Voedselbank
Omschrijving
De voedselbank is een voorziening die mensen tijdelijk een steuntje in de rug geven bij het
oplossen van financiële problemen. Hulp kan worden geboden voor een maximum periode
van 3 jaar, gekoppeld aan de maximale periode van een schuldsanering.
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
Om gebruik te kunnen maken van de voedselbank, heeft deze een aantal criteria opgesteld:
-

Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn
bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt
niet rond kunnen komen.
- Ze zijn expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben.
Daar zijn er zoveel van dat de Voedselbank onmogelijk al die mensen van een pakket
zou kunnen voorzien en derhalve zou toekenning al snel tot willekeur leiden.
- Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van
het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks over houden voor voeding, kleding
e.d. dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.
Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden onder de volgende bedragen komt het
huishouden in aanmerking voor een voedselpakket:
Eenpersoonshuishouden:
Meer volwassenen vanaf 18 jaar:
Kinderen t/m 18 jaar

€ 180, € 70, € 70, -

Er moet met de grootste mogelijke zorg gewaakt worden voor de privacy van degenen die de
pakketten ontvangen. Hun gegevens mogen daardoor niet aan anderen ter beschikking
worden gesteld of ter inzage worden gegeven.
De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is
verbindt zich hieraan strikt te houden.
De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen voor het geval de
uitdelende instantie of persoon haar taak niet meer kan of wil verrichten, om vast te kunnen
leggen tot wanneer de hulp naar verwachting noodzakelijk is en als verantwoording ten
opzichte van sponsors en andere belanghebbenden wat er met de ingezamelde goederen
gebeurt.

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

Aanvragen
Aanmelden kan via mailadres aanmelden@voedselbanketten-leur.nl of via telefoonnummer
0613688902. Na de aanmelden volgt een intake gesprek. 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.
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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.
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

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

Leverancier
1.Voedselbank vestiging Etten-Leur
Adres:
Florijnstraat 8d
4879 AH Etten-Leur
Telefoon:
06-13688902
Te bereiken op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur
Email:
secretaris@voedselbanketten-leur.nl
Website:
www.voedselbanketten-leur.nl
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