
    VOEDSELPAKKET  2020

Onze gezinnen hebben het in de winter niet makkelijk (nooit eigenlijk). De inkomsten zijn vaak minder dan in de zomer,

want er is dan geen seizoenarbeid in de (land)bouw. Veel geld gaat naar verwarming en de voedselprijzen liggen

hoger dan in de zomer. Ook deze gezinnen willen graag met de feestdagen van december eens wat extra aan de kinderen

(of bij ouderen aan zichzelf) geven. Een voedselpakket komt aan die behoefte tegemoet.

Vorig jaar konden we voor de Kerst 130 voedselpakketten aan de armste gezinnen van onze doelgroep uitreiken. Met

Pasen ging het helaas vanwege Corona niet door, maar het geld dat toen is ingezameld staat nog steeds klaar op de bank

en gaan we zeker gebruiken. Ons streven is nu 250 pakketten.  Heeft u met Pasen al voor een pakket voor uw gezin

gestort en maakt u nu opnieuw over dan geven wij dat pakket aan een ander gezin, zodat zoveel mogelijk gezinnen

wat krijgen. Het voedselpakket wordt in Roemenië gekocht. 

Het pakket zal als volgt zijn samengesteld:

      

             slechts  € 25  per  pakket 

  Stort   wel  vóór 1 december

Moderne slavernij

Onze groenten en fruit worden voor redelijke prijzen

aangeboden dankzij het harde werken van veel Oost-

europeanen, waaronder ook Roemenen, die daarvoor nog

zelfs geen minimum salaris ontvangen. Dat een Roemeen

na een maand  werken naar huis  gaat met  € 100 (!) is

geen uitzondering. Ze worden gelokt in het thuisland met

een uurloon van € 9,35, meer dan driemaal het gebruikelij-

ke uurloon in Roemenië, maar.....na 120 werkuren resteert 

slechts € 315 na aftrek van de kosten voor huisvesting,

eten en vliegticket.  De reis terug per microbus kost nog

eens ruim € 200 en tel uit je winst. Groenten met bijsmaak! 

Gepensioneerden in armoede

Ongeveer 1 miljoen gepensioneerden ontvangen een

staatspensioen, zeg maar AOW, van omgerekend     

€ 54 per maand! Bij gepensioneerde boeren ligt dit nog

lager: € 30.

Het is onbegrijpelijk hoe mensen daarvan rondkomen.

Velen ontvangen namelijk verder geen enkel pensioen.

Meestal is het de familie die dan nog bijspringt, maar er

komen ook vele schrijnende gevallen voor waarin die

mantelzorg ontbreekt. Ook in onze doelgroep komen die

situaties voor. 

- 2 kg rijst    - 1,5 kg kip

-  1 kg macaroni - 1 kg schapenkaas  

- 3 L zonnebloemolie  - 500 g margarine

- 2 kg suiker  - 500 g snoepgoed

- 2 kg meel - 600 g wasmiddel

- 10 kg aardappels - 1 draagtas


