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Komt u in aanmerking
voor een voedselpakket ?
Voedselbank meer dan nodig!

S om s kunt U d e financ ië le e ind je s
nie t m e e r aan e lkaar knop e n.
Vanw e ge lage inkom s te n of d e
ve rp lic hting om s c huld e n te rug te
b e tale n kan u zom aar grote m oe ite
he b b e n m e t d e d age lijks e uitgave n.
En d at zat ons nie t le kke r. Daarom
is e ind 2007 in d e Ge m e e nte
Doe tinc he m e e n Voe d s e lb ank
op ge ric ht. Ond e rtus s e n is e r ook
e e n uitgifte p unt op ge ze t in Ze lhe m
(ge m e e nte Bronc khors t). Ie d e re e n
m e t onvold oe nd e le e fge ld kan e e n
aanvraag d oe n. In d e ze fold e r le e s t
U d aar m e e r ove r.

Voedselpakket en
Voedselpakketten worden gratis
uitgegeven. De pakketten worden
met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. Daarbij zijn wij afhankelijk
van producten die wij verkrijgen via
voedselproducerende bedrijven,
winkelketens, bakkers, kerken en
(zorg-)boerderijen. De deelnemende
ondernemers helpen liever dan
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.
De inhoud van het pakket is afhankelijk
van onze leveranciers. De Voedselbank
koopt in principe geen voeding. De
samenstelling van het pakket kan
variëren met de gezinssamenstelling.

Wanneer komt U in
aanmerking voor
een voedselpakket ?
U komt in aanmerking voor een
voedselpakket wanneer uw leefgeld niet
toereikend is. Het leefgeld is het bedrag
dat U nodig hebt om eten en kleding
te kopen. Dat bedrag blijft over nadat
U van uw inkomen de vaste lasten
hebt betaald (zoals gas, elektriciteit,
water, huur, telefoon, schuldregeling
en zorgverzekering). Het hangt van de
gezinssamenstelling af welk bedrag
de grens is om een Voedselpakket te
kunnen aanvragen en te ontvangen.
Een alleenstaande komt in aanmerking
als zij of hij een bedrag per maand aan
leefgeld heeft van 225 euro of minder.
Met partner komt daar 90 euro bij.
Als kinderen in het geding zijn wordt per
kind 90 euro gerekend. In het geval van
kinderen of volwassenen van 18 jaar en
ouder wordt ook 90 euro p.p. gerekend.

Gang van zaken aanvraag
Voor het verkrijgen van een
voedselpakket moet een formulier
worden ingevuld. Op de website
staat op welke wijze de aanvraag
moet worden gedaan. Het formulier
kan daar worden gedownload (www.
voedselbankdoetinchem.nl). De
Mini Manna Markt gebruikt hetzelfde
formulier. Onderdeel van de aanvraag
is dat U het formulier samen met
een hulpverlener invult. Deze hulp
wordt door verscheidene organisaties
gegeven zoals de buurtcoach
(Buurtplein), MEE, het PAD, de diaconie
of charitas instelling, bewindvoerder,
Bureau Financiële Ondersteuning
van de gemeente, en vele anderen.
Heeft U al contact met één van deze
organisaties, vraag hun dan U te helpen.
Uw aanvraag wordt door de
Voedselbank beoordeeld. Per
brief wordt U medegedeeld of
U in aanmerking komt voor een
Voedselpakket, en waar en op welk
tijdstip het pakket wekelijks kan worden
opgehaald.

Een paar voorbeelden
- Een alleenstaande komt in aanmerking voor een Voedselpakket als hij of
zij minder dan 225 euro leefgeld per maand heeft.
- Een alleenstaande met 2 jonge kinderen is de grens € 225 + €90 +
€90 = €405
- Voor een echtpaar, met een zoon van 15 en een zoon van 21 jaar is de
grens €225 + €90 + €90 + €90 =€495

