Voedselbank
Omschrijving
Stichting Voedselbank Etten-Leur is als onderdeel van de Vereniging van
Nederlandse Voedselbanken bedoeld voor de burgers van de gemeenten Etten-Leur,
Rucphen en Zundert voor het verstrekken van voedselpakketten aan mensen die niet over
voldoende geld beschikken.
De voedselbank wil mensen die in onze samenleving onder het bestaansminimum leven
effectief helpen om hun situatie te verbeteren. De voedselbank verstrekt gratis
voedselpakketten, maar wijst de klanten ook de weg naar hulpverlenende instanties en
geven hen, waar nodig, praktische ondersteuning. Het doel daarbij is dat u weer zicht
krijgen op een betere positie in de maatschappij.
De voedselbank verwacht wel wat terug van de cliënten. Zo is het verplicht om elke drie
maanden inzicht te geven in de financiële situatie. Op die manier kan de voedselbank de
actuele financiële situatie toetsen en ook beoordelen of u nog in aanmerking komt voor
een voedselpakket. Ook wordt er gekeken of u zich aan de afgesproken afspraken houdt.
Een voedselpakket is noodhulp en mag eigenlijk nooit langdurig zijn. Als klanten niet hun
goede wil laten zien, stopt de voedselbank de verstrekking van een voedselpakket.
Hoofddoelstellingen van de voedselbank zijn:
- Tegengaan van verspilling van levensmiddelen
- Tegengaan van armoede
- Geen mensen in loondienst, 100% vrijwilligers
- Er worden geen levensmiddelen ingekocht/verkocht!

Voor wie is het bedoeld
Of u in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel u maandelijks
overhoudt voor eten en drinken. Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen alle inkomsten op
en trekken daar vaste lasten vanaf. Denk daarbij aan huur, water en stroom. Er blijft dan een
bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan ons ‘normbedrag’? Dan
helpen we u graag.
Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende (landelijk bepaalde) toekenningscriteria:
U komt in aanmerking voor een voedselpakket als uw netto maandinkomen minder is dan de
volgende normbedragen. Er is een rekenhulp op www.voedselbankennederland.nl .
Basisbedrag per huishouden: € 135,-.
Per persoon: € 95,-.
Enige voorbeelden voor normbedragen per maand per gezin:
1 persoon: € 230
2 volwassenen: € 325
1 volwassene en 1 kind: € 325
1 volwassene en 2 kinderen: € 420
2 volwassenen en 2 kinderen: € 515
1 volwassene en 3 kinderen: € 515
Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor
toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald
door het aantal inwonende gezinsleden.
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Voedselbanken Nederland draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw
persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo
zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we uw
gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij
hier van u toestemming voor hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

Indicatie nodig?
Nee, men kan zich melden bij de voedselbank.

Aanvragen
Aanmelden kan via mailadres secretaris@voedselbanketten-leur.nl of via telefoonnummer
0613688902. Na de aanmelden volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek moeten de
volgende gegevens meegenomen worden: de bankafschriften van de afgelopen 3 maanden,
specificatie loon c.q. uitkering, overzicht toeslagen belastingdienst en een geldig ID-bewijs.
Aanmelding kan ook via een instanties of professionele organisatie. Aan de hand van de
afschriften wordt een budgetplaatje gemaakt om te bezien of u in aanmerking komt voor een
voedselpakket.

Eigen Bijdrage?
Nee, voor deze voorziening geldt geen eigen bijdrage. De organisatie draait volledig op
vrijwillige basis. Geld komt vanuit sponsoren die geld of voedsel leveren.
Vragen?
Heeft u nog vragen of is er iets niet duidelijk? Neem dan contact op met het Wmo loket Elz.
Wij zijn iedere werkdag tussen 9:00 uur en 12:00 uur bereikbaar op het telefoonnummer:
076-5024025. U kunt ook mailen naar: elz@etten-leur.nl

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit

Leverancier
Voedselbank vestiging Etten-Leur
Adres:
Florijnstraat 8d
4879 AH Etten-Leur
Telefoon:
06-13688902
Te bereiken:
Maandag gesloten
Dinsdag 09.00-11.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur
Donderdag 09.00-14.30 uur (uitgifte voedselpakketten tussen
13.00-14.30 uur)
Vrijdag gesloten (open uitsluitend via telefonische afspraak)
Zaterdag gesloten (open uitsluitend via telefonische afspraak)
Zondag gesloten
Email:
secretaris@voedselbanketten-leur.nl
Website:
www.voedselbanketten-leur.nl
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