Beek en Donk van 13.00 tot 14.00 uur op
de parkeerplaats achter het
Ontmoetingscentrum bij de gymzaal van
de boksclub.
Naast Super Sociaal zijn de gemeente
Laarbeek, welzijnsinstelling Vierbinden,
de Rotaryclub en de Rabobank bij dit
project betrokken.
De rijdende super start als proef. In maart
2017 wordt besloten of dit wordt doorgezet
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KENNISMAKINGSMARKT
AANGENAAM SOCIAAL
Als aanloop naar de dag van de Armoede is
op 22 september jl. op het parkeerterrein
van Super Sociaal, Jobfactory en
Ruilwinkel een markt gehouden waar men
kon kennismaken met genoemde
organisaties. Daarnaast waren aanwezig: de
soepbus van het Leger des Heils, Stichting
Jong Helmond Lekker Gezond;
Zorgtuinderij de Bundertjes; De LEVgroep. De Healthy Sisters kookten heerlijke
Marokkaanse gerechten met producten uit
de winkel van Super Sociaal.

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK
In januari 2016 is er voor de derde keer een
tevredenheidsonderzoek gehouden onder
de klanten van Super Sociaal. De klanten
gaven Super Sociaal het cijfer 8,3. Dit
onderzoek kunt u vinden op de website.

SUPER SOCIAAL IN LAARBEEK
Vanaf 3 november 2016 kunnen inwoners
van Laarbeek klant worden van Super
Sociaal.
Super Sociaal komt naar Laarbeek met een
voormalige SRV-bus. Dit biedt klanten de
mogelijkheid op verschillende plaatsen in
Laarbeek te winkelen.

BELANGSTELLING VANUIT HET
LAND
Vanuit diverse plaatsen in het land heeft
men belangstelling voor het concept van
Super Sociaal. Zo heeft Voedselbank
Tilburg een bezoek gebracht evenals Voedselbank Utrecht en een delegatie van
ministeries uit Den Haag en de Nederlandse Antillen (Sint-Eustachius).
Het voorbeeld van Super Sociaal is
nagevolgd in Amsterdam, De Gezonde
Kruidenier, en in Den Haag.
Stichting Oikos heeft op de dag van de
themamarkt een onderzoek gedaan naar de
werkwijze van Super Sociaal

De bus staat elke donderdag in:
Aarle-Rixtel van 9.45 tot 10.15 uur op de
parkeerplaats rechts naast de Dreef voor
jongerencentrum Cendra.
Lieshout van 10.45 tot 11.15 uur achter
sporthal De Klumper.

NIEUWE WEBSITE
Sinds begin februari van dit jaar is de
vernieuwde website van Super Sociaal in
de lucht. www.supersociaal.nl
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ACTIES VAN INSTELLINGEN
Diverse instellingen uit Helmond en
omgeving hebben acties gevoerd die geld
opleverden of waaraan kinderen van
klanten mochten deelnemen: Mainetti;
Juniorkamer Peelland; de zusters
Franciscanessen van Asten.
SUPERMARKT ACTIE MET ROC
Studenten ROC kregen voorlichting m.b.t.
armoede. Ook werd er een actiedag georganiseerd met leerlingen van het ROC
waarbij er bij enkele Helmondse supermarkten producten ingezameld werden ten
behoeve van Super Sociaal.
WE LOVE FOOD
Onder dit motto kun je in de Jumbo in
Lieshout en Mariahout producten kopen ad
€ 1,-- of € 0,50. Deze producten hebben
een korte houdbaarheidsdatum of een
plekje/ deukje. 25 % van de opbrengst gaat
naar de rijdende Super Sociaal van
Laarbeek. Albert van den Boogaard,
eigenaar van beide vestigingen, zegt
daarmee voedselverspilling te voorkomen
en tegelijk mensen die daarvoor in
aanmerking komen, te helpen.
Deze actie is overgenomen door de
Jumbovestiging in Stiphout.

BEZOEK HELICON
Op 1 februari bezochten studenten van
Helicon Helmond Super Sociaal in het
kader van het project “voedselverspilling”.
Hierbij kregen ze voorlichting hoe Super
Sociaal met dit onderwerp omgaat.

DRAKENBOOTRACE
De drakenbootrace die in 2016 weer in
Helmond gehouden werd, leverde een
bedrag op waarvan o.a. Super Sociaal een
nieuwe transportbus mocht aanschaffen.
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Goorts + Coppens
Genoemd advocatenkantoor in Helmond
en Deurne steunt Super Sociaal met een
speciale actie. Het houdt een
tevredenheidsonderzoek onder hun
clientèle. Bij elk waardering “zeer
tevreden” doneren zij € 25,-- aan Super
Sociaal. Bovendien is er al een bedrag van
€ 425,-- door Goorts + Coppens
gedoneerd.

KOKEN IN DE WINKEL
hij producten uit het assortiment. Klanten
kunnen deze gerechten Sinds enkele weken
kookt elke donderdag vrijwilliger Sjef
Foolen in de winkel. Daarvoor gebruikt hij
producten uit het assortiment. Klanten
kunnen wat gekookt is, kopen en tevens
leren hoe die te bereiden.

Kerstmis 2016
In de kersttijd heeft Super Sociaal
bijdragen ontvangen van de parochie H.
Damiaan de Veuster uit Helmond; de
protestantse gemeente Bethlehemkerk
Helmond; Senzer; de Nedschroef; Driessen
hrm; basisschool De Lindt en Sint-Trudo te
Helmond; scholengemeenschap Jan van
Brabant, vestiging Molenstraat;
basisschool ’t Schrijverke uit Mierlo.
Ten behoeve van Laarbeek heeft de kerk
van Laarbeek gezorgd voor kerstpakketten
voor de klanten uit deze gemeente.
Basisschool De Brukelum in Aarle-Rixtel
heeft een inzameling gehouden en klanten
van Laarbeek verrast met heel veel extra’s
voor de kerst.
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