
Over ons
Het kan iedereen overkomen: u heeft niet genoeg geld  
om uw dagelijkse boodschappen te kunnen doen. 
Elke situatie is uniek. Het kan gebeuren door ontslag, 
een scheiding, overlijden van een partner, een ingrijpende 
ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. 
Daarom is de Voedselbank er, zodat u er niet alleen 
voor hoeft te staan. 

Wanneer komt u in aanmerking
Om in aanmerking te komen voor voedselhulp moet u 
voldoen aan de criteria die door de landelijke voedselbank 
worden gesteld. Deze zijn te vinden op onze website 
www.voedselbankveenendaal.nl

Aanmelden
Indien u een hulpverlener heeft, kan deze een aanmelding 
voor u doen via het digitale aanmeldformulier op onze 
website.

Heeft u geen hulpverlener en wilt u gratis hulp bij het 
in kaart brengen van uw financiële situatie om te bepalen 
of u in aanmerking komt voor voedselhulp, stuurt u 
dan een mail met uw contactgegevens naar 
shmveen@gmail.com (SchuldHulpMaatje Veenendaal). 

Er zal dan contact met u worden opgenomen om een 
afspraak te maken voor een intakegesprek. 
U kunt ook bellen naar 06-18555808. 
Tijdens het intakegesprek wordt bekeken op welke 
manieren u ondersteund kunt worden en kan een 
aanvraag voor voedselhulp worden gedaan.

Ook kunt u altijd contact opnemen met het Budgetloket  
van de gemeente Veenendaal. 
Dagelijks is het Budgetloket telefonisch bereikbaar van 
9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur via 
(0318) 53 88 30. Of stuur uw vraag via e-mail aan 
budgetloket@veenendaal.nl. 
Het Budgetloket kan hulpverlening opstarten en 
eventueel een aanmelding doen bij de Voedselbank.



Hoe werken wij
Als uw aanmelding is goedgekeurd, ontvangt u een 
voedselbankpasje waarmee u 1 keer in de week een 
deel van uw dagelijkse boodschappen mag komen doen 
in onze Voedselbankwinkel. 
Afhankelijk van de gezinsgrootte wordt bepaald hoeveel 
producten u mag kiezen uit het winkelgedeelte met 
de houdbare producten. 
Daarnaast is er wekelijks een wisselend aanbod in brood, 
zuivel, vlees en groente en fruit. 
Na 3 of 6 maanden vindt er een herintake plaats 
waarbij bekeken wordt of er wijzigingen zijn in de 
financiële situatie of dat er een verlenging wordt toege-
kend.
Om de herintake uit te kunnen voeren, is het overleggen 
van financiële gegevens, zoals bankafschriften verplicht.

Kledingbank
Klanten van de Voedselbank mogen ook gebruik maken 
van de Kledingbank. 
Kledingbank Veenendaal wil een bijdrage leveren 
aan de armoedebestrijding in Veenendaal en omstreken. 
Wij geven, kosteloos, goede herbruikbare kleding en 
schoenen aan de klanten van Voedselbank Veenendaal. 
Op deze manier dragen wij ook ons steentje bij aan 
het hergebruik van kleding.

Waar is de Voedselbank en  
Kledingbank te vinden?
Gilbert van Schoonbekestraat 75
3901 PZ Veenendaal

Vragen?  
Neem contact met ons op!
Voedselbank: info@voedselbankveenendaal.nl

Kledingbank: info@kledingbankveenendaal.nl

www.voedselbankveenendaal.nl


