Platform van Kerken Woudenberg

VOEDSELBANK
Woudenberg / Scherpenzeel

Informatie over onze voedselbank
De voedselbank in Woudenberg/Scherpenzeel werkt intensief samen met de voedselbank in
Amersfoort die de voedselpakketten samenstelt en naar onze uitdeellocatie brengt. Onze
eigen vrijwilligers delen de pakketten uit aan de klanten.
Intakegesprek
Als u in aanmerking denkt te komen voor een voedselpakket, houden we eerst een
intakegesprek. Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met onze contactpersoon:


Rijk Beumer
Westerwoud 105, 3931 DL Woudenberg
Tel. 033 - 887 36 78 of mobiel 06 - 40 49 99 34

Neem documenten mee!
Neem alle relevante documenten mee, zodat wij samen met u kunnen bekijken of u in
aanmerking komt voor een pakket. Het gaat om:
 Uw inkomensgegevens, dus uw laatste loonstrook of uitkeringsoverzicht
 Bankafschriften van de laatste 3 maanden
 Als u schulden heeft: een overzicht hiervan én wat u momenteel aflost
 Overzicht van uw ziektekostenverzekering
 Als u een bewindvoerder heeft: afschriften van de beheerrekening en een budgetplan
 Brieven van de belastingdienst
Zonder documenten kunnen we u niet aannemen als klant. Natuurlijk behandelen wij uw
gegevens volledig vertrouwelijk. We delen ze met niemand, ook niet met andere instanties.
Afhaaldag
Als u in aanmerking komt voor een voedselpakket, kunt u dit één keer per week komen
afhalen. Onze afhaaldag is:
 Elke vrijdag van 13:00 tot 13:30 uur
Uitdeellocatie
We hebben één uitdeellocatie en dat zit in Woudenberg. U kunt het pakket afhalen bij:
 Eben Haëzer
Schoutstraat 8a, Woudenberg
De ingang zit aan de achterkant van het gebouw, in de Middenstraat, tussen huisnummers
4 en 6, tegenover huisnummer 1. Op de achterkant van deze folder vindt u een kaartje.
Tassen mee!
We geven de producten los mee. U moet dus zelf tassen meenemen, net zoals u dat zou doen
in een supermarkt. Neem het liefst minimaal 2 tot 3 grote, sterke tassen mee.
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Kunt u een keer niet komen?
Als u uw pakket niet op kunt halen: laat dit dan even weten, uiterlijk de donderdagavond
ervóór tot 21:00 uur. Dat kan telefonisch via telefoonnummer 06 - 40 49 99 34.
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