
Nieuwe informaties over                    

Voedselbank Leidsche Rijn:   

 

Voedselbank Leidsche Rijn is een 
vrijwilligersorganisatie. Er werken op dit 
moment ongeveer twintig vrijwilligers en 
ondersteuners bij de voedselbank, die geen 
enkele vorm van beloning ontvangen voor hun 
werk.  

Voor wie?  

Voedselbank Leidsche Rijn is er voor mensen in 
Leidsche Rijn, Vleuten, Vleuterweide, De Meern, 
Veldhuizen, Terwijde, Langerak, ‘t Zand en 
Parkwijk die onder of rond het sociaal minimum 
leven en in financiële nood verkeren. Mensen 
die aan de criteria voldoen, krijgen als noodhulp 
elke week een voedselpakket en kunnen dit 
persoonlijk afhalen op het uitgiftepunt in 
Leidsche Rijn. 

✓ Helpt u ons mee?  
Een voedselpakket van Voedselbank Leidsche 
Rijn bestaat uit een krat met levensmiddelen 
voor drie dagen. Het bevat onder andere: 

rijst, pasta, aardappels, vlees, 

huishoudelijke artikelen en 

hygiëneproducten. Kortom: 

boodschappen en producten die nodig zijn om 
in je levensonderhoud te kunnen voorzien.  

✓ De voedselbank heeft altijd 
voedsel nodig. Zij willen graag dat onze 
parochie doorgaat met de 
voedselinzameling van lang houdbare 
producten.   

En ook producten voor 

persoonlijke verzorging en 

schoonmaakmiddelen zijn 

welkom.  

✓ Het is lastig voor de Voedselbank 

om zelf spullen op te halen. Daarom 

stellen zij op prijs als wijzelf de spullen 

daar naartoe brengen. Wilt u iets vers 

doneren? Bel of mail ons,  wij informeren 

u verder.  

Zr. Lúcia 06-22097236, Toos Ots of via 

de pastoraal centrum 030-6774571. 

 

✓ Voedselbank Leidsche Rijn neemt 

verpakt voedsel alleen aan als het 

ongeopend is. Koel- en versproducten 

moeten voldoen aan temperatuur en/of 

houdbaarheidseisen; in verband met de 

gezondheid wordt hier altijd nauwkeurig 

naar gekeken. Voedselbank Leidsche 

Rijn adviseert: geef voedsel dat u zelf 

ook nog zou eten. 

 

 

 

 

Graag één vast aanspreekpunt:  

Als u met uw kerk of bedrijf actie onderneemt, 
dan stelt Voedselbank Leidsche Rijn één vast 
aanspreekpunt erg op prijs. 
 

Coördinator: Sabiet Balwant-gir   

Telefoon: 06 21492637  

E-mail: 

voedselbankplusleidscherijn@gmail.com 

Website: 

https://voedselbankplusleidscherijn.nl/ 

 

Donaties 

U kunt een bijdrage storten op onderstaande 
rekeningnummer 

Rabobank NL62 RABO 0175829578 

t.n.v. Stichting Voedselbankplus 

Leidsche Rijn  

 

Sinds 2014 

houden we 

inzameling ieder  

1e weekeind van 

de maand in 

onze kerken: 

Mariakerk De Meern  en 

Willibrordkerk Vleuten. 

www.lichtvanchristus.nl     

Pastoor Ohllaan 36 Vleuten 

030-6774571 
pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl 
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