
GROTE DECEMBERACTIE VOOR VOEDSELBANKEN GRONINGEN

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Dit jaar zal RTV-Noord niet, zoals in voorgaande jaren, zelf een inzamelingsactie ten 
behoeve van de Voedselbanken organiseren. Deze keuze is ingegeven door 
bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers.

Omdat het noodzakelijk is, om een belangrijke buffer aan producten in te zamelen voor 
de uit te reiken voedselpakketten in de komende maanden, hebben de gezamenlijke 
Groningse Voedselbanken besloten om dit jaar zelf inzamelingsacties te gaan 
organiseren op 21, 22 en 23 december, waarvan RTV- Noord verslag zal doen.

Voedselbank het Hogeland in Winsum is werkzaam voor de gemeenten De Marne, 
Winsum, Eemsmond, Bedum en gedeeltelijk Loppersum. Op dit moment worden er per 
twee weken 160 (voor 231 volwassenen en 177 kinderen) ondersteunende 
levensmiddelenpakketten uitgereikt. 
De samenstelling van het pakket hangt grotendeels af van giften in de vorm van 
houdbare levensmiddelen en non-foodproducten (wasmiddelen, shampoo, etc.) en 
verse producten zoals vlees, zuivel, brood, groente en fruit. Deze producten worden 
verkregen uit giften door particulieren, kerken, verenigingen en groot- en klein 
winkelbedrijven. 
Eveneens onmisbaar zijn de financiële donaties. Hiervan wordt ingekocht wat 
ontbreekt in een volwaardig voedselpakket, wat is samengesteld volgens de schijf van 
5 van het Voedingscentrum).  

Op dit moment is de Voedselbank voor de samenstelling van een volwaardig 
voedselpakket sterk afhankelijk van particuliere giften! De structurele giften door 
het jaar heen zijn op dit moment niet genoeg. 

Voedselbank Het Hogeland kiest ervoor om de provinciale actie met een aantal dagen 
te verlengen en houdt de inzamelingsactie van 17 t/m 23 december 2016.
Wij doen hierbij dan ook vriendelijk doch dringend een beroep op uw 
kerkgemeenschap, om in de aangegeven periode een inzamelingsactie te 
organiseren voor de klanten van de Voedselbank. Wij hopen op een breed 
gedragen gezamenlijke inzet voor de allerarmsten van onze gemeenten. 

Wij zorgen graag voor een passend actiemodel en kunnen u van tips en adviezen 
voorzien. Hiervoor kunt u terecht op onze website  en /of kunt u contact opnemen met 
de projectleider: Lub Snijder (0629598642/ lubsnijder@planet.nl)

Mogen onze klanten van de Voedselbank op u rekenen? Wij zien graag zo spoedig 
mogelijk uw reactie tegemoet, maar uiterlijk voor 21-11-2016.

Met vriendelijke groet,

Voedselbank Het Hogeland


