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Geachte heer, mevrouw
Via de media heeft u ongetwijfeld gehoord over het groeiende aantal personen die
voedselondersteuning nodig hebben. De voedselbanken in Nederland ondersteunen hierbij.
Nederland telt inmiddels 169 voedselbanken.
6 juni 2019 a.s. wordt er ook binnen de gemeente Druten een Voedselbank gerealiseerd.
De Voedselbank gemeente Druten heeft een tweeledige doelstelling:
1. Het tegengaan van verspilling van voedsel door het ter consumptie aanbieden van
levensmiddelen die anders vernietigd worden.
2. Het helpen overbruggen van financiële problemen door aan personen en gezinnen die
onder het bestaansminimum leven op tijdelijke basis gratis levensmiddelen te
verstrekken.
Waarom een Voedselbank in de Gemeente Druten?
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Landelijk gezien ligt dit
percentage op 10% van de huishoudens. De gemeente Druten (Afferden, Deest, Druten, Horssen,
Puiflijk) wijkt niet veel af van het landelijk gemiddelde. Derhalve is ook in onze regio een Voedselbank
een noodzakelijke additionele voorziening.
De doelgroep van de Voedselbank Gemeente Druten zijn de inwoners van de gemeente Druten
die in financiële problemen zijn geraakt en daardoor gedurende een korte of langere periode
niet zelfstandig in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien. Ervaring elders en onderzoek
door de gemeente Druten wijst uit dat ongeveer 40 huishoudens uit de Gemeente Druten
gebruik zullen gaan maken van deze Voedselbank.
Echter, naast deze huishoudens ‘in zicht’ zijn er ook inwoners die onder de armoedegrens leven
en niet bij de gemeente bekend zijn. Juist om deze inwoners ‘in zicht’ te krijgen, benaderen wij u
als (hulp)instantie en/of vereniging binnen onze gemeente met het verzoek om degenen
waarvan u denkt dat zij (tijdelijk) voedselondersteuning nodig hebben over deze mogelijkheid te
vertellen. Op onze website kunt u de toelatingscriteria lezen en vindt u het aanmeldformulier
voor voedselondersteuning.
Mocht u het op prijs stellen dan maken wij graag een afspraak om nadere toelichting te geven.
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