
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Voor meer informatie 

www.voedselbanknederveluwe.nl 
 

Voor vragen over: 
- een actie voor de Voedselbank 
actievoor@voedselbanknederveluwe.nl 
of tel: 026-334 1948 
 
-  levensmiddelen schenken 
ophalen@voedselbanknederveluwe.nl 
of tel:06-533 73114 of 06-221 96948  
 
-  vrijwilliger worden 
vrijwilliger@voedselbanknederveluwe.nl 
of tel: 06-417 44439 
 
 -  aanvragen van voedselpakketten 
klantcontact@voedselbanknederveluwe.nl 
of tel: 06-409 32724 
 
Voor overige vragen  
info@voedselbanknederveluwe.nl 
 
Donaties zijn welkom op 
bankrekening: NL66ABNA0542047594 
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Voedselbank Neder-Veluwe is actief voor 
inwoners van de gemeenten Wageningen, 
Renkum en  Rhenen. We zijn een zelfstandige 
Stichting die uitsluitend op sponsors en 
vrijwilligers draait. Wekelijks verstrekken wij circa 
220 voedselpakketten aan mensen die te weinig 
geld over houden voor noodzakelijk levens-
onderhoud. 
 
Hoe worden voedselpakketten verstrekt ? 
Pakketten worden  verstrekt bij onze uitgifte-
punten in:  
Wageningen  
Renkum  
Doorwerth  
Oosterbeek 
Rhenen  
 
De klant heeft, net als bij gewoon boodschappen 
doen, zelf de verantwoor-delijkheid om het 
pakket op te halen.  
Deze vaste wekelijkse afspraak draagt bij aan 
structuur, iets dat voor sommige klanten erg 
belangrijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie komen in aanmerking voor een 
voedselpakket ? 
Mensen die in financiële problemen zitten, om 
welke reden dan ook, kunnen een beroep doen 
op de Voedselbank.  
Hierbij geldt geen onderscheid naar geloof, 
huidskleur of nationaliteit. Een zorgvuldige 
procedure uitgevoerd door professionele hulp-
verleners zorgt ervoor dat alleen mensen die te 
weinig geld overhouden voor goede voeding in 
aanmerking komen voor een pakket.   
 
Voor al onze klanten geldt, dat zij voldoen aan de 
landelijke criteria voor hulpverlening.  
Dit betekent voor 2014 dat het besteedbaar 
inkomen per maand, dus na aftrek van vaste 
lasten, minder is dan: 
- € 180 bij een één persoons huishouden 
- plus € 60 voor elke volgende volwassene 
- plus € 50 voor ieder inwonend kind tot 18 jaar 
 
Onze klanten  moeten tevens bereid zijn hun 
situatie actief te verbeteren. 
 
Wanneer houdt deze steun op ?  
De maximale termijn voor steun door de 
Voedselbank  is  3 jaar, evenals  de termijn van de 
schuldhulpverlening. Bij aanvraag en daarna elke 
drie of zes maanden toetsen professionele 
hulpverleners de financiële situatie van de klant. 
Wanneer de situatie voldoende is verbeterd, dat 
wil zeggen dat het besteedbaar inkomen van de 
klant boven het criterium van hulp door de 
voedselbank ligt, houdt de steun van de 
Voedselbank op. 

Wat doet de Voedselbank in de praktijk ? 
We zamelen voedingsmiddelen in bij bedrijven. 
Producten die via gangbare verkoopkanalen niet 
meer verkocht kunnen worden, en anders 
vernietigd zouden worden, stellen we na controle 
op voedselveiligheid kosteloos ter beschikking 
aan mensen in nood ter aanvulling op hun krappe 
budget. Daarnaast wordt, via allerlei acties,  
incidenteel voedsel en/of geld ingezameld voor 
de voedselbank. Alle werkzaamheden worden 
verricht door particulieren die zich als vrijwilliger 
aanbieden. We werken samen met het 
Voedselbank Distributie Centrum in Arnhem en 
zijn lid van de Vereniging van Voedselbanken 
Nederland. 
 
En de kosten ?? 
Wij werken met gratis voedsel  en gratis arbeid  
de onvermijdbare kosten zoals de huur van de 
loods, de energie voor onze koel- en vriescel, de 
verzekering en brandstof voor de auto  etc 
bedragen per jaar ca € 33.000. Voor de dekking 
van deze kosten zijn wij afhankelijk van donaties 
van particulieren, organisaties en bedrijven.   

 
Hoe kunt u helpen ? 
Actie voeren voor levensmiddelen en/of voor 
geld ter bestrijding van de exploitatiekosten. 
U kunt ook donateur of vrijwilliger worden. 
Aan de achterzijde vindt u onze contactgegevens.  


