Hoe kunt U ons helpen ?
• Met een gift op onze bankrekening
NL76 RABO 0167964275
t.n.v. Voedselbank Hillegom
• Door mee te doen aan de
supermarkt acties die regelmatig
worden gehouden
• Door boodschappen te brengen bij
de voedselbank op donderdag tussen
11.00 en 12.00 uur
Wat kunnen we goed gebruiken?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

thee, koﬃe en koﬃepads
vlees, vis in blik of pot
groente in blik of pot
soep in zak of blik
olie, vloeibare bak en braad
suiker
pannenkoekenmeel
tandpasta, zeep en shampoo
wasmiddel
afwasmiddel
schoonmaakmiddelen
hard fruit, (sinaas)appelen
vacuümverpakte kaas
pastasaus
roerbaksaus
andere houdbare producten

Nuttige gegevens en informatie

VOEDSELBANK

De voedselbank Hillegom is gevestigd in een deel
van de Jozefkerk aan de Mgr. van Leeuwenlaan 2
(bij de driesprong Leidsestraat - Van den
Endelaan - Hoofdstraat)
De ingang is op het parkeerterrein
De voedselbank is op donderdag voor de ingeschreven cliënten open van 14.00 tot 16.30 uur
Voor inlichtingen:
Mevrouw Luuk Geljon-Visser
Tel: 0252 520318
Alleen op donderdag: 06 1720 6600
GIFTEN
NL76 RABO 0167964275
Kamer van Koophandel no. 54062845
www.voedselbankhilllegom.nl

Wat doet de voedselbank?
De eerste voedselbank in Nederland werd
in 2002 in Rotterdam opgericht met als
doel:
Het tegengaan van verspilling door
overtollige levensmiddelen in te zamelen
en die te verdelen onder mensen die
onvoldoende middelen hebben om in hun
eigen levensonderhoud te voorzien.
Al snel ontstonden er meer inzamel- en
uitdeelpunten. De voedselbank in Leiden
ontstond in 2005. De voedselbank in
Hillegom is opgericht in het voorjaar van
2009. Vanuit Hillegom worden ook inwoners van De Zilk geholpen.
Sinds december 2011 is de Voedselbank
Hillegom een zelfstandige stichting.
In principe wordt de voedselbank van
Hillegom bevoorraad vanuit het steunpunt Leiden, dat de overschotten van
groothandels en bedrijven inzamelt.
Onze vrijwilligers halen de goederen op
donderdagochtend op uit Leiden en
stellen daar uit de voedselpakketten
samen.

Door de crisis zijn bedrijven eﬃciënter
gaan inkopen, waardoor de overschotten
veel kleiner werden. Daarnaast heeft de
crisis gezorgd voor veel meer klanten.
De voedselbank is daardoor steeds meer
afhankelijk geworden van giften van burgers, verenigingen, bedrijven en kerken.
Met een zekere regelmaat worden er in
het dorp acties gehouden waarbij burgers
wordt gevraagd levensmiddelen voor de
voedselbank te kopen.
Ook komen er mensen spontaan bij de
voedselbank langs om een tas met levensmiddelen te brengen. Bij sommige supermarkten kunt u uw statiegeldbonnen inleveren voor de voedselbank.
Uit de giften worden wekelijks levensmiddelen, waaronder verse groenten, bij
de plaatselijke supermarkten gekocht om
de voedselpakketten zo compleet mogelijk te kunnen maken. Giften worden
besteed aan pakketten voor inwoners van
Hillegom en De Zilk.
De Voedselbank Hillegom is door de
belastingdienst erkende ANBI instelling.

Voor wie zijn wij er?
Wij helpen elke inwoner van Hillegom en
de Zilk, ongeacht geloof, nationaliteit of
afkomst
Een alleenwonende volwassene komt in
aanmerking voor een voedselpakket als hij
of zij na aftrek van huur, gas, water, elektriciteit en verzekeringen minder overhoudt dan € 200,- per maand. Voor een
extra gezinslid van 18 jaar of ouder wordt
dit bedrag verhoogd met € 80,- ongeacht
de leeftijd.
Aanmelding
Om de financiën van de cliënten goed te
kunnen controleren moet de aanmelding
voor de voedselbank plaatsvinden via
oﬃciële hulpverleners van:
•
•
•
•
•
•
•

het lokaal loket van de gemeente
het maatschappelijk werk
de G.G.Z.
stichting Vluchtelingenwerk
de Brijderstichting
de Stichting Mee
en andere instellingen

