


Via IDO en/of MDF nieuw aangemelde klanten worden in 
de administratie van Voedselbank Lelystad opgenomen. 
Zij krijgen vervolgens bericht met uitnodiging voor een 
eerste bezoek. Klanten ontvangen bij hun eerste bezoek 
een pasje, waarmee zij zich legitimeren bij elk volgend 
bezoek. Hiermee is de privacy van de klant gewaarborgd.  

Hal en winkel
Voedselbank Lelystad is gevestigd op bedrijventerrein 
Gildenhof. Daar is de hal voor inname, sortering en 
opslag van voedsel. Een deel van het gebouw is ingericht 
als winkel. Klanten van de Voedselbank kunnen daar 
wekelijks – op de aan hen toegewezen winkeltijden – 
zelf een keuze maken uit het beschikbare aanbod aan 
producten. Indien geen gebruik kan worden gemaakt van 
de zelfbedieningswinkel, vindt uitgifte plaats in de vorm 
van samengestelde voedselpakketten. 

Missie en visie
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder 
de armoedegrens. Zij hebben niet genoeg geld om iedere 
dag een volledige maaltijd op tafel te zetten.  In 2002 
werd in Nederland de eerste Voedselbank opgericht. 
Inmiddels telt ons land vele voedselbanken, verenigd in 
de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. 
Voedselbank Lelystad is een daarvan. Zij helpt wekelijks 
alle mensen die dat nodig hebben met tijdelijke voedsel-
hulp. 

Om onze klanten van voldoende voedsel te kunnen voor-
zien en te helpen weer op eigen benen te staan, werken 
wij samen met voedselproducerende en -verwerkende 
bedrijven, supermarkten, instellingen, gemeenten en 
particulieren.  Als lid van de landelijke vereniging hoort 
Voedselbank Lelystad bij de regio Noord Holland en 
maakt het gebruik van het distributiecentrum in Am-
sterdam. Samen werken we aan bestrijding van armoede, 
milieubelasting en voedselverspilling.

Doelstellingen en kernwaarden
Wij hebben twee hoofddoelstellingen:
• Het bieden van directe voedselhulp aan wie dat nodig 

heeft in Lelystad;
• Het tegengaan van voedselverspilling. 

Wij hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor 
ons handelen:
• We werken uitsluitend met vrijwilligers;

• We verstrekken uitsluitend gratis voedsel dat door 
 anderen wordt gedoneerd;
• We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel en 
 verdelen dit zo eerlijk mogelijk;
• We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’);
• We zijn transparant in onze verantwoording;
• Wij borgen de privacy van onze klanten.

Voedselveiligheid is een belangrijk speerpunt van Voedsel-
banken Nederland. Wij zijn gecertificeerd voor het verwer-
ken van alle voedsel en worden daar jaarlijks op gecon-
troleerd volgens normen van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA). Wij bieden onze vrijwilligers een 
gezonde en veilige werkomgeving volgens de regels van de 
Arbeidsomstandighedenwet (Arbo).

Voedselhulp aanvragen
Voor het aanvragen van voedselhulp werkt Voedselbank 
Lelystad samen met het IDO (Interkerkelijk Diaconaal 
Overleg) en MDF (Maatschappelijke Dienstverlening 
Flevoland). Voedselbank Lelystad heeft met deze instel-
lingen afgesproken dat zij het intakegesprek voeren. Om 
vast te stellen wie in aanmerking komt voor voedselhulp 
hanteren zij de daarvoor opgestelde landelijke criteria.

Het aanvragen en verlengen van voedselhulp 
kan uitsluitend via een intakegesprek bij:
• IDO
 • Inloophuis Open Haven
  Fjord 155, 8224 DJ Lelystad, 
  Telefoon 0320 - 280400
 • Inloophuis Waterwijk
  Oostzeestraat 7 – 11, 8226 BE Lelystad,  

 Telefoon 0320 - 258544
• MDF (Maatschappelijke Dienstverlening 

Flevoland)
 Meenthoek 10, 8224 BS Lelystad,
 Telefoon 0320 - 211700


