December maand is de geef maand. Voedselhulp Langedijk
is hierin niet overgeslagen.
Er zijn veel mensen die in geld of goederen aan de stichting
gedacht hebben. We voelen ons niet vergeten en voelen het
zeker ook als een stuk waardering.
Sinterklaas heeft goed gedacht aan alle kinderen. Hij heeft
voor ieder kind van 0-17 jaar iets meegebracht.
Door een mooie gift van Lief Langedijk konden we voor alle
kinderen van 0-12 jaar een mooi cadeau kopen bij Intertoys
in Middenwaard. Zij gaven ons een prachtige korting
waardoor het mogelijk was voor elk kind een mooi en
passend geschenk aan te schaffen. Kinderen van 13-17 jaar
kregen een VVV-bon waarmee zij zelf een keuze konden
maken.

Geplande
evenementen
16-2-2017
Presentatie bij jaarvergadering
Vrouwen van Nu in Dorpshuis de
Geist - Sint Pancras

26-3-2017
Stichting bestaat 7 jaar

Vacature
Voedselverwerver
Wij zijn opzoek naar een
voedselverwerver voor de
stichting voor 2 uur per week
Dit houdt in dat je bedrijven
benadert met de vraag of zij willen
doneren in geld of voedsel.
Ben jij diegene die goed een
praatje kan houden en
leveranciers binnen kunt halen?
Neem contact op met
Gerdine Purmer
06 42582299 gerdine@
voedselhulplangedijk.nl

Daarnaast hebben Albert Heijn Middenwaard en Albert
Heijn Roze Flamingo uit Heerhugowaard speelgoed voor
ons ingezameld. De ouders hebben mooie cadeautjes voor
de kinderen uitgezocht.

Veel mensen kwamen spontaan giften brengen in de vorm
van speelgoed. Er was zelfs nieuw speelgoed bij!
We hebben erg genoten van alle spontane acties. De
ouders die zo blij waren omdat zij hun kinderen prachtige
geschenken konden geven, top!

Nog meer belangrijk nieuws
Op zaterdag 10 december is er een inzamelactie geweest
bij Dekamarkt Sint Pancras. Hier zijn ongeveer 38 kratten
met voedsel ingezameld.
Zaterdag 17 december is er bij Deen Broekerveiling en
Albert Heyn Middenwaard een inzamelingsactie geweest en
dat resulteerde in 90 kratten met voedsel. Iedereen hartelijk
bedankt voor de extra boodschappen en de hulp.
Heeft u nog Douwe Egberts Punten? Wij krijgen daar
pakken koffie voor. Wij zijn dus erg blij met de punten! Zij
kunnen worden ingeleverd bij onze eigen locatie of bij
Kapsalon Looks aan de Dorpsstraat in Noord Scharwoude.

Wist u dat…..
Scholengemeenschap Jan
Arentsz
…met 60 leerlingen is komen
helpen?
... deze leerlingen van te voren
eten ingezameld hebben?
... deze leerlingen het hele pand in
kerststemming hebben gebracht
door het te versieren?
... deze leerlingen de ingezamelde
boodschappen hebben gesorteerd
en 115 kerstpakketten hebben
gemaakt?

Maaltijd van Hoop
…er elke 3e donderdag van
maand door een top kok gekookt
wordt?
... er dan een maaltijd wordt
georganiseerd waar mensen zich
voor kunnen inschrijven?
... er die avond altijd een prachtig
3 gangen menu wordt bereid?
... dit in Het Veilige Dak plaats
vindt en dit een samenbindende
factor is?

Sociale winkel

Voedselhulp Langedijk
Broekerwerf 3
1721 PC Broek op Langedijk
www.voedselhulplangedijk.nl
T: 06 15 27 4567
Bank: NL 49 RABO 0115.3521.55
Kvk: 37163136

... onze budgetcoach elke dinsdag
van 9.00-12.00 uur te vinden is in
de Sociale Winkel in
Winkelcentrum Broekerveiling?
... zij klaar zit om al uw vragen te
kunnen beantwoorden wat betreft
Voedselhulp Langedijk?
... hier ook mensen komen om te
vragen om hulp en wij het moedig
vinden als mensen komen om
hulp te vragen?
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