Koffieochtend van Fijn je te
zien wordt “Lekker Nasse”

Koop een schilderij! Dat
maakt mensen blij!

Op donderdagen van 10.00 uur tot 15.00 uur,
Stichting “De Witte Lelie” staat voor de mens,
houdt de Vers-markt “Lekker Nasse” zijn uitdeel maar we willen graag meer doen om de
ronde.
medemens die tussen wal en schip valt te helpen.
Niet alleen met raad en daad, maar ook
Brood, aubergine, komkommer, paprika en
financieel.
diverse andere producten worden gratis
uitgedeeld. Heeft u boventallige producten?
Cliënten van de “De Witte Lelie” worden ook
Deze kunt u aan ons kwijt! Deze worden
actief betrokken bij de inzamelingsacties, maar
dezelfde dag verdeeld aan belangstellenden.
kende u het ‘gevoel’ schilderen al? Nee? Dan is
dit uw kans om ermee kennis te maken. Elke
Voor iedereen die het nodig heeft! Wel zelf
vrijdag in BC “De Apollo”, van 1300 – 1500 uur.
tassen meenemen voor de producten!
Materialen zijn voorradig, voor slechts € 5,– doet
u al mee.
Onderling ruilen van producten is natuurlijk
toegestaan.
Er zijn heel veel kwalitatief mooie en
verrassende werkstukken gemaakt, het zou zonde
Geen registratie of inkomenstoets! Meer
zijn als deze op de grote hoop terecht komen.
informatie:
Daarom bieden we de mooiste te koop aan.
Minimaal € 5,– per stuk. Maar meer geven mag
st. “De Witte Lelie” tel: 06-22 96 31 19 of 06- ook! http://dewittelelie.ga
30 43 62 50. http://dewittelelie.ga
BC “De Apollo”, Apollo 25, 3225 TB
Voor recepten en handige tips kunt u gebruik
Hellevoetsluis
maken van CULI-NADA (watervruchten).
Speciaal voor beginnende koks!
https://culinada.wordpress.com/

Stichting ”De Witte Lelie”

Apollo 19, 3225 TB
Hellevoetsluis
Tel: 06-22.96.31.19
Kamer van Koophandel nr: 72070749
bankrekening NL84 INGB 0008 6286 95

Doelstelling van ”De
Witte Lelie”
Wie zijn wij, en waarom st.” De Witte
Lelie” ?

voedselbank wel te bieden heeft.

St. ” De Witte Lelie” wil
ruimte geven om de
structurele armoede binnen
deze gezinnen te beperken.
Werkwijze st. ” De Witte Lelie”.

Wij zijn een groep enthousiaste
Hoe gaan we deze mensen voorzien van voedsel
vrijwilligers met jarenlange ervaring
Voor donaties &schenkingen bank-rekening
binnen de voedselbank. naast het mooie, en meer?
nr NL84 INGB 0008 6286 95.
nuttige en noodzakelijke werk dat bij de
 Via het door een uitgesteld systeem
voedselbanken wordt verricht om
leveren van bonnen.
honderden gezinnen wekelijks van een
 Door het werven en inzamelen van
voedselpakket te voorzien, bestaat er een
( financiële ) giften van bedrijven en
nog grotere groep gezinnen die net niet
aan het criterium van de voedselbank
particuliere donateurs.
voldoet, echter eveneens in armoede
Wat zou U kunnen doen?
leeft.
Heeft u zelf op dit moment niets te wensen, dan
zou een levensmiddelen bon voor uw medemens,
Storm in het hoofd?
die wel op dit moment armoede beleeft, een
mooie uitkomst en aanvulling zijn. Deze bonnen
Geen geluk?
worden door st. ” De Witte Lelie” verdeeld onder
Uw gedachten dwalen?
onze cliënten. Deze broodbonnen, vleesbonnen
enz., kunnen dan worden ingewisseld bij de
Overweeg dan een afspraak voor een healing of
Netto is deze groep nog slechter af dan de
deelnemende bakker, slager enz., en zo wordt het reading, voor meer informatie zoekt u contact met
gemiddelde cliënt van de voedselbank, zij komen
uitgestelde brood een echt brood, het uitgestelde
Rita Prins tel:06-304 362 50
niet in aanmerking voor een voedselpakket en
vlees echt vlees. Meer weten? Bel ons gerust of
dus ook niet voor de kledingbank, dierenbank en
email jwv-bosman@hotmail.nl
de vele extraatjes in de maand december die de
Cliënten van st. ” De Witte Lelie” komen niet in
aanmerking voor een voedselpakket van de
voedselbank omdat zij net boven het maand
criterium aan inkomen krijgen. We hebben het
nog niet over de privacy-mijders. Zij denken
geen recht te hebben of weigeren te registreren

