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Nieuwsflits voor de Voedselbanken

Sinterklaasactie ABN AMRO  
voor de voedselbanken
ABN AMRO Foundation heeft een speciale sinterklaas- 
actie opgezet voor kinderen uit gezinnen die klant zijn bij 
de voedselbank. Ze hebben een pakket samengesteld 
met hierin pepernoten, chocoladeletter, chocolademunt-
jes, kleurplaat, een talenten-wedstrijd en een kijkdoos.  
Alle dozen zijn geschikt voor de leeftijd van 3-12 jaar,  
voor jongens en voor meisjes en voor moslims (er zit geen 
snoep in met varkensgelei). Bankiers van ABN AMRO 
gaan de Sinterklaaspakketten inpakken voor de klanten 
van de voedselbank. Zij doen dat bij voorkeur bij de  
voedselbank in hun buurt.

Teams van lokale ABN AMRO kantoren die mee willen 
doen, kunnen zich aanmelden bij Selma Custers van 
de ABN AMRO Foundation. Mocht een medewerker 

van ABN AMRO 
rechtsreeks contact 
opnemen met de 
voedselbank, dan 
is het verzoek hen 
door te verwijzen 
naar Selma 
(tel: (020-6)291701  
M: 06-51256560,  
E: selma.custers@nl.abnamro.com)
Selma neemt vervolgens contact op met de dichtstbij-
zijnde voedselbank. Gezamenlijk wordt een afspraak 
gemaakt om de actie lokaal vorm te geven (bijv.: is er 
plek, welke tijd en dag, enz.). Het inpakken zal gebeuren 
tussen 10 november en 5 december 2014. 

Bezoek en like ook onze 
Facebook pagina: 
https://www.facebook.com/ 

twitter: 
@VoedselbankenNL

www.voedselbankennederland.nl

Grote kerstactie van Jumbo 
voor diverse goede doelen
De afgelopen maanden heeft Jumbo in alle stilte een 
grootse kerstactie voorbereid. In de december maand 
zullen klanten van de Jumbo in de ruim 500 filialen wor-
den gevraagd bij te dragen aan een goede kerstmaaltijd 
voor de klanten van enkele goede doelen, zoals Voedsel-
banken Nederland, het Leger des Heils, de Zonnebloem, 
Humanitas en het Ouderenfonds. 

De actie zal fors worden ondersteund op televisie, het 
Jumbo huis-aan-huismagazine en folder en via displays 
in de winkel. Het thema van deze grootse nationale cam-
pagne luidt: Samen vieren we Kerst. Er zullen dinertjes 
worden georganiseerd voor de klanten van o.a. het Leger 
des Heils, het Ouderenfonds en de Zonnebloem. Voor de 
voedselbanken wordt voedsel ingezameld ten behoeve 
van een mooie kerstmaaltijd.

André Verschoor (a.verschoor@onsnet.nu), lid van het 
landelijke team voedselverwerving, verzorgt de logistieke 
coördinatie van de actie. De verwachting is dat in de 
week van 8 december alle 8 Distributie Centra kerstpak-
ketten aangeleverd krijgen ten behoeve van alle voed-
selbanken en klanten in hun regio. De komende weken 
volgt meer informatie. Het kan zijn dat de lokale Jumbo 

rechtsreeks contact opneemt met de plaatselijke voed-
selbank om samen na te gaan hoe de actie lokaal tot een 
groot succes gemaakt kan worden.

Voor de zekerheid: 
Extra geld beschikbaar voor 
mensen met een laag inkomen
Zoals we deze week al eerder berichtten: Het Ministerie 
van SZW stelt extra geld ter beschikking van mensen 
met een laag inkomen. Op www.laaginkomen.nl kun je 
een test doen en zien of je recht hebt op extra geld. Daar 
lees je ook hoeveel je krijgt en waar je het kunt aanvra-
gen. Goed nieuws voor onze klanten.

Samen vieren we Kerst


