Informatie voor sponsors
Stichting Voedselbank Deventer e.o.
De Voedselbank Deventer is sinds maart 2006 volledig operationeel. De Stichting is volledig
onafhankelijk, evenals het bestuur. Er is veel steun van vrijwilligers, sponsors, bedrijfsleven,
particulieren, gemeente en provincie. Maar het kan natuurlijk altijd meer.
Zie ook www.voedselbankdeventer.nl
Voedselbanken in Nederland
Er zijn inmiddels vele voedselbanken in Nederland, wij werken collegiaal samen met andere
voedselbanken, vooral waar het de onderlinge herverdeling van aangeboden voorraden betreft. Wij
zijn aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Voedselbanken. Voor uitgebreider informatie zie ook
www.voedselbankennederland.nl.
De Voedselbank Deventer e.o. is een 100% non-profit organisatie en draait volledig op vrijwilligers
en sponsors.
Het voedsel
De Voedselbank zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen de producten in die om
één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed zijn. Dat kan
bijvoorbeeld zijn omdat het product uit het assortiment gaat, er te veel voorraad van is, de THT te
dichtbij is om het product nog in het normale afzetkanaal kwijt te kunnen, de verpakking niet 100% in
orde is, of welke andere reden dan ook. Deze producten zouden anders vernietigd worden of als
veevoer gebruikt. Het is dus geen voedsel voorbij de consumptiedatum!
Doelgroepen
Velen kunnen zich nauwelijks voorstellen dat een Voedselbank in Nederland nog nodig is. Voor
iedereen zijn er toch de nodige basisvoorzieningen en vangnetten? Dat is waar. Maar armoede kan
plotseling voor de deur staan door een faillissement, een traag of niet afkomende alimentatie,
uitkering etc. De Voedselbank kan dan een overbrugging bieden. Dit lichtpunt in een armoedig
bestaan is in principe van tijdelijke aard. Totdat men weer in staat is de eigen verantwoordelijkheid
te dragen, doordat de financiën weer op orde zijn om zelf het noodzakelijke voedsel te kopen. Om
voor een periodiek voedselpakket in aanmerking te komen, moet men aan strikte, landelijk
vastgestelde criteria voldoen. En de voedselhulp is altijd tijdelijk. Waar mogelijk bevorderen wij een
hernomen zelfstandigheid van onze cliënten en werken daartoe met andere organisaties samen.
Hoe kunt u ons helpen?
Het is hartverwarmend de hulp van grote en kleine bedrijven, organisaties en clubs te ervaren.
Soms is het een genereuze gift, soms de levering van goederen of diensten om niet of met een
symbolische factuur, of de levering van voedsel, of de medewerkers installeren bepaalde zaken
belangeloos in hun vrije tijd, etc. We kunnen nog steeds hulp gebruiken!
Financiële bijdragen blijven onontbeerlijk, want uiteraard is niet alles met sponsoring in natura te
dekken. Denk aan transport, verzekeringen, telefonie, website, brandstof, enzovoort.
U kunt eventueel uw donatie een concrete bestemming geven. Maar ook algemene donaties zijn
zeer welkom.
Indien u met uw bedrijf en/of medewerkers wilt bijdragen aan het welslagen van de Voedselbank in
Deventer kunt het beste contact opnemen met het bestuur om in overleg een goede “fit” te krijgen
tussen uw intenties en onze behoeften op dat moment. Het is steeds maatwerk in overleg!
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Vrijwilligers, Cliënten en Hulpverleners
Voor hen zijn aparte informatiebladen beschikbaar. Daarom alleen even de hoofdzaken.
Mensen in zo’n acute financiële nood dat zij geen dagelijks voedsel meer kunnen kopen, kunnen
tijdelijk (tot hun problemen structureel verminderd zijn) in aanmerking komen voor een
voedselpakket. Als criterium geldt (voor een alleenstaande) dat zij na aftrek van alle andere lasten
minder dan € 180,-- per maand leefgeld hebben. Voor elke volgende volwassene in het huishouden
komt daar € 60,-- bij en voor elk kind t/m 18 jaar € 50,--. Deze bedragen zijn landelijk vastgesteld
door de Stichting Voedselbanken Nederland.
Huisartsen, maatschappelijk werk en andere hulpverleners zijn op de hoogte, hebben
aanvraagformulieren en potentiële cliënten kunnen zich bij de Voedselbank melden of laten melden.
Alleen humanitaire doelstelling
De voedselbank heeft een politiek neutrale opstelling. Daar waar een beroep wordt gedaan op
voedselhulp wil de Voedselbank daaraan tegemoet komen vanuit de grondgedachte van onderling
hulpbetoon en solidariteit. Zij mengt zich niet in debatten over oorzaken van armoede.

Nadere informatie op www.voedselbankdeventer.nl en via: donateurs@voedselbankdeventer.nl
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