
Feiten en cijfers:  
Voedselbank Delft heeft uitdeelpunten in Delft (5), Pijnacker (1) en Nootdorp (1).  
In 2018 reikten we in totaal 18.077 voedselpakketten uit met een inhoud van gemiddeld  
40 voedselproducten. In dat jaar ging het om gemiddeld 410 huishoudens bestaande uit  
1100 personen waarvan ongeveer 580 kinderen. Gemiddeld maken huishoudens 
ongeveer 6 maanden gebruik van de Voedselbank. In heel Nederland kregen in 2018 

ongeveer 80.000 huishoudens wekelijks een voedselpakket. 
 
 
 
 
 

 

Oog voor voedsel, hart voor mensen 
 

 
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. 
Sommigen kunnen zelfs niet genoeg eten kopen. In het hele land zijn voedselbanken 
die hen helpen door gratis voedselpakketten uit te delen. Hiervoor 
worden veelal levensmiddelen gebruikt die anders zouden worden weggegooid. 
Het pakket is bedoeld als aanvulling op het de wekelijkse voedselbehoefte. 

 
 

De voedselbanken helpen armoede te bestrijden en 

gaan tegelijkertijd verspilling van voedsel tegen. 

 
 
 
Vaak kloppen mensen zelf bij ons aan. 

Maar er worden ook veel cliënten aange-

meld door maatschappelijke organisaties, 

zoals Kwadraad, Perspektief, diaconieën, 

het ISF (Interkerkelijk Sociaal Fonds), de 

Financiële Winkel van de gemeente Delft, 

Vluchtelingenwerk, Participe Delft et 

cetera. Andersom moedigen onze 

sociaalfinancieel adviseurs cliënten aan 

om hulp te zoeken bij maatschappelijke 

organisaties. 

 
Donaties van geld of voedsel 

 
De producten voor onze voedselpakket-

ten worden ter beschikking gesteld door 

veilingen, tuinders, fabrikanten en an-

dere voedselleveranciers. Het regionaal 

Distributie Centrum Haaglanden is het 

 
 
 
Voedselbank Delft werkt uitsluitend met 

vrijwilligers. De belangrijkste kostenpos-

ten zijn de huur en de exploitatie van het 

distributiecentrum en het transport van de 

producten. Ook zijn er wat uitgaven voor 

inpakmaterialen, transportmiddelen, 

kantoorbenodigdheden en drukwerk. Dit 

wordt gefinancierd uit giften en de 

opbrengsten van acties van kerken, 

bedrijven, instellingen, verenigingen en 

particulieren. 

 
Wilt ook u een donatie doen of producten 

leveren? Neem dan contact met ons op. 

 
Alle hulp is welkom! 

 
Een tijdelijke oplossing 
 
Voedselbank Delft is voor huishoudens 

in Delft en omstreken die onvoldoende 

eten kunnen kopen. Daarvoor kijken we 

naar het bedrag dat mensen over-

houden na aftrek van de vaste lasten. 

Per 1 januari 2019 ligt de norm voor 

eenpersoonshuishoudens op 225 euro 

per maand. Voor elke extra volwassene 

of kind in een huishouden komt daar 90 

euro bij. Voor een gezin van 2 ouders 

met 2 kinderen beneden 18 jaar geldt 

 
een uitkering. Soms moeten ze daar 

lang op wachten. Ondertussen gaan de 

vaste lasten door. Als er dan ook nog 

schulden zijn, kan de nood erg hoog 

worden.  
De voedselpakketten zijn bedoeld als 

tijdelijke oplossing, totdat cliënten hun 

financiële situatie weer op orde hebben. 

Onze sociaalfinancieel adviseurs staan 

cliënten met raad en daad bij. Ook toet-

sen zij regelmatig of huishoudens nog 

steeds in aanmerking komen voor een 

inzamelpunt in onze regio. Ook veel 

supermarkten, bakkers en tuinders in 

Delft en omgeving leveren gratis pro- 

ducten, net als CouvertExtra, een stich-

ting van Delftse horeca-ondernemers. De 

pakketten vullen we aan met producten 

uit inzamelingsacties van kerken, 

scholen, bedrijven of particulieren. In 

principe kopen we geen voedsel. 

sporadisch is het nodig om wat bij te 

kopen. 

 
 
 
 
Stichting Voedselbank Delft 

telefoon 06-303 222 55  
e-mail: info@voedselbankdelft.nl 

website: www.voedselbankdelft.nl 

IBAN: NL62INGB0004276992 

 
op basis hiervan dus een maximum 
van 255 + 3 x 90 = 495 euro.  
Onze cliënten zijn vooral mensen met 

 
voedselpakket. Daardoor verandert het 

cliëntenbestand van de Voedselbank 

voortdurend. 

 

Oog voor voedsel, hart voor mensen 


