Help VLA helpen!

Ontmoet Sarah...

U maakt het verschil

Sarah is 13 en zit in 2 vwo. Dat is een hele stap.
Want haar ouders hadden al moeite om MAVO 3
met een diploma af te ronden. Het valt Sarah dan
ook niet mee om vol te houden. Niet omdat ze niet
slim genoeg is. Maar simpelweg omdat er thuis
geen geld is. Daardoor kan ze geen laptop kopen,
meegaan met schoolreisjes en andere schooldingen
doen. Gelukkig kan VLA daarbij helpen. Waar Sarah
vooral mee geholpen is zijn de boodschappen die
ze in de VLA supermarkt halen. Gratis. Zo gaat ze
ondanks het geldgebrek thuis toch altijd met een
volle maag naar school. Vla garandeert hulp aan
Sarah voor € 0,35 cent per dag. Maar dan moet dat
geld er wel zijn. Helpt u Sarah? Adopteer Sarah dan
voor minimaal een week. Dat kost u maar € 3,-.

VoedselLoket Almere biedt aan gezinnen in financiële
nood ondersteuning in de eerste levensbehoefte. Om
gezinnen weer zelfredzaam te maken heeft VLA een
intensief hersteltraject gekoppeld aan de voedselhulp.
Dit traject duurt gemiddeld 12 weken.

We werken samen met Sarah ouders hard aan
een financieel herstel. Dat lukt gemiddeld in 12
weken. Daarna ziet Sarah’s leven er nooit meer zo
somber uit als nu. Dan doet zij met haar familie weer
gewoon aan alles mee. Dus als u € 36,- overmaakt
is Sarah helemaal geholpen!
Meer mag natuurlijk ook. Want elk jaar doen meer
dan 1400 Sarah’s een beroep op ons. Met hun
broers, zusjes en ouders erbij komen we zelfs op
meer dan 3000 mensen.

Dank u wel!
VLA is voor de inkoop van goederen grotendeels
afhankelijk van donaties en giften.Onze organisatie
draait voornamelijk op vrijwilligers, 120 vast en ca.
450 incidenteel. We krijgen financiële steun van het
SkanFonds, Oranje Fonds, Gemeente Almere en de
kerken, maar helaas is dat niet toereikend om alle
klanten zo goed mogelijk te bedienen. Gelukkig dragen
het bedrijfsleven en particulieren ons een warm hart toe.
Ú kunt als donateur een groot verschil maken in een
gezin.
Perso(o)n(en)

Een week

Een maand

Hele periode

€ 3,-

€ 12,-

€ 36,-

€ 13,-

€ 52,-

€ 156,-

U kunt doneren via:
voedselloketalmere.nl/ik-wil-doneren/ik-wil-geld-geven
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