
De Voedselbank biedt 
directe voedselhulp 

aan mensen die het financieel 
tijdelijk echt niet redden 

en gaat verspilling 
van goed voedsel tegen.

WILT U VOEDSEL DONEREN? 
HEEL GRAAG!

De volgende producten kunnen we altijd 
gebruiken omdat zij behoren tot het 
basispakket van de meeste huishoudens en 
bovendien lang houdbaar zijn:

Kijk op onze website hoe en wanneer u de 
producten kunt brengen: 

www.voedselbanknijmegen.nl

Groente in blik / pot
Fruit in blik / pot
Soep in blik
Gemalen koffie
Thee 
Olijf- en 
zonnebloemolie
Rijst 

Pasta’s 
Pastasauzen
Aardappelpuree 
Couscous 
Vis in blik
Houdbare melk 
Chocolademelk 



De Voedselbank krijgt voedsel dat over 
is van supermarkten, winkels en van 
productiebedrijven uit  het hele land. We 
organiseren daarnaast inzamelacties.
De Voedselbank ontvangt subsidie van de 
beide gemeentes waarmee onder meer de 
huur van onze loods en de kosten van onze 
transportmiddelen betaald worden.
Ook krijgen we donaties van bedrijven en 
particulieren, waarmee we gezond voedsel 
kunnen inkopen, want dat is helaas niet altijd 
beschikbaar. Bovendien betalen we daarmee 
alle exploitatiekosten. De Voedselbank 
wordt volledig door vrijwilligers gerund. Wij 
hebben 220 actieve vrijwilligers.

MEER MENSEN HELPEN AAN 
GEZONDER VOEDSEL
Er zijn nog veel gezinnen die onze hulp hard 
nodig hebben maar die om uiteenlopende 
redenen nu nog niet bij ons terecht kunnen. 
Die zouden we ook heel graag wekelijks een 
gevarieerd en gezond voedselpakket geven. 

WILT U DONOR WORDEN ?
Met uw donatie steunt u de Voedselbank en 
helpt u ons om wekelijks meer gezinnen een 
voedselpakket te kunnen uitreiken. U kunt 
periodiek of eenmalig doneren. Kijk op onze 
website hoe u dat kunt doen: 
www.voedselbanknijmegen.nl 

Ook in een welvarend land als Nederland zijn er nog steeds mensen zo arm dat ze niet genoeg voedsel kunnen kopen om 
voor hun gezin dagelijks een gezonde maaltijd te bereiden. De Voedselbank Nijmegen–Overbetuwe verstrekt elke week aan 

zo’n 700 gezinnen in Nijmegen, Elst en Zetten een pakket extra voedsel. 

Namens alle 220 vrijwilligers van de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe
DANK VOOR UW DONATIE!

“Oog voor voedsel, 
hart voor mensen.’’

Adres loods en kantoor: 
Winkelsteegseweg 144b
6534 AR Nijmegen 

06 22 13 41 30

info@voedselbanknijmegen.nl

voedselbanknijmegen.nl
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