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Wat een super feestelijke 
jubileumdonatie!  

Vopak Terminal Eemshaven 
heeft ons totaal verrast met de aller 
feestelijkste  jubileumdonatie van maar 
liefst 10.000 euro!!!  

1000 euro voor elk van de 10 jaar 
dat Vopak bestaat … 

Op de foto: onze acquisiteur Wieb 
Roffel met de royale cheque. 

En: over ’duurzaam doneren’ gesproken: 
de eerstkomende jaren schenkt Vopak ons elk 

jaar nog eens 1000 euro! 

Helpt u alstublieft mee? 

Onze winkelschappen zijn lang niet 
meer zo toereikend gevuld als toen 
wij vorig najaar met de winkel 
begonnen. Dat is naar voor onze 
klanten. En dat worden er in deze 
periode van stijgende kosten voor 
levensonderhoud en energie 
iedere week meer … 
Er is schaarste aan met name de 
houdbare producten. Kijk hier voor 
ons boodschappenlijstje. 
→ Helpt uw kerk, winkel, bedrijf,
vereniging of stichting óók mee de
gaten in onze schappen weer te
vullen?

Alvast veel dank! 

https://www.vopak.nl/locaties-nederland/vopak-terminal-eemshaven
https://voedselbankhethogeland.nl/oproep-help-voedselbank-het-hogeland-aan-producten
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Bridgen voor de 
Voedselbank!  

Lionsclub Het Hogeland 

organiseert op de eerste zaterdag in november 
in Garnwerd een bridgedrive. De opbrengst én 
die van de traditionele verloting zal naar onze 
voedselbank gaan.  

Alvast veel dank! – 

Wij zijn héél benieuwd naar wat dit 
mooie initiatief zal opleveren 

Actie ‘breng je fruit 
naar ons’: 

overweldigend 
resultaat 

Na onze oproep in augustus zijn we 
dankzij vele fruittelers en particulieren in 
de regio voorzien van duizenden kilo’s 
appels en peren !!! 

Er is en wordt dus heel veel uitgedeeld 
aan onze klanten.  

En van het fruit dat overblijft gaat het 
fruitteeltbedrijf Oudebosch heerlijk sap 

voor ons maken. 

Opbrengst verkoop 
Adventskalender 2022 naar 

de Voedselbank 

Ondernemersvereniging Winsum 
brengt jaarlijks een mooie Adventskalender 
uit. De opbrengst van de verkoop gaat altijd 

naar een goed doel. Dit jaar is dat Voedselbank 
Het Hogeland - al voor de tweede keer!  

Wat zijn we hier weer blij mee! 

Succesvolle inzameling dankzij 
kerken en onze vrijwilligers 

Maar liefst 20 kratten met vooral 
houdbare producten konden tijdens de 
Open Dag van onze Voedselbank 
opgehaald en uitgeladen worden.  

Héél veel dank 
aan de kerken in Roodeschool, 

Oosteinde en Oude Schilt en aan onze 
vrijwilligers Dirk, Hennie & Pia  

voor deze prima actie! 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/949877/voedselbank-het-hogeland-breng-je-fruit-naar-ons
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/968119/overweldigende-reacties-op-fruitoproep-dit-hadden-we-niet-verwacht
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/968119/overweldigende-reacties-op-fruitoproep-dit-hadden-we-niet-verwacht
https://www.oudeboschfruit.nl/
https://ovwinsum.nl/
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Klein beginnen … 
twee jongens uit Bedum 
helpen de Voedselbank 

Deze jongens uit Bedum hebben voor een 
grote verrassing gezorgd.  

Zij kwamen met hun ouders en zusje naar 
de Open Dag (22/10) met deze vraag:  
"Wat kunnen wij voor de Voedselbank 
doen met het statiegeld dat wij in de 

herfstvakantie hebben verzameld door 
zoveel mogelijk lege flessen op te halen?" 
Na een rondleiding wisten zij hoe ze het 

geld wilden besteden:  
aan lekkers voor de kinderen.  

's Middags zijn ze het komen brengen.  

Fantastisch gedaan, 
dank jullie wel! 

Wist u al dat … 
in deze tijd van gestegen kosten 
voor levensonderhoud en energie 
de toelatingscriteria voor alle 
voedselbanken In Nederland zijn 
verruimd?  
Wat nog altijd NIET wil zeggen dat 
iemand “zomaar” klant kan of mag 
worden bij onze of een andere 
voedselbank.  
De landelijk vastgestelde 
toelatingscriteria gelden voor 
iedere voedselbank. Wie zich als 
klant aanmeldt, wordt daar 
standaard aan getoetst om na te 
gaan of hij/zij in aanmerking komt 
voor voedselhulp. 

Colofon 
Deze nieuwsbrief voor externe relaties is een uitgave van 

 Voedselbank Het Hogeland, Winsum. Hij verschijnt 2 x per jaar. 
Samenstelling, redactie en vormgeving: 

Marijke Meijer Drees en Wieb Roffel 
E-mail:

algemeen@voedselbankhethogeland.nl 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/959896/voedselbanken-voor-meer-mensen-toegankelijk-het-begint-bij-mensen-aardig-krap-te-worden
https://voedselbankhethogeland.nl/klant-worden
https://voedselbankhethogeland.nl/klant-worden
https://voedselbankhethogeland.nl/klant-worden
https://voedselbankhethogeland.nl/klant-worden
https://voedselbankhethogeland.nl/klant-worden
http://www.voedselbankhethogeland.nl/
mailto:algemeen@voedselbankhethogeland.nl



