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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. 

Voor wie is de voedselbank 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. Er is een rekenhulp op www.voedselbanken.nl 

Heb ik een indicatie nodig? 

Nee, men kan zich melden bij de voedselbank. 

Wat is de 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.  

Contactgegevens 

Stichting Voedselbank Etten-Leur 

Website: www.voedselbanketten-leur.nl 

http://www.voedselbanken.nl/
http://www.voedselbanketten-leur.nl/

