Een thuisgevoel voor iedereen
De Non-foodbank Gouda en

zijn gratis. Voor nieuw aangeschafte

Operationele kosten

Omstreken is een ANBI stichting die

artikelen (bijvoorbeeld stofzuigers)

Wij hebben, anders dan giften, geen

een thuisgevoel creërt voor wie daar

en de opgeknapte fietsen wordt een

bronnen van inkomsten. Deze giften

om wat voor reden dan ook (tijdelijk)

kleine bijdrage gevraagd. Voor de

zijn bij lange na niet genoeg om alle

geen of onvoldoende financiële

vervoerskosten moet worden betaald.

operationele kosten, zoals huur en
vervoerskosten te dekken.

middelen voor heeft. We helpen hen
aan spullen zoals kleding, meubels,

Wie zijn de hulpverleners?

gordijnen, huisraad en fietsen. Op

Dat zijn de sociale teams van de

Steun ons!

jaarbasis maken ongeveer 300

gemeente Gouda, het Leger des Heils,

Wilt u ons werk steunen door het

gezinnen uit Gouda en 60 gezinnen uit

Vluchtelingenwerk, diaconieën en

verstrekken van een financiële gift? Dit

omliggende gemeenten gebruik van

vele andere organisaties.

mag natuurlijk ook voor een langere
periode zijn. U kunt Uw bijdrage

de stichting. Er zijn circa 45 vrijwilligers
actief, die hiermee een bijdrage willen

Hoe komen we aan onze goederen?

storten op rekeningnummer: IBAN

leveren aan de samenleving.

Goederen worden door particulieren
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per e-mail (inclusief foto) of tele

Non-foodbank Gouda e.o.

Wie zijn onze cliënten?

fonisch aangeboden of gebracht.

Onze cliënten zijn de minima van

Daarnaast staan er bij twee kerken

Nieuwsgierig?

Gouda eo. Zij kunnen uitsluitend

textielcontainers.

Neem een kijkje op de website of bel

aangemeld worden door een hulp

Voor de logistiek maken we

ons voor een bezoek op onze locatie.

verlenende instantie. Op afspraak

gebruik van een Opel Vivaro, die

Wij leiden u graag rond. Wij zijn

komen cliënt en hulpverlener naar

is gesponsord door de Rabobank.

gevestigd op de Johan de Haenstraat

ons om het gevraagde uit te zoeken.

Voor het ophalen van de goederen

9 in Gouda.

Bij hun bezoek worden de cliënt en

gebruiken we elke dinsdag een

de hulpverlener begeleid door een

vrachtauto van Gouwe Meubel uit

Janneke van Zaanen (06-46486851)

van de gastvrouwen. De goederen

Waddinxveen.

Bart van Maaren (06-40101066)

VOOGT Open Podium
VOOGT biedt kansen. Aan bedrijven, organisaties en particulieren. En aan goede doelen. Daarom bieden wij in deze uitgave van
INTO business een kans aan Non-foodbank Gouda e.o. Omdat ook zij een plekje in de spotlights verdienen. Daar bent u van
verzekerd. Kent u ook een goed doel dat een Open Podium verdient? Geef het door via onze website en wie weet staat úw goede
doel de volgende uitgave in de schijnwerpers. Meer informatie over dit initiatief en de voorwaarden vindt u op www.voogt.nl
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