Voedselbank
Misvatting over de Voedselbank
Laten we allereerst beginnen om een grote misvatting over de Voedselbank uit de
wereld te helpen. Veel Nederlanders denken dat voornamelijk de allochtonen onder
ons gebruikmaken van de Voedselbank. Echter, het tegendeel is waar.
Het zijn juist de Nederlandse autochtonen die door omstandigheden van de
Voedselbank afhankelijk zijn geraakt. Allochtonen staan over het algemeen dichter bij
hun familie, waardoor zij eerder geneigd zijn hulp te zoeken bij hen dan dat ze bij de
Voedselbank aankloppen.

Meer dan 1 miljoen afhankelijken
Los van het hierboven genoemde, is het een hard feit dat al meer dan 1 miljoen
mensen in Nederland afhankelijk zijn van de Voedselbank. 1 miljoen!
Hoe kunnen wij onze medemens in het buitenland bijstaan, als we niet eens het
groeiend aantal Nederlandse hulpbehoevenden de hulp kunnen bieden die zij nodig
hebben? Hoe zou het zijn als u de volgende Voedselbank klant bent in deze barre
tijden?

Alle hulp is gewenst
Laat het duidelijk zijn… met een groeiend aantal voedselbank afhankelijken, is alle
hulp gewenst. We zijn dringend op zoek naar donaties, in welke vorm dan ook, om het
groeiend aantal Nederlandse afhankelijken van noodzakelijke steun te kunnen
voorzien.
Help ons mee en steun uw medemens!

Wij halen het graag bij u op
Wilt u voedsel, kleding of andere spullen doneren of wilt u geld overmaken om uw
medemens te steunen? Het kan allemaal!
Kijkt u eens op zolder of in de kelder wat u niet meer gebruikt. Wij halen het graag bij
u op! Voor meer informatie over onze ANBI status goede doelen, kijk op
www.desireandgive.nl.
Voor een financiële bijdrage, kunt u een bedrag overmaken naar ING rekening
4460579 t.n.v. Stichting Desire & Give te Voorhout. Al deze financiële bijdrages
worden omgezet naar voedingsproducten en zijn tevens (voor u) fiscaal aftrekbaar.

Dank voor uw hulp en uw goedhartigheid, ook namens de door u bijgestane
medemens!
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