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Drukkerij Badoux zorgt ervoor dat uw ideeën 
tot leven komen. 

Drukkerij Badoux speelt een dienende rol,  
maar heeft de regie strak in handen. Alles 
om u als opdrachtgever te laten floreren. 

En op het juiste moment de gewenste 
marketinginstrumenten te leveren. 

Drukkerij Badoux spreekt de taal van de 
marketeer, de ontwerper en de ondernemer! 

Badoux, ideas brought to life

Oog voor voedsel • Hart voor mensen

Druk Druk Drukst is een fullservice  
grafimediabedrijf in Houten.

Voor meer informatie:
info@drukdrukdrukst.nl
www.drukdrukdrukst.nl

M: 06 - 38 51 81 74

Donateur worden?
Wilt u ons helpen door ons financieel te ondersteu-
nen? Dat kan via de donatieknop op onze website of 
met een overboeking naar bankrekeningnr NL06 RABO 
0155 4536 02 t.n.v. de Stichting Voedselbank Houten. 
Wilt u ons regelmatig steunen, vul dan de machti-
gingskaart in deze folder in.  We stellen uw bijdrage 
zeer op prijs!

Aanmelden?
Aanmelden voor voedselhulp kan via www.voedsel-
bankhouten.nl, via aanvraag@voedselbankhouten.nl 
of via 06-3648 6087 of 06-1294 0755. Op onze web-
site vindt u de actuele tijden waarop we telefonisch  
bereikbaar zijn voor aanmeldingen. 
 
Voedsel doneren?
Wilt u voedsel doneren, eenmalig of structureel? 
Neem dan contact op met de voedselcoördina-
tor via 06-10 44 12 05, b.g.g. 030-737 06 26, of via  
voedseldoneren@voedselbankhouten.nl. 
Kleinere hoeveelheden kunt u op vrijdagmorgen bij 
ons langs brengen op de Poort 81. Alvast Hartelijk 
dank!

Vrijwilliger worden?
De Voedselbank Houten doet 
al haar werk met vrijwilli-
gers. Incidenteel of struc-
tureel, we hebben van alles 
te doen! Wilt u ons team  
komen versterken? Mail, bel 
of meldt u direct aan via onze website. 

Contact:
Stichting Voedselbank Houten
De Poort 81, 3991 DX Houten
info@voedselbankhouten.nl
www.voedselbankhouten.nl
KvK-nummer: 30275192
Telefoonnummers:  
Algemeen:  030-737 0626
Voedsel aanbieden: 06-1044 1205
Aanmeldingen: 06-3648 6087 / 06-1294 0755
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Wat doet de Voedselbank Houten?
Ook in Houten zijn er mensen die door allerlei omstandig-
heden zo ver onder het bestaansminimum terechtkomen, 
dat er (tijdelijk) niet voldoende geld is voor voedsel. Deze 
huishoudens ondersteunen wij in de vorm van wekelijkse 
voedselpakketten. 

Al het voedsel in de pakketten is aan ons gedoneerd, en 
voor een groot deel ervan geldt dat het anders zou zijn 
weggegooid. Kortom, de voedselbank combineert het be-
strijden van armoede met het tegengaan van voedselver-
spilling. 

Onze Cliënten?
Iedereen die onze hulp nodig heeft, kan bij ons aankloppen 
ongeacht achtergrond of reden van de financiële proble-
men. Gemiddeld hebben wij wekelijks zo’n 50 huishoudens 
(c.a. 150 monden) die vrijdagmiddag een voedselpakket 
komen ophalen.  Het pakket is aangepast aan de grootte 
van het huishouden en bevat voor zo’n 2 à 3 dagen voed-
sel. Het is dus een aanvulling! 

Financiële toetsing?
Na de aanmelding doen we een zorgvuldig financieel on-
derzoek om te kijken of men in aanmerking komt voor 
ondersteuning door de voedselbank. De reden dat we 
dit doen, is dat we een beperkte hoeveelheid voedsel te 
verdelen hebben en dat we willen zorgen dat het bij de 
mensen terecht komt die het het hardste nodig hebben. 
We hanteren hierbij door Voedselbanken Nederland opge-
stelde toelatingscriteria, die ook te vinden zijn op onze 
website. 

De vrijwilligers die het onderzoek uitvoeren, blijven de 
cliënten ondersteunen en zo nodig op weg helpen naar de 
juiste hulpverlening om de financiële problemen aan te 
pakken.

Het voedsel?
De voedselbank koopt geen voedsel, al het voedsel dat wij 
verdelen is aan ons gedoneerd.

35% Alleenstaanden 46% Gezinnen 19% Éénoudergezinnen

Een deel krijgen we binnen via de landelijke voedsel-
bankorganisatie, een deel komt van lokale organisaties, 
bedrijven en supermarkten, en een deel wordt ingeza-
meld door bijv. kerken, scholen of bij supermarkten.  
De gezamenlijke kerken in Houten doneren daarnaast 
wekelijks versproducten (meestal groente) voor alle  
cliënten. 

Door de goede samenwerking met ondernemers in  
Houten en omgeving, zijn we in staat om pakketten met 
voldoende gezonde producten samen te stellen.

Hoe doen we dit?
Met ruim 30 vrijwilligers zorgen we dat het gedoneerde 
voedsel wordt opgehaald, verantwoord wordt opgesla-
gen en dat de pakketten elke vrijdagmiddag klaar staan. 
Onze vrijwilligers doen dit op een zeer professionele 
wijze, maar niemand ontvangt hiervoor een vergoeding.  

Er blijft bij de voedsel-
bank geen geld aan de 
strijkstok hangen!

De door Arval ter beschikking gestelde koelbus (voor-
zien van gratis brandstof door Auto Voskuilen) stelt 
ons in staat om op een verantwoorde wijze de  
producten bij de verschillende leveranciers en bij het  
distributiecentrum in Arnhem op te halen.

85% STAAT BINNEN  1 JAAR 
WEER OP EIGEN BENEN.
7% BLIJFT LANGER DAN

3 JAAR KLANT

Maatschappelijk draagvlak? 
De Voedselbank Houten is goed verankerd in Houten. 
Dat is o.a. te merken aan de hoeveelheid ondersteu-
ning die we krijgen van lokale bedrijven en organisa-
ties. Naast voedsel en financiële bijdragen, gaat het 
ook regelmatig om sponsoring in natura. Zonder deze 
ondersteuning zouden we ons werk niet kunnen doen. 

Wat kost het allemaal?
Hoewel we veel gedoneerd krijgen, hebben we 
toch een behoorlijk aantal vaste kosten: huur, 
energie, onderhoudskosten van apparatuur, ver-
zekering, kantoorkosten, etc. In totaal kost 
het runnen van de Voedselbank Houten zo’n  
€ 26.000 per jaar.

Wij zijn voor het dekken van de kosten volledig af-
hankelijk van donateurs, de opbrengst van collectes en 
acties ten bate van de Voedselbank Houten. Kortom, 
van mensen zoals u!


