Voedselbank
Oost-Achterhoek
Wat doet de Voedselbank?
De Stichting Voedselbank Oost-Achterhoek deelt wekelijks voedselpakketten uit aan
huishoudens, die niet meer in staat zijn om zelf dagelijks voor voldoende eten te zorgen. Deze
voedselpakketten worden samengesteld uit voedsel, dat ons gratis door bedrijven wordt
verstrekt, omdat het niet meer via de reguliere afzetkanalen verkocht kan worden. Hierdoor
voorkomen wij verspilling van goed voedsel en bestrijden wij de verborgen armoede. Het gaat
hierbij altijd om een aanvulling op de eigen boodschappen en voor een bepaalde periode.
Onze regio bestaat uit de gemeenten Winterswijk, Aalten-Dinxperlo, Oost-Gelre, Berkelland
en Oude IJsselstreek. De distributie vindt plaats via uitgiftepunten. Deze zijn gelocaliseerd in:
Aalten, Borculo, Dinxperlo, Eibergen. Gendringen,Groenlo,Lichtenvoorde, Neede, Ruurlo,
Silvolde, Varsseveld en Winterswijk. Cliënten kunnen wekelijks zelf bij de uitgiftepunten een
voedselpakket ophalen. De voedselbank kan niet zonder vrijwilligers en sponsoren.
Wanneer kun je een voedselpakket aanvragen?
Indien het netto-inkomen voor voeding/kleding per huishouden niet meer bedraagt dan een
basisbedrag van € 110,-- per maand, vermeerderd met € 70,-- per gezinslid kan men in principe
in aanmerking komen voor een pakket. Deze normen gelden sinds 1 juli 2015 en worden
periodiek aangepast. De voedselbank moet de aanvraag eerst goedkeuren voor er een pakket
wordt verstrekt.
Hoe kan een voedselpakket worden aangevraagd?
Aanvragen kunnen alleen ingediend worden door hulpverlenende instanties in de breedste zin
van het woord, zoals maatschappelijk werk, Sensire (alleen voor Sensire-cliënten),
Humanitas, Stadsbank, Leger des Heils, maar ook sommige kerkelijke instanties, zoals de
Caritaswerkgroepen. De hulpverlener, die de cliënt begeleidt, controleert bij alle
aanvragen/verlengingen de inkomsten en uitgaven van de cliënt en vult dit in op het
aanvraag/verlengingsformulier.
De 1e aanvraag, mits goedgekeurd, is goed voor 13 weken een voedselpakket, waarna een
verlenging kan worden aangevraagd door de hulpverlener samen met zijn cliënt. Een
verlenging is na goedkeuring door de cliëntenadministratie dan voor 26 weken.Deze
formulieren dienen vóór maandag binnen te zijn om op de daaropvolgende vrijdag voor een
pakket in aanmerking te kunnen komen!
Nadere informatie en contactmogelijkheden (ook voor vrijwilligers die willen helpen)
Website: www.oost-achterhoek.voedselbankennederland.nl
Mobiel: 06 23 19 15 37 (op werkdagen tussen 13:00 en 17:00 uur)
Email: info@voedselbankachterhoek.nl

