
Koop ook een stukje bus, dan  
komen we er vanzelf!

Ga snel naar de site:
helpdevoedselbankopweg.nl

Alle bijdragen aan de nieuwe bus zijn van harte welkom! 
We hebben voor iedere sponsor wat wils. Van de banden 
tot de spiegels. Van de koplampen tot de uitlaat. Alles is te 
koop. Met de aanschaf van een van de onderdelen helpt u de 
nieuwe bus te realiseren. 

Buitenspiegel: € 25,–

Motor: € 2500,–

Koeling: 1800,–

 Help de  
 Voedselbank 
op weg!

Gekoeld en veilig voedsel  
voor iedereen 
Het aantal gezinnen bij de Voedselbank Neder-Veluwe 
groeit. De Voedselbank heeft één droom. Een nieuwe bus! 
Met een bus kunnen ze gezinnen uit Oosterbeek, Renkum 
en Doorwerth die onder de armoedegrens leven van verse 
en gekoelde producten voorzien. Ook aan voedselbanken 
worden steeds hogere eisen gesteld als het gaat om 
voedselveiligheid. Overheid, winkelketens en producenten 
eisen gekoeld transport van producent tot consument. 

Rotaryclub Oosterbeek steunt ieder jaar een goed doel met 
een grote sponsoractie. Wij helpen dit jaar de voedselbank op 
weg. Dat kunnen we niet alleen. Uw hulp hebben we  
hard nodig. 
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Hoofdsponsors op de bus!
De bus is nu nog kaal en wit. Jammer toch? We maken 
de bus graag kleurrijk met de namen en logo’s van 
onze hoofdsponsors. En daar is voldoende ruimte 
voor. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor een 
hoofdsponsorship?  
Stuur een mail naar sponsoring@helpdevoedselbankopweg.nl

23 sept. 2017: Stuwwalloop
Tijdens de 10e editie van de Stuwwalloop verzorgt Rotaryclub 
Oosterbeek als partner van deze hardloopwedstrijd heerlijke 
happen en dranken. Na de feestelijke finish onthullen we de 
nieuwe bus en sponsoren die het mogelijk maakten. 

Dank voor uw bijdrage aan veilig en gekoeld  
voedsel voor iedereen! 

Hoe werkt Voedselbank  
Neder-Veluwe?
Sinds december 2007 is de Voedselbank Neder-Veluwe 
en Omstreken actief voor inwoners van de gemeenten 
Wageningen, Renkum en Rhenen. Meer dan de helft van 
de gezinnen komt uit de dorpen Oosterbeek, Renkum en 
Doorwerth.

Met de steun van vrijwilligers, sponsors en donateurs 
verzorgen zij dagelijks voedselpakketten voor alleenstaanden 
en gezinnen die in armoede leven.

De grondgedachte is het helpen van mensen in nood en 
tegengaan van verspilling van goed voedsel. Zij zamelen 
kwalitatief goede producten in om mensen die in armoede 
leven te voorzien van een maaltijd. De basisbehoefte in  
ieders leven. 
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