OPROEP!!!
Voedselhulp Langedijk, stichting “Er is Geloof, Hoop en Liefde”.
De stichting Er is Geloof, Hoop en Liefde zet zich in voor de minima in Langedijk. Wij bieden hen concrete hulp in moeilijke tijden
en samen met hen werken we aan een betere toekomst. Wij doen dit door het aanbieden van voedselhulp én het
adviseren/verwijzen naar hulpverlenende instanties om ons heen om onze klanten zo snel en goed als mogelijk weer financieel
zelfstandig te krijgen. Wij werken enkel en alleen met vrijwilligers, momenteel zijn dat 28 personen. Allemaal mannen en
vrouwen die zich iedere week weer inzetten om belangeloos anderen te helpen.
Wij maken elke woensdag vroeg op de ochtend voor ongeveer 90 gezinnen voedselpakkettenpakketten klaar. Onder deze
gezinnen leven 75 kinderen tot en met 12 jaar! Later op de ochtend komen de klanten dan hun pakket ophalen. Vaak zien we op
zo’n ochtend rond de 120 personen. Sommigen van hen blijven gezellig ‘een bakkie doen’. Dit sociale aspect is vaak een fijn
verzetje, waarbij klanten contact met elkaar en met onze vrijwilligers hebben en indien gewenst hun verhaal kwijt kunnen.
Een voedselpakket willen we vullen met producten uit de door het Voedingscentrum aangeraden schijf van 5. Van een aantal
producten zijn we verzekerd, te denken aan groenten, aardappelen, brood. Om het pakket aan te kunnen vullen is het
noodzakelijk dat wij producten bijkopen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld fruit, rijst, pasta, zuivel, vlees en boter.
Binnen de stichting werken wij met 3 verschillende voedselpakketten. Voor alleenstaande of kleine gezinnen hebben we een
kleiner pakket dan voor gemiddelde en grote gezinnen. Wij gaan uit van een gezonde maaltijd voor ongeveer 3 dagen per week.
Als we kijken wat we financieel gemiddeld nodig hebben om een pakket te laten voldoen aan de schijf van 5, dan komen we op
ongeveer €7,- per pakket per week uit. Dit betekent dat we per week rond de €560,- nodig hebben, willen we alle klanten naar
huis kunnen laten gaan met een gezond voedselpakket. Daarnaast moeten wij rekening houden met onze vaste lasten, zoals
huur, energiekosten en water. Per maand komen wij gemiddeld uit op een benodigd bedrag van € 3000.00.
We zijn enorm dankbaar dat er leveranciers zijn die belangeloos hun producten aan ons schenken, maar u ziet dat we uw steun
ook heel hard nodig hebben. Wij zouden graag meer vaste donateurs hebben, mensen die voor een klein bedrag per maand
onze stichting willen ondersteunen. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom! Zo hopen we dat we maandelijks het
gat in de begroting kunnen dichten.
U kunt een machtiging op de website, www.voedselhulplangedijk, invullen en naar ons toesturen, p/a Julianastraat 20 1721 AX
Broek op Langedijk. U kunt ook direct overmaken op NL49RABO0115352155 of via de doneerknop op de website.
Wij hopen dat u ons een warm hart toedraagt en dat u onze stichting, en de mensen die elke woensdag bij ons komen.

Met vertrouwen gaan we de komende tijd tegemoet. We willen de mensen Liefde geven vanuit het Geloof, zodat de Hoop weer
terug komt.
Met vriendelijke groet, stichting “Er is Geloof, Hoop en Liefde”,

