Stichting Voedselbank Nuenen is een
vrijwilligersorganisatie, die vanuit een grote

Voedselpakket aanvragen?

betrokkenheid wekelijks gratis voedselpakketten

CMD
(Centrum Maatschappelijke Deelname)

verstrekt aan mensen die dat - letterlijk -

Berg 22c

broodnodig hebben.

5671 CC Nuenen

We krijgen wekelijks voedsel van plaatselijke

Telefoon: 040-2831675

supermarkten/ leveranciers. Vanuit Eindhoven

E-Mail:

coordinatorvbn@gmail.com

krijgen we producten van landelijke leveranciers.
Jaarlijks zijn er inzamelacties en worden we

Stichting Voedselbank Nuenen

financieel ondersteund door de gemeente,

Bank: NL43 RABO 0101383584

particulieren, bedrijven, verenigingen en overige

KvK: 17217429

instellingen.

Post:	Berg 22c,

VOEDSELBANK
NUENEN

5671 CC Nuenen
We werken nauw samen met andere
voedselbanken in de regio Eindhoven.
Op landelijk niveau zijn wij aangesloten bij
de federatie Voedselbanken Nederland.
We voldoen aan de eisen (houdbaarheid,
temperatuur en hygiëne) van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit en worden daarop
regelmatig gecontroleerd.

Motto:
We verstrekken verkregen voedsel aan

de armste mensen in Nuenen. We doen
dat gratis en uitsluitend met vrijwilligers.

Wat doet de voedselbank?
1. W
 e bieden directe voedselhulp aan de
armste mensen.
2. We gaan verspilling van kwalitatief goed
voedsel tegen.

Toekenningscriteria

Waar aanmelden?

We hanteren twee voorwaarden:

Aanmelden voor een voedselpakket begint bij

1. K
 lant heeft minder ‘leefgeld’ dan de
landelijke normen.

het CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname)
in Nuenen. CMD zorgt voor een verwijzing naar

We gaan uit van alle maandelijkse inkomsten van

onze voedselbank.

het huishouden nadat de vaste lasten betaald zijn

Samen met u berekenen we uw ‘leefgeld’ en toetsen

(zoals huur, energie, water, aflossing schulden en

dit aan de landelijke normen.

In Nederland leeft ongeveer 3,5% van de mensen

verzekeringen). Wat er overblijft noemen we het

Mocht u in de schuldsanering zitten, dan zet het

onder de armoedegrens. Dus ook in Nuenen.

‘leefgeld’ voor o.a. voedsel en kleding. Het huishouden

CMD alvast iets op papier voor ons om tot een juiste

We helpen hen tijdelijk met een wekelijks voedsel

komt in aanmerking voor een voedselpakket wanneer

beoordeling te komen.

pakket. Bedoeld als noodhulp voor mensen die kortere

per maand dit ‘leefgeld’ minder is dan:

Voor wie bedoeld?

of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.
Men krijgt een verantwoord en gevarieerd
voedselpakket. Dat is voldoende voor zo’n 3 à 4 dagen,
als aanvulling op de eigen wekelijkse boodschappen.
Zo zorgen we er ook voor dat voedseloverschotten
verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Privacy
Met de grootst mogelijk zorg wordt gewaakt over

1-persoons huishouden

€ 230,-

2-persoons huishouden

€ 325,-

3-persoons huishouden

€ 420,-

4-persoons huishouden

€ 515,-

5-persoons huishouden

€ 610,-

2. K lant werkt actief mee aan het oplossen
van de financiële problemen.

de privacy van onze klanten. Hun gegevens worden

Het voedselpakket is bedoeld als tijdelijke onder

niet aan derden ter beschikking gesteld of ter inzage

steuning voor een periode van maximaal 3 jaar. Advies

gegeven zonder nadrukkelijke toestemming vooraf.

om uit de financiële problemen te komen, is mogelijk.

Hoe verder?
Regelmatig blijkt dat verdere hulp of begeleiding
nodig is om uit de financiële problemen te komen.
Wij kunnen helpen bij het doorverwijzen naar de
juiste instanties, zodat u straks weer op eigen kracht
verder kunt.

