Reglement Éngele pakket
U vraagt bij ons een wekelijks Éngele pakket aan ter overbrugging van de wachttijd
bij de Voedselbank Zuid Limburg. Om de belangen van u, onze cliënten, en onze
vrijwilligers te behartigen hebben we een aantal voorwaarden hieraan verbonden:












Afhalen van het Éngele pakket alleen op onze wekelijkse inloopdag, donderdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur.
Afmelden voor het pakket kan op dezelfde donderdag vóór 10.00 uur. Afmeldingen na 10.00 uur worden als niet
afgemeld beschouwd!
Je pakket op laten halen door iemand anders kan maar ook dit willen we vóór 10.00 uur weten.
Afmelden via Facebookgroep Engele pakketten (meld je zelf aan), via info@evzg.nl en, als het niet anders kan
via Monique: 06-19572732
Indien je je niet afmeld volgt 1 waarschuwing, bij een volgende keer vervalt je pakket. We brengen hiervan ook
de aanvrager (Bewindvoering, PIW of andere zorginstelling) op de hoogte.
Indien blijkt dat er bij andere instanties een pakket of levensmiddelen wordt aangevraagd vervalt per direct
je aanspraak op een Éngele pakket.
Het aanbieden van levensmiddelen bij ons verkregen via de sociale media is niet toegestaan. We gaan er
dan vanuit dat je onze hulp niet nodig hebt en verwijderen je dan van onze lijst. Spullen die je niet gebruikt kun
je bij ons terug geven zodat we er iemand anders mee kunnen helpen.
Discussie over de inhoud van het pakket wordt niet gewaardeerd!
Denk aan je boodschappentas!!!
Meld je aan bij de Facebookgroep: Éngele Pakketten.

Vrijwilligers bij de Éngele van Zitterd - Gelaen doen er alles aan om jullie pakket zo compleet mogelijk te maken.
Afhankelijk van giften en het aantal te maken pakketten kan de inhoud wekelijks verschillen. Ook de uitgifte van verse
artikelen kan hierdoor enorm verschillen. Aan de hand van de samenstelling van jullie gezin proberen wij het pakket zo
compleet mogelijk te maken. Vragen mag maar hou er rekening mee dat we alles zo eerlijk mogelijk proberen te
verdelen. Het kan dus zijn dat we niet tegemoet komen aan je vraag.
We helpen je vanaf het moment dat er een volledig ingevulde aanvraag bij de Voedselbank Zuid Limburg is
gedaan. Jij of aanvragende instantie zorgt dat we binnen 5 weken de bevestiging van de voedselbank binnen
hebben. Indien wij deze binnen 5 weken niet ontvangen hebben stopt per direct je pakket bij de Éngele van
Zitterd-Gelaen.
Heb je vragen? Spreek dan een van de Éngele aan. Indien wenselijk maken we met een afspraak op een maandag
zodat je in alle rust met ons kunt overleggen.
Wij hopen dat jullie tijd bij ons, ondanks de omstandigheden, prettig zal zijn.

De Éngele van Zitterd - Gelaen

NB: Misverstanden over de houdbaarheidsdatum (THT)
Er zijn heel veel misverstanden over de houdbaarheidsdatum. Als de houdbaarheidsdatum is verstreken
betekent dit niet dat het voedsel niet meer eetbaar is! Ook de Voedsel en Warenautoriteit vindt dit en
heeft speciaal voor charitatieve instellingen zoals de Éngele van Zitterd-Gelaen is, in 2006 een richtlijn
gemaakt over dit onderwerp. Als de Éngele van Zitterd-Gelaen houden we ons aan die richtlijnen, tenzij
de leverancier ons iets anders vertelt. Dit betekent dat je sommige producten nog tot maanden over de
datum prima kunt eten.
TGT en THT: twee bekende begrippen. Eén van beide staat op alle levensmiddelen cq etenswaren. TGT
staat voor ‘Te Gebruiken Tot’ en THT voor ‘Tenminste Houdbaar Tot’.
De TGT-datum vindt u op producten die snel kunnen bederven, versproducten als zuivel, vlees, gebak,
groenten en fruit.
Bij producten met een THT-datum kan de smaak en/of het uiterlijk (de kleur) langzaam achteruit gaan.
De fabrikant garandeert de kwaliteit van het betreffende product tot genoemde datum. Maar u kunt het
ook daarna nog zonder problemen consumeren. (voor alles geldt: mits de verpakking
onaangebroken is)

