
Inzamelingsactie

Stichting VoedselLoket Almere helpt mensen die tijdelijk 
geen geld hebben om eten, drinken en toiletartikelen te 
kopen in hun basisbehoeften totdat zij door de juiste orga-
nisaties en instanties verder geholpen kunnen worden. 

Wij hebben u nodig deze gezinnen door de moeilijkste 
maanden heen te helpen

Wij doen een dringend beroep op u om een kleine bijdrage 
te geven, in de vorm van één of meer van de bovenstaande 
producten. 

Helpt u mee? 

Met grote dank, namens,
Stichting Voedsel Loket Almere

O zonnebloemolie! O tarwebloem

O suiker O broodbeleg

O houdbare melk O ontbijtgranen

O vruchtensappen O beschuit / crackers

O chocomel O luiers

O yoghurtdrink O shampoo

O vlees / vis in blik O toiletpapier

O groente/fruit in blik of pot O wasmiddel    

O rijst of deegwaren O allesreiniger

O pannenkoekenmix O bad-, doucheschuim



Wilt u ook helpen?
 Stichting Voedsel Loket Almere
 Ambachtsmark 71
 1355 EE Almere
 036 - 7505085
 www.voedselloketalmere.nl
 directiesecretariaat@voedselloketalmere.nl

VLA Helpt!
•  VLA helpt alle mensen en bevolkingsgroepen in 

financiële nood: De enige voorwaarde is dat men 
hulp accepteert van de organisaties en instanties die 
kunnen helpen voor een structurele oplossing van hun 
problemen.

•  De gecombineerde werkwijze van voedselverstrekking 
en verplicht hulptraject werkt. Dit blijkt uit de korte tijd 
(5,5 maanden) die nodig is voordat klanten weer zelf hun 
boodschappen kunnen doen bij hun eigen supermarkt.

•  Met uw hulp kunnen elke week 500 gezinnen gratis 
boodschappen doen in de VLA Supermarkt.

• Meer dan 600 vrijwilligers zijn actief bij VLA.

Word ook donateur van VLA! 
NL68 RABO 0115 5109 90 

t.n.v. Stichting Voedsel Loket Almere

Het Voedsel Loket Almere (VLA) is in mei 2005 opgericht door het 
Rode Kruis en een groot aantal kerken in Almere, verenigt in de MRKA 
(Maatschappelijk Relevante Kerken Almere)

Meldt u (alleen of als groep) aan als 
vrijwilliger voor de kerstsupermarktactie  

op 12, 13, 19 of 20 december!


