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Brussel, 30 september 2016

Ter attentie van de directie

CENTJES ACTIE 2016 - 2017
Geachte mevrouw, geachte heer,
Zoals u zonder twijfel weet, hebben steeds meer mensen niet elke dag fatsoenlijk of voldoende te eten.
Net die vaststelling zette de Voedselbanken samen met de private stichting BNP Paribas Fortis Foundation er in
2011 toe aan om met een jaarlijkse Centjes-inzamelactie te starten. Vandaag, na 5 succesvolle eindejaarsacties
en mede dankzij de basis- en secundaire scholen, werd reeds 425.000 euro ingezameld! Met de extra steun van
de Foundation, verdeelden de Voedselbanken ruim 184.000 maaltijden onder de minderbedeelden.

Op www.centjes.bnpparibasfortis.be vindt u vanaf heden een drukklare affiche en cijfermateriaal rond armoede
in België terug om de actie in uw klas vorm te geven. Zo kan de deelname aan de inzamelactie aansluiten op uw
pedagogische benadering om de schoolkinderen burgerzin bij te brengen en te sensibiliseren voor armoede of
om ze op een ludieke manier de muntstukken te leren herkennen en tellen en een maaltijd naar waarde te leren
schatten.
De ingezamelde centjes hoeven dan alleen nog in het dichtstbijzijnde kantoor van BNP Paribas Fortis of Fintro
gedeponeerd te worden en dit tussen 12 december 2016 en 13 januari 2017. Mogen we u vragen om eerst
even te bellen met het kantoor van uw keuze voor een afspraak? U vindt dit kantoor via de kantorenzoeker op
www.centjes.bnpparibasfortis.be.
Zo kan het kantoor uw centjes en uw e-mailadres registreren en kunnen we u na afloop het ingezamelde bedrag
meedelen.
De resultaten zullen eind februari 2017 bekend zijn en worden gepubliceerd op www.centjes.bnpparibasfortis.be.
Als u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail (foundation@bnpparibasfortis.com)
of telefonisch op het nummer 02 565 03 00.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw enthousiasme en al dan niet hernieuwde deelname aan deze solidariteitsactie.
Met vriendelijke groeten,
BNP Paribas Fortis Foundation

De Voedselbanken bestrijden honger en verspilling in België. Daartoe zamelen ze voedseloverschotten in, hoofdzakelijk bij de voedingsindustrie en de
grote distributiebedrijven, ten bate van de minderbedeelden in ons land. Alle ingezamelde bedragen worden eerst op een specifiek voor de inzamelactie
bestemde bankrekening van BNP Paribas Fortis Foundation gestort en dan integraal overgemaakt aan de Voedselbanken, die er levensmiddelen mee kopen
naargelang van de behoeften van de minderbedeelden.

033803478970-p

Kunt u ons samen met de kinderen daarbij helpen?
De inzamelactie loopt van 12 december 2016 tot 13 januari 2017, maar u mag nu reeds beginnen met de inzameling van de centjes.
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Ook dit jaar organiseren we de inzameling van centjes zodat de Voedselbanken extra veel warme maaltijden
kunnen aanbieden.

