons altijd
bellen of mailen.
info@voedselbanknaardenbussum.nl
06 - 10308662

ANBI

De Stichting is aangesloten bij de
landelijke vereniging Voedselbanken
Nederland en is door de
belastingdienst
aangemerkt als
een Algemeen
Nut Beogende
Instelling.

Doneer uw gift!

U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL70ABNA0432736670
t.n.v. Stichting Voedselbank in Bussum

www.voedselbanknaardenbussum.nl

Voor wie?

Een pakket van de Voedselbank
is als noodhulp bestemd voor
huishoudens waarvan het inkomen
per maand zo laag is, dat na
aftrek van de vaste lasten, minder
overblijft dan het normbedrag voor
leefgeld (voedsel en kleding).

Contact

Voor aanmelding of vragen kunt
u ook direct contact opnemen via
e-mail of telefoon.
klantenadministratie@
voedselbanknaardenbussum.nl
035 - 6933446

Aanmelden

Bent of kent u iemand die in
financiële nood verkeert en wilt u
informatie over het normbedrag
of wilt u zich aanmelden voor
een voedselpakket, kijk dan op de
website.

De Voedselbank
•
•
•
•

ontvangt geen subsidie van de overheid
is geheel afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren
is volledig aangewezen op de inzet van vrijwilligers
alle donaties komen volledig ten goede aan de doelgroep

www.voedselbanknaardenbussum.nl

