Contact
Bezoekadres (alleen na afspraak):
Hoogwakersbosstraat 12
2202 SP Noordwijk
Vrijwilliger worden?
Voedselbank Noordwijk werkt alleen met vrijwilligers. Van inpakker tot bestuurslid: iedereen helpt
gratis mee. Samen zorgen we dat mensen die het écht
nodig hebben een zo goed, gezond en verantwoord
mogelijk voedselpakket krijgen.
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger.

Wilt u ons helpen?
U kunt ons helpen door voedsel te doneren. Neem dan
contact op met de coördinator van ons verdeelpunt.
Uw hulp is altijd welkom.
Telefoon: 06-42689135
E-mail: info@voedselbanknoordwijk.nl

Postadres:
Hendrik Vinkhof 6
2202 XK Noordwijk.
Algemene informatie:
telefoon: 06-42689081
E-mail: info@voedselbanknoordwijk.nl
Website: www.voedselbanknoordwijk.nl
Rekeningnummer: NL16 RABO
0384642888 t.n.v. Voedselbank Noordwijk
Ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.
KvK-nummer: 61156043

Wilt u geld doneren aan de Voedselbank? Wij zijn een
fiscaal erkend goed doel. Daardoor
kunt u uw gift aftrekken van de belasting. Wij zijn geregistreerd onder
ANBI-nummer 854231973.

Sponsoren bedankt!

Stichting Voedselbank Noordwijk helpt
iedereen die het écht nodig heeft

Wanneer komt u in aanmerking voor een
voedselpakket
De Voedselbank helpt iedereen die het écht
nodig heeft
Het is niet prettig om in armoede te leven. Schulden,
geldproblemen of weinig inkomsten veroorzaken veel
zorgen. Dankzij onze hulp weten we zeker dat iedereen toch voldoende kan eten.
Iedereen kan onder de armoedegrens terechtkomen. Ook in Noordwijk.
Wij kennen veel verhalen waarom mensen bij ons komen. Bijvoorbeeld:







Een zzp’er krijgt tijdelijk te weinig opdrachten
Een alleenstaande moeder wordt plotseling
ontslagen
Een echtpaar moet hun huis verkopen. Ze
houden een grote schuld over
Het bedrijf van een ondernemer gaat failliet. Hij heeft veel schulden.
Een man kan niet werken omdat hij chronisch ziek is
Ziekte en verslavingen

Wat doet de Voedselbank?
Stichting Voedselbank Noordwijk richt zich op het
ondersteunen van mensen die in financiële nood zitten
en rond de armoedegrens leven.
Ook helpen wij verspilling van voedsel tegen te gaan.

Neem contact met ons op. Dan kijken wij of u in aanmerking komt voor onze hulp.

Wie kan een voedselpakket ontvangen?




U bent 18 jaar of ouder
U heeft minder dan € 200 per maand om van
te leven (na aftrek van vaste lasten)
Bij meerdere gezinsleden geldt dat er € 80
per persoon wordt meegerekend

Zo kunt u ons bereiken:
E-mail naar: info@voedselbanknoordwijk.nl

Extra hulp
Onze organisatie helpt mensen die bij ons komen niet
alleen met gratis eten. Wij werken samen met maatschappelijk werk. Voedselhulp moet immers altijd
tijdelijk zijn.

Over de stichting
De Voedselbank is lid van de VBNL. Dit staat voor
Voedselbanken Nederland. Wij voldoen aan de eisen
van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Dit betekent dat al het voedsel dat wij uitdelen
voldoende vers en veilig is. In december 2015 kregen
wij hiervoor het Groene certificaat.

Of bel ons op telefoonnummer: 06-42689081
Wij maken een afspraak om uw financiële situatie samen door te nemen. En wees gerust: uw privacy is ontzettend belangrijk voor ons.

U bent van harte welkom!
Over de Voedselbank Noordwijk
De Voedselbank geeft gratis voedsel aan mensen die dit
echt nodig hebben. Het eten,drinken en de huishoudartikelen ontvangen wij gratis. Dit krijgen wij van bedrijven, particulieren en zamelen dit een paar keer per jaar
in bij de lokale supermarkten. Samen willen wij armoede bestrijden. Ook gaan we verspilling van voedsel tegen. Dat is tegelijk beter voor het milieu.

Voedselbank Noordwijk zorgt voor
gratis voedselpakketten, minder
verspilling en draagt bij aan een beter
milieu.

