
Komt  u in aanmerking
Voedselbank Doetinchem
Edisonstraat 48a voor een voedselpakket ?7006 RE Doetinchem

Voedselbank meer dan nodig!info@voedselbankdoetinchem.nl
Telefoon: 0314 843318

www.voedselbankdoetinchem.nl

Uitgiftepunt Zelhem
Dr. Grashuisstraat 15, 7021 CL Zelhem



S om s  kunt U de  financ ië le  e indjes Wanneer komt  U in Gang van zaken aanvraag
nie t m eer aan e lkaar knopen. aanmerking voor
Vanwege  lage  inkom s ten of de Voor het verkrijgen van eeneen voedselpakket ?verp lichting om  schulden te rug te voedselpakket moet een formulier
betalen kan u zom aar grote  m oe ite worden ingevuld. Op de websiteU komt in aanmerking voor eenhebben m e t de  dage lijkse  uitgaven. staat op welke wijze de aanvraagvoedselpakket wanneer uw leefgeld nietEn dat zat ons  nie t lekker. Daarom moet worden gedaan. Het formuliertoereikend is. Het leefgeld is het bedragis  e ind  2007 in de  Gem eente kan daar worden gedownload (www.dat U nodig hebt om eten en kledingDoetinchem  een Voedse lbank voedselbankdoetinchem.nl). Dete kopen. Dat bedrag blijft over nadatopgericht. Ondertussen is  e r ook Mini Manna Markt gebruikt hetzelfdeU van uw inkomen de vaste lasteneen uitgiftepunt opgeze t in Zelhem formulier. Onderdeel van de aanvraaghebt betaald (zoals gas, elektriciteit,(gem eente  Bronckhors t). Iedereen is dat U het formulier samen metwater, huur, telefoon, schuldregelingm et onvoldoende  leefge ld  kan een een hulpverlener invult. Deze hulpen zorgverzekering). Het hangt van deaanvraag doen. In deze  folder lees t wordt door verscheidene organisatiesgezinssamenstelling af welk bedragU daar m eer over. gegeven zoals de buurtcoachde grens is om een Voedselpakket te

(Buurtplein), MEE, het PAD, de diaconiekunnen aanvragen en te ontvangen.
of charitas instelling, bewindvoerder,Een alleenstaande komt in aanmerking
Bureau Financiële Ondersteuningals zij of hij een bedrag per maand aanVoedselpakketen van de gemeente, en vele anderen.leefgeld heeft van 225 euro of minder.
Heeft U al contact met één van dezeMet partner komt daar 90 euro bij.Voedselpakketten worden gratis organisaties, vraag hun dan U te helpen.Als kinderen in het geding zijn wordt peruitgegeven. De pakketten worden

kind 90 euro gerekend. In het geval vanmet de grootst mogelijke zorg Uw aanvraag wordt door dekinderen of volwassenen van 18 jaar ensamengesteld. Daarbij zijn wij afhankelijk Voedselbank beoordeeld. Perouder wordt ook 90 euro p.p. gerekend.van producten die wij verkrijgen via brief wordt U medegedeeld of
voedselproducerende bedrijven, U in aanmerking komt voor een
winkelketens, bakkers, kerken en Voedselpakket, en waar en op welk
(zorg-)boerderijen. De deelnemende tijdstip het pakket wekelijks kan worden
ondernemers helpen liever dan opgehaald.
voedselproducten weg te gooien.
Het zijn altijd producten die nog goed
bruikbaar en gezond zijn. Het pakket
bevat ongeveer 25-30, deels lang
houdbare, producten en altijd brood. Een paar voorbeelden
De inhoud van het pakket is afhankelijk

- Een alleenstaande komt in aanmerking voor een Voedselpakket als hij ofvan onze leveranciers. De Voedselbank
zij minder dan 225 euro leefgeld per maand heeft.koopt in principe geen voeding. De

samenstelling van het pakket kan
- Een alleenstaande met 2 jonge kinderen is de grens € 225 + €90 +variëren met de gezinssamenstelling.

€90 = €405

- Voor een echtpaar, met een zoon van 15 en een zoon van 21 jaar is de
grens €225 + €90 + €90 + €90 =€495


