
Jaarlijkse voedselinzamelactie! 

Omdat er in de afgelopen maanden behoorlijke gaten zijn “geschoten” in de voorraden van 

Voedselbank het Hogeland, is het nodig weer nieuwe voorraad in te zamelen. In 2016 was de laatste 

grote inzamelactie die maar liefst 37 kubieke meter voedsel opleverde. Een fantastisch resultaat. 

Vanwege de slinkende voorraden staat er ook in 2017 weer een inzamelactie op de rol. In de week van 10 

t/15 december 2017 wil Voedselbank het Hogeland weer voedsel gaan inzamelen en heeft daar uw hulp 

bij nodig om weer een groot en groots resultaat te behalen. 

Inmiddels zijn er brieven de deur uitgegaan naar kerken, scholen, sport- en cultuurverenigingen met 

daarin de vraag de voedselbank bij het inzamelen te willen helpen. Wat kunt u zoal doen? U kunt 

bijvoorbeeld bij uw samenkomsten uw leden oproepen houdbare voedselproducten mee te nemen, die 

vervolgens naar de voedselbank gaan. Bij sportwedstrijden, bij cultuurbijeenkomsten worden geen 

entreegelden geheven, maar is de entree bijvoorbeeld een blik soep of een blik bruine bonen. 

 

De voedselbank beschikt over “boodschappenbriefjes” die u huis aan huis in uw wijk of straat kunt 

verspreiden met daaraan gekoppeld het verzoek om een of meer producten van het lijstje aan de 

voedselbank te doneren. Na enkele dagen haalt u huis aan huis de gedoneerde producten weer op. 

Het uitdelen van boodschappenbriefjes bij de ingang van supermarkten levert doorgaans veel gedoneerd 

voedsel op. De voedselbank heeft echter een tekort aan mensen die wel eens een paar uurtjes bij een 

supermarkt willen staan. Tekent u voor 2 uur bij een door u te kiezen supermarkt? 

Wilt u wel eens een kijkje achter de schermen van Voedselbank het Hogeland nemen? We vertellen graag 

meer over het werk van de voedselbank en geven u graag een rondleiding in ons “ bedrijf” 

Wilt u meer weten over de inzamelactie? Wilt u ons helpen actie te voeren? Neem dan contact op met 

Wieb Roffel 06-53589818 of acquisitie@voedselbankhethogeland.nl 

Van 10 t/m 15 december2017 kunt u uw donatie afgeven in supermarkt Tuitman en bij drogisterij Marja 

in Middelstum. 
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