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Onderwerp: Noodklok  
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
Zoals u misschien weet is de Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar in Emmeloord een vangnet voor 
mensen die voedselhulp nodig hebben en door omstandigheden (nog) niet (of niet meer) bij de reguliere 
Voedselbank in Emmeloord terecht kunnen. 
 
Sinds 2016 helpt Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar 125 huishoudens in Emmeloord en 110 
huishoudens in de omliggende dorpen met levensmiddelen en sociale ondersteuning. Voor veel mensen 
is dit van groot belang. Naast reguliere voedselhulp (in feite kunnen mensen de hele week een beroep op 
de stichting doen) organiseert Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar ook hulp rondom thema’s zoals 
het Sinterklaasfeest, de Kerstviering en het Paasfeest. Voor mensen die geen geld hebben is dit vaak de 
manier om ook op feestdagen iets leuks te kunnen doen voor zichzelf (en vaak de kinderen). Ook het 
sociale aspect (vereenzaming) houdt de stichting zo goed mogelijk in de gaten zodat tijdig maatregelen 
kunnen worden genomen als zaken achter de voordeur uit de hand dreigen te lopen. Mensen weten de 
stichting gelukkig goed te vinden als ze deze nodig hebben. 
De economische situatie in Nederland (inflatie, prijsverhogingen) maakt helaas veel meer mensen 
afhankelijk van deze hulpverlening. Zij komen niet meer rond. 
Door de toenemende vraag en de stijgende prijzen wordt er veel van de stichting gevraagd. Door middel 
van deze mail willen wij de vraag met u delen. De stichting kan worden geholpen met levensmiddelen of 
financiële giften om de levensmiddelen voor de cliënten aan te schaffen. Het zou fantastisch zijn als u 
hieraan een steentje wilt bijdragen. 
De stichting wordt gedreven door vrijwilligers die met passie en plezier in touw zijn om de cliënten zo 
goed mogelijk te helpen. Niemand heeft een inkomen uit de stichting of daar op enige manier financieel 
voordeel van. 
Meer informatie over de stichting kunt u vinden op de website:  
https://www.stichtingsamenzijnweervoorelkaar.nl/index.html    
De stichting is in het bezit van een ANBI status waardoor schenkingen fiscaal aantrekkelijk kunnen zijn. 
Als u meer informatie wilt over Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar, neem dan gerust contact met 
ons op via mail of telefoon. Wij kijken er naar uit om met uw hulp verder te komen met onze stichting. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maria Wendels 
Voorzitter en oprichter 
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