
Het IMW en 
 de  voedselbank

Stichting Voedselbank Breda biedt voedselpakketten 
aan mensen die niet voldoende financiële middelen 
hebben. De hulp is tijdelijk. De voedselbank werkt 
nauw samen met het IMW en de Kredietbank West-
Brabant.

Om na te gaan of je in aanmerking komt voor een voedselpakket 
kun je een afspraak maken:
• Persoonlijk bij het loket van de Voedselbank,  

Koele Mei 2, Breda. Op woensdag en donderdag  
tussen 10.00 en 15.00 uur.

• Via e-mail (bij voorkeur): administratie@voedselbankbreda.nl.
• Telefonisch op maandag tot en met donderdag  

tussen 10.00 en 15.00 uur: 06 33 16 37  51.
• Via SMS 06 33 16 37  51. 

Of je in aanmerking komt voor een pakket hangt af van je 
 inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Je krijgt ook een  gesprek 
met een maatschappelijk werker en een klantmanager van de 
 Kredietbank West-Brabant. Na intern overleg hoor je wanneer je 
het pakket kunt afhalen. Afhalen is altijd op vrijdag. Als je cliënt bent 
bij het IMW dan doet je maatschappelijk werker de (her)beoor-
deling. Ben je cliënt bij een andere organisatie, dan gebeurt dat daar.

Bezoekadres voor indicaties 
voedselbank Breda:
Zustersveld 26
4816 JA Breda
Vrijdag 09.30 - 12.00 uur  
alleen op afspraak

Afhaaladres voedselpakket:
Koele Mei 2 
4816 JD Breda

06 33 16 37 51
www.voedselbankbreda.nl



Het maatschappelijk werk

Een tekort aan financiële middelen kan op allerlei manieren van invloed zijn 
op je leven. Daardoor kunnen er problemen ontstaan. Soms kun je die zelf 
 oplossen of met hulp van familie of mensen in je omgeving. Maar soms lukt 
dat niet. Dan kan het maatschappelijk werk uitkomst bieden.

Wat kan het maatschappelijk werk voor je betekenen?
Heb je problemen op het gebied van:
• Financiën (besteding, schulden)
• Relaties (met partner, kinderen, ouders, familie, vrienden, buren)
• Echtscheiding
• Opvoeding
• Eenzaamheid
• Spanningen, nervositeit
• Verwerking van een aangrijpende gebeurtenis (bijv. het overlijden van een naaste)
Of ben je het slachtoffer van huiselijk geweld of van een misdrijf?

Samen met een maatschappelijk werker bekijk je welke stappen je kunt 
zetten om je problemen op te lossen. Soms is daar maar één gesprek voor 
nodig, soms duurt het langer. Ons doel is om je te helpen om weer op eigen 
kracht verder te kunnen.

Aan onze ondersteuning zijn geen kosten verbonden en je hebt 
geen  verwijzing van de huisarts nodig. Maatschappelijk werkers hebben 
 geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig om met je privacy.  
Loop dus gerust eens binnen op een spreekuur. 

Op www.imwbreda.nl vind je de adressen van inloopspreekuren bij jou in 
de buurt. Een afspraak maken kan ook: 076 530 58 88, info@imwbreda.nl.

IMW Breda
Willemstraat 20 
4811 AL  Breda
076 530 58 88 
info@ imwbreda.nl
www.imwbreda.nl

Ons privacy- en klachtenreglement vind je op onze website: www.imwbreda.nl.

Het IMW wordt gesubsidieerd door de gemeente Breda. Juni 2017
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