
 

Welkom bij de Voedselbank Stad Groningen.             

Donderdag 30 maart 2023 , 19.30 uur  
Locatie : Ulgersmaweg 57, 9731 BL Groningen    
 

Donderdag 30 maart zijn wij als VNVA Noord-Nederland en VVAO afdeling Groningen van 
harte welkom voor een toelichting en rondleiding in de voedselbank Stad Groningen.  
De avond start om 19.30 uur. Voor koffie, thee en een drankje wordt gezorgd.  
Aan deze avond zijn voor deelname geen kosten verbonden. Een donatie in de vorm van een 
financiële bijdrage of gift (zie boodschappenlijstje op de website) wordt op prijs gesteld.  

 

             
 

In Nederland leeft bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens. De gemeente 
Groningen behoort tot de armste drie steden in Nederland. De voedselbank helpt mensen in 
armoede door ze wekelijks te voorzien van boodschappen. Een hele organisatie! 
    

                                         
 

De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers en verstrekt voedsel dat door anderen 
gedoneerd wordt.  Er wordt er samengewerkt met de organisatie Voedselbanken Nederland. 
En met bedrijven, instellingen, scholen, gemeente, de provincie Groningen en particulieren. 
Zo zorgen zij er samen voor dat armoede en verspilling wordt bestreden.  
De Voedselbank Stad Groningen heeft een Tienpuntenplan ontwikkeld om de armoede ook 
in de kern aan te pakken. In hun werk gaan ze uit van de theorie van het effect van schaarste 
op ons brein van Mullainathan en Shafir. Door de ervaring van schaarste ontstaat tunnelvisie 
en die leidt tot een directe afname van “bandbreedte”: de mogelijkheid om goede keuzes te 
maken. Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten, wordt samengewerkt met 
lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan.  
Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Meer informatie zie https://voedselbank-
groningen.nl/  Giften zijn welkom NL53RABO0329449028 St. Voedselbank Stad Groningen.    
 
Welkom en graag tot ziens op donderdag 30 maart 19.30 uur aan de Ulgersmaweg 57   
Aanmeldingen s.v.p. voor 25 maart via  vnva.noordnederland@gmail.com 
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