Structurele ondersteuning van de voedselbank
Aan alle inwoners van de gemeente Zijderveld,
Vanuit de Oranjevereniging en de Herv. Gem. Zijderveld hebben wij het voornemen om de voedselbank
Leerdam en/of Vianen structureel te gaan ondersteunen en deze voedselbank maandelijks te voorzien van
de nodige hulpgoederen vanuit Zijderveld.
Op dit moment onderhoud de voedselbank van Leerdam 70 gezinnen aan de Schoonrewoerdse
kant van de A2 (t/m Zijderveld) en de voedselbank van Vianen 24 gezinnen aan de Everdingse kant van
de A2
Hoe willen we dit alles organiseren?
We denken aan het 1 x per maand inleveren van hulpgoederen per straat, waarbij in de straat zelf een
adres is waar de goederen ingeleverd kunnen worden (de zgn. straat-coördinator). Dit inleveren kan door
bijvoorbeeld onder een overkapping of in een schuur een doos of krat neer te zetten waar de goederen
ingedaan kunnen worden, u hoeft daar dus niet voor thuis te blijven. De coördinator brengt de krat of
doos vervolgens naar de voedselbank.
Inleveren hulpgoederen bij de straat-coördinator en de voedselbank:
Op de dag dat de blauwe container wordt geleegd (op een zaterdag 2de week van iedere maand) kunnen
de hulpgoederen bij de straat-coördinator worden ingeleverd. De maandag erop van 9.00 tot 11.00 uur of
de donderdag van 9.00-15.00 uur kunnen dan de spullen bij de voedselbank gebracht worden; donderdag
is de vaste uitdeel dag van de voedselbank. Mocht het u op deze dagen of tijdstip niet uitkomen dan kunt
u contact met de voedselbank opnemen om de spullen op een andere dag of tijdstip aan te leveren.
Straatindeling in Zijderveld en buitengebied:
1. Dorpsweg + Sidewende
2. Zijderveldselaan + Achterkade
3. Kerkweg in dorp Zijderveld + Provincialeweg
4. Krooshofstraat + Sidewendervelt
5. Lentehof + Schoolstraat
6. Het Werfje + Santcamp + Bickelenberg
7. Parallelweg + Graaf Huibertlaan + Bolgerijsekade
8. Kerkweg over de A2 + Diefdijk + Lange Meent
Wilt u meedoen met het geven van structurele hulp aan de voedselbank
▪ als donateur van hulpgoederen of
▪ als straat-coördinator
dan kunt u zich opgeven via E-mail adres: hulpvoedselbank@hervormdzijderveld.nl of door onderstaande
antwoordstrook in te vullen en in te leveren bij Fam. Blokland, Krooshofstraat 28 Zijderveld. Bij het
opgeven via de mail graag uw naam en adres vermelden; tevens of u alleen als donateur wilt meedoen of
ook straat-coördinator wilt zijn. Als u heeft aangegeven dat u mee wilt doen krijgt u bericht van de straatcoördinator vanaf welke datum wordt gestart.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrook
Hierbij geef ik mij op als (aankruisen wat van toepassing is)
hulpgoederen donateur
straat-coördinator
Naam:
Adres:
Telefoonnummer (eventueel) als straat-coördinator:

HELPT U ONS AAN EEN OF MEERDERE
BASISPRODUKTEN VOOR DE VOEDSELBANK?

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Olie (zonnebloem / olijf)
Blikjes vis
Blik fruit
Pasta / rijst
Broodbeleg
Kruidenmis / saus
Frisdank / siroop
Houdbare melk
Koffie en/ of thee
Koffiemelk
Suiker
Luiers (1 t/m 6)
Shampoo
Tandpasta / tandenborstels
Wasmiddel (kleur)

P.M. van Gentstraat 20, 4142 BM Leerdam

Hofplein 7, 4132 VK Vianen

Missie van de voedselbanken:
Het bestrijden van (verborgen) armoede én verspilling van voedsel.
Dit doen we door wekelijks een voedselpakket te verstrekken aan hen die dat (tijdelijk) nodig hebben.

