Beste kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten,

Wij vinden het als schoolraad belangrijk dat we ook denken aan onze medemensen
die het minder goed hebben dan wij. Zeker zo rond de feestdagen.
Daarom willen we ook dit jaar meedoen aan de inzamelactie van de Voedselbank
van Alphen aan den Rijn e.o.
De planning is als volgt:
Op 3 of 4 december worden de kratten op school geleverd.
Inzamelen kan dan vanaf 6 december tot en met vrijdag 14 december. Op maandag
de 17e of dinsdag de 18e worden de kratten weer opgehaald door de voedselbank.
Verderop in deze brief leest u meer informatie van en over de voedselbank, en vindt
u een boodschappenbriefje met suggesties voor producten die ze kunnen gebruiken.
Zelf iets bedenken is natuurlijk prima, maar let op dat het lang houdbare producten
zijn.
We hopen dat u hier allemaal aan mee wilt werken, want alle beetjes helpen.

Met vriendelijke groet,
Annelies, Malika, Gretha, Ingrid, Astrid, Femke en Liesbeth

Beste meisjes en jongens,
In Nederland gaat bijna niemand met honger naar bed. Jullie kunnen je dit vast ook niet
voorstellen. Toch zijn er in Nederland steeds meer gezinnen die naar bed gaan met honger. De
reden kan bijvoorbeeld werkloosheid zijn, waardoor ouders te weinig geld verdienen om
genoeg boodschappen te kunnen doen. Ook maken vluchtelingen uit gebieden waar oorlog is
en die naar Nederland zijn gevlucht, gebruik van de voedselbank.
Sinds 15 jaar bestaat er in Nederland de voedselbank. De oprichters zeiden: Wij gaan
proberen eten wat over is en misschien weggegooid gaat worden, voor niets te krijgen. Op
deze manier is de eerste voedselbank ontstaan.
In Alphen aan den Rijn (inclusief Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude en Koudekerk) is er
ook een voedselbank. Deze voedselbank krijgt allerlei voedselproducten uit acties door
kerken en scholen. Daarnaast ontvangen wij giften van boeren en bedrijven en zamelen wij
ook veel producten in tijdens inzamelingsacties onder klanten van supermarkten.
Op deze manier zijn wij in staat om iedere week een voedselpakket te maken waarin verse
groenten, pasta, aardappelen, fruit, brood en broodbeleg (zoals pindakaas of jam) zit.
Bij de voedselbank zijn ongeveer 75 mensen die meewerken aan het opslaan, inpakken en
uitdelen van deze pakketten en het inzamelen bij supermarkten. Deze mensen noem je
vrijwilligers, omdat zij hiervoor geen geld willen hebben.
Op dit moment maken bij onze voedselbank ongeveer 190 families gebruik van een pakket
van de voedselbank. De gezinnen kunnen bestaan uit één of twee ouders en één tot zeven
kinderen, in totaal betreft meer dan 485 personen (waarvan 40% jonger is dan 18 jaar).
Nu willen wij aan jullie vragen of jullie ons kunnen helpen met het verzamelen van
producten, die wij dan weer kunnen uitdelen aan de families. Het zou fijn zijn als ook zij
kunnen genieten van een lekker belegde boterham en/of een heerlijke avondmaaltijd?
Producten die wij goed kunnen gebruiken, moeten wel lang houdbaar zijn. Namens de klanten
van de voedselbank bedanken wij jullie bij voorbaat voor jullie hulp.
Met vriendelijke groeten,
Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken
Wilt u meer weten over de Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken en hoe men in
aanmerking kan komen voor een voedselpakket? Kijk dan op de website van de voedselbank:
www.voedselbankalphen.nl of Facebookpagina: www.facebook.com/voedselbankalphen

