Waar is de voedselbank te vinden?
Ons adres:
Schelluinsevliet 11, 4203 NB
Openingstijden: Elke donderdag 13.30 - 17.00 uur

Neem contact met ons op!
Intake: 		
Email: 		

06 - 49 67 77 79
intake@voedselbankgorinchem.nl

Algemeen:
06 - 54 37 40 58
		info@voedselbankgorinchem.nl
		www.voedselbankgorinchem.nl

Iedereen kan
wel eens wat
hulp gebruiken

Als de maand
te lang duurt...

Precies daarom staan er elke week vrijwilligers van de
voedselbank voor u klaar met vers en houdbaar eten.
Zodat u net dát steuntje in de rug krijgt voor u en uw
gezin, of voor u als alleenstaande.
Het kan iedereen overkomen, dat de maand te lang duurt en er geen
geld meer is voor eten. Elke situatie is uniek. Het kan gebeuren door
ontslag, een scheiding, overlijden van een partner of een ingrijpende
ziekte……..

Wanneer komt u in aanmerking ?
Als u na aftrek van uw vaste lasten als alleenstaande 2 250,- per maand
overhoudt om kleding, eten etc. te kopen, komt u mogelijk in aanmerking
voor de voedselbank. Voor elk volgend gezinslid komt er 2 100,- bij.
Verdere aanvullende informatie over de toelatingscriteria kunt u vinden
op onze website.

Daarom is de voedselbank er, zodat u er niet alleen voor hoeft te staan.

Dat betekent: 1 persoon
2 personen
3 personen

2 250,2 350,2 450,- etc.

Vertrouwen, respect en voedselveiligheid staan bij ons hoog in het
vaandel.

Schroom niet om een afspraak te maken en het door ons
intaketeam te laten beoordelen.
U kunt hen bereiken op ma-di-wo-vrij van 10.00-12.00 uur donderdag
van 9.00-16.00 uur.
Telefoon: 06 - 49 67 77 79 ook via whatsapp of SMS
of via de mail: intake@voedselbankgorinchem.nl
Zij helpen u graag door samen met u naar uw financiële situatie te kijken,
om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor onze hulp.
Komt u in aanmerking? Dan wordt u elke donderdag tussen
13.30 en 17.00 uur verwacht en mag u, samen met een van de
vrijwilligers, in de winkel kiezen uit de aangeboden producten.
Ons aanbod is elke week verschillend. Het is een aanvulling op uw eigen
boodschappen. U kunt er niet de hele week van eten. Meestal krijgt u
brood, verse groenten en fruit, vlees, zuivelproducten, pasta of rijst,
koekjes en frisdrank. Soms is er ook koffie of thee, schoonmaakspullen
of tandpasta etc.
Kent u iemand die onze hulp ook goed zou kunnen
gebruiken? Geef dan deze folder door!

