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Mensen die onder de armoedegrens leven

Er bestaat veel
verdoken armoede,
ook bij ons.
Wij doen er wat aan en ook u kan helpen!

of tijdelijk hulp nodig hebben kunnen,
na overleg met en na goedkeuring van
het O.C.M.W. een gratis voedselpakket
bekomen. Hiertoe moeten ze zich aan één

Steun vzw ‘t Kelderke: BE42-738 - 0226139 - 54

van de erkende afhaalpunten aanbieden.
De duur van de hulp is afhankelijk van de
individuele situatie en wordt periodiek
geëvalueerd en eventueel aangepast.
’t Kelderke ontwikkelt geen commerciële
activiteiten. De vereniging koopt een deel
van het voedsel in en verdeelt het op
een billijke manier. Er wordt, in de mate
van het mogelijke, rekening gehouden
met de specifieke noden in verband met
de leeftijd, de gezondheid, de cultuur
en de samenstelling van de gezinnen.

Rek. nr. ‘t Kelderke:
BE 42-738-0226139-54
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Alle Waregemse Serviceclubs werken

Dankzij talrijke giften en milde schenkingen

Verschillende Waregemse verenigingen

samen om voedselpaketten samen te

van trouwe partners slagen wij er telkens

schenken ons de opbrengst van hun

stellen met basisvoeding zoals: brood,

opnieuw in om onze taak te vervullen.

georganiseerde acties.

melk, eieren, vlees, groenten en fruit.

vzw

Er zijn voedsel inzamelpunten in:

Iedere donderdag van 9 tot 11 uur

Elke gift wordt gewaardeerd en wordt

• Waregem, Windhoek 10

SECRETARIAAT:

worden deze voedselpaketten gratis

direct in voedsel omgezet. Vzw ’t Kelderke

• Beveren-Leie, St. Janszaal, Kerkdreef 23

Windhoek 10

klaargemaakt en bedeeld in “’t Kelderke

wordt ook gesteund door Stad Waregem,

• Desselgem, De Mote, Liebaertstraat 34

8790 Waregem

Waregem” door gemotiveerde vrijwilligers

Welzijnshuis Waregem en andere

aan behoeftigen en volgens hun

zorgverleners uit groot Waregem zoals:

specifieke noden. Voedsel wordt ons

OLV-ziekenhuis, de huisdokters, de

ter beschikking gesteld door lokale

thuisverplegers, het Wit-Gele-Kruis,

handelaars, grootdistributie en de

de apothekers, Kind en Gezin, enz …

voedselbank.
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Wij vragen ook uw milde steun, om onze
doelstelling verder te kunnen zetten:
rek. nr. ‘t Kelderke: BE42-738-0226139-54
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