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VOEDSELBANK BERGEIJK

Armoede bestrijding

Doel Voedselbank
1. Voedselverspilling tegen gaan

Niet onnodig weggooien

2. Gratis verkregen voedsel verstrekken aan 
mensen in Bergeijk die het nodig hebben



WAT IS ARMOEDE ?

Verenigde Naties:

het niet kunnen voorzien in de eerste 
levensbehoeften.

Er zijn onvoldoende betaal- en/of ruilmiddelen 
om in de primaire levensbehoeften te voorzien.



ARMOEDE IN NEDERLAND

Je hebt misschien wel een dak boven je hoofd 
en iedere dag iets te eten, maar geen cent over.

Je kunt niet naar een sportclub, geen dure 
kleding dragen, je hebt geen computer.

Schoolboeken zijn te duur en veel groente, fruit 
en vis eet je niet.

‘Het niet volwaardig kunnen meedraaien in de 
maatschappij'.



• Geen betaald werk
• Alleenstaande ouder 

met kinderen
• Asielzoekers
• Psychische problemen
• Ouderen boven 65 jaar

WAAR IS ARMOEDE ?

• Chronisch zieken
• Laagbetaalden
• Dak- en Thuislozen

ZZP-ers
MKB-ers

Een op negen 
Kinderen



OORZAKEN VAN ARMOEDE

• Ziekte
• Langdurig werkeloos
• Verslaving

(Alcohol, Drugs, Gokken)

• Kopen op afbetaling
(Niet op tijd terugbetalen > deurwaarder)

• Bezuinigingen
(Zorg, Sociale Zekerheid)

• Prijsstijgingen en inflatie



GEVOLGEN VAN ARMOEDE

• Ik hoor er niet 
meer bij . . . . .

• Weinig geld is 
slecht eten . . . . .

Jij gaat ook 
nooit mee naar 
een feestje, hè?

Armoede Pyramide

Eenzaamheid



VOEDSELBANK BERGEIJK

Stichting Voedselbank Bergeijk
• Opgericht 11 maart 2015
• Uitgifte voedselpakketten 18 september 2015
• Gevestigd in voormalige Aquinoschool

Doel
• Voedselverspilling tegen gaan
• Gratis verkregen voedsel verstrekken aan 

mensen in Bergeijk die het nodig hebben



AAN WIE ?

Criteria per 1-1-2017:
• Basisbedrag gezin -€120,00 per maand
• Bedrag per persoon -€80,00 per maand

Voorbeeld:
Gezin met twee kinderen
1x  €120,00
4x  € 80,00

Totaal € 440,00 per maand

Voorbeeld:
Alleenstaande ouder, 1 kind
1x  €120,00
2x  € 80,00

Totaal € 280,00 per maand

Wijziging in 
2018

• Geen pakket zonder een traject !!!



NOODHULP

• De voedselpakketten van de voedselbank zijn 
bedoeld als noodhulp.

• Het is bedoeld als aanvulling. 
Voor mensen die kortere of langere tijd niet 
rond kunnen komen.

• Maximale termijn is 3 jaar.



HOE AANMELDEN ?

• Via hulpverleningsinstantie zoals:
• ISD (=Sociale Dienst)
• Maatschappelijk werk
• Vluchtelingenhulp

• Rechtstreeks bij voedselbank
• info@voedselbankbergeijk.nl
• Briefje Dr. Rauppstraat 52



HOEVEEL KLANTEN?

Per 1 januari 2017

• 22 Gezinnen (Groot Bergeijk)
• 55 Personen (waarvan ruim 30 kinderen!):

• Slechts 15% komt naar de voedselbank



ER IS DUS VOEDSEL NODIG

Doel: minimaal 25 gezonde producten



WAAR HALEN WIJ VOEDSEL ?

• Lokale bedrijven
• Landelijke bedrijven - VB NL
• Publieksacties

• Supermarkten
• Inzameling bij bedrijven
• Kerkgemeenschap
• Boer & tuinder



EN ER IS GELD NODIG

• Huur locatie
• Water, Elektriciteit
• Brandstof en onderhoud auto
• Verpakkingsmateriaal
• Schoonmaakmateriaal en -middelen
• Onderhoud installaties
• Kantoorartikelen

Wij betalen niet voor voedsel, maar er is wel 
geld nodig voor oa:



WAAR HALEN WIJ GELD ?

• Gemeente (Subsidie)
• Lokale bedrijven (Sponsoring en donaties)
• Acties

• Statiegeld bonnen bij supermarkten
• Teutenmarkten
• Kerkgemeenschap (collecte)

• Particuliere donaties



WIE WERKEN VOOR DE VB?

• Alleen vrijwilligers
• Niemand wordt betaald
• Een onkostenvergoeding is eventueel mogelijk

bv bij gebruik eigen auto.

• Ook bij de landelijke vereniging werken alleen 
vrijwilligers.



DOEN JULLIE OOK KLEDING?

• De voedselbank in Bergeijk verzorgt in principe 
alleen voedsel.

• Dus geen kleding of speelgoed.

Wij maken soms een uitzondering:
• Een ondernemer uit Bergeijk wil ieder jaar met 

Sinterklaas nieuw speelgoed aan de kinderen van de 
voedselbank geven. Wij helpen dan graag.



EVEN RONDKIJKEN



DIEPVRIES- & KOELCEL



VOORBEREIDEN



BAKKEN GEVULD



KLANTEN HALEN OP

Eenmaal in de week op vrijdag



VRAGEN??


