Inzamelingsactie voor Voedselbank IJsselstein groot succes!
De afgelopen maand stond de emballageactie bij Albert Heijn IJsselstein in het teken van de Voedselbank. Dit heeft het
mooie bedrag opgeleverd van €386,45. Het initiatief hiervoor is genomen door Jeroen van Polen. Hij zou in eerste
instantie op 1 juni de Mont Ventoux gaan beklimmen in de strijd tegen de ziekte MS, maar zoals met veel evenementen
heeft de corona crisis roet in het eten gegooid en is het event Klimmen tegen MS verplaatst naar volgend jaar. Jeroen
kreeg vervolgens het idee om zijn inzameling om te zetten naar de Voedselbank. Hij verwachtte dat in deze tijd van
crisis, meer mensen de hulp van de Voedselbank juist extra hard nodig hebben. En daar is dan wel geld voor nodig.
Otto Staal van Voedselbank IJsselstein geeft aan erg blij te zijn met de opbrengst uit de emballageactie. De Voedselbank
werkt met onbetaalde vrijwilligers en is grotendeels afhankelijk van donaties en de steun van de lokale supermarkten,
kerken en particulieren. De vrijwilligers bij de Voedselbank delen elke week eten uit aan inwoners in onze gemeente die
tijdelijk zo’n steuntje in de rug nodig hebben. Momenteel heeft ze 53 huishoudens in haar bestand.
Het bedrag van deze emballageactie is al bij de Albert Heijn omgezet naar levensmiddelen, daar is momenteel de
meeste behoefte aan. Zo komen de donaties ook terecht bij mensen die dat echt nodig hebben en is de cirkel weer
rond. Onze dank aan alle klanten die daaraan hebben bijgedragen!
Wil jij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij de voedselbanken? Elk kwartaal verschijnt de Voedselbank
Vitamine, een gratis nieuwsbrief. Aan- en afmelden kun je via de website van de Voedselbank.
Op 13 juni 2021 zal Jeroen zich wederom inzetten voor meer onderzoek naar de oorzaak van Multiple Sclerose tijdens
de 10e editie van Klimmen tegen MS. Ben jij geïnteresseerd in deelname aan Klimmen tegen MS of wil jij Jeroen
sponsoren? Kijk dan op de website www.klimmentegenms.nl
Graag wil de Voedselbank AH IJsselstein en de bedrijfsmanager Frank Wahl, van harte bedanken.
Albert Heijn maakte niet alleen deze actie van Jeroen van Polen mogelijk, maar besloot ook de aangekochte
boodschappen te verdubbelen in aantal.

