HOE WERKT HET?
Vraag gratis waardebonnen aan via vog@ateljeevzw.be
met vermelding van het aantal waardebonnen voor volwassenen
en het aantal voor kinderen, de naam van jouw organisatie
en de contactpersoon.
Een medewerker van Ateljee zal je vraag beantwoorden
en de gevraagde waardebonnen opsturen.
OPGELET Vraag enkel de bonnen aan die je daadwerkelijk kan
verdelen onder mensen in armoede, ze zijn beperkt geldig in tijd.
We registreren ook hoeveel waardebonnen echt gebruikt worden.
Je kan nadien altijd nieuwe bonnen aanvragen.
De bonnen zijn goed voor een gratis maaltijd in
• Het Restaurant Ateljee
Vlaamsekaai 10 in Gent
www.het-restaurant.be

• Het Restaurant Ateljee
Kempstraat 150 in Gent
www.het-restaurant.be

• Parnassus
Oude Houtlei 122 in Gent
www.parnassus.be

• Eetcafé Toreke
Vlotstraat 22 in Gent
www.eetcafetoreke.be

• Het Balenmagazijn
Getouwstraat 10 in Gent
www.het-restaurant.be

• Wijkresto ’t Oud Postje
Meulesteedsesteenweg 455 in Gent
www.buurtdienstengentnoord.be

Open op weekdagen over de middag
Meer informatie?
geert.deruyck@ateljeevzw.be – 09 269 25 55
info@vogvzw.be
VOG – Koen Decoodt – voorzitter – Vlaamsekaai 10 – 9000 Gent

GRATIS LUNCH VOOR WIE
HET ECHT NODIG HEEFT
Een initiatief van Voedselondersteuning Gent
in samenwerking met Ateljee vzw en KRAS
www.voedselondersteuninggent.be

VOEDSELONDERSTEUNING GENT
BESTRIJDT ARMOEDE OP EEN STRUCTURELE MANIER
De Gentse Rotaryclubs richtten samen
met Ateljee en KRAS de vzw Voedsel
ondersteuning Gent op. De vzw onder
steunt initiatieven door het aanbod, de

verdeling en de bewerking van voedsel
te helpen verbeteren. Deze projecten
moeten zich richten naar mensen in
armoede.

HONGER HEB JE HET HELE JAAR DOOR
VOG streeft naar structurele armoede
bestrijding. Een van de acties is het
financieren van gratis maaltijden in de
sociale restaurants van Ateljee, in Wijk
resto ’t Oud Postje en in Eetcafé Toreke.
In Gent kunnen mensen die het finan
cieel moeilijk hebben terecht in een van
de sociale restaurants. Mensen die een
leefloon hebben betalen 3,50 euro en
zij met een verhoogde tegemoetkoming
5,50 euro. Zij moeten in het bezit zijn
van een UiTPAS (wordt gescand aan
de kassa’s van de sociale restaurants).

Een goede regeling die financieel on
dersteund wordt door OCMW Gent.
VOG is ervan overtuigd dat er welis
waar nog mensen in armoede zijn die
niet in aanmerking komen voor dit sys
teem of voor wie het sociaal tarief toch
nog te hoog is.
Jaarlijks financiert de vzw maaltijden
(volwassenen en kinderen) voor deze
doelgroep.

Help jij ons

de juiste mensen te bereiken?
VOG wil er alles aan doen om mensen
te bereiken die het echt nodig hebben.

Zij krijgen een waardebon goed voor
een gratis maaltijd. Ze hoeven deze
enkel af te geven aan de kassa in de
sociale restaurants, vermeld op de ach
terzijde van deze folder.
Om de juiste mensen te bereiken willen
we op jou een beroep doen.
Bezorg ze enkel aan hen die geen recht
op een UiTPAS hebben en niet in staat
zijn om de sociale tarieven te betalen.

