
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIERENVOEDSELBANK: HOE WERKT HET? 

 

De dierenvoedselbank van “vzw Beestjes in Nesten” is uitsluitend voor mensen, die reeds in het bezit zijn 

van een huisdier en financieel in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen. 

Het doel is om ervoor te zorgen dat de baasjes en hun huisdier(en) samen kunnen blijven, door hulp aan te 

bieden op vlak van voeding en materiaal. 

2 x per maand mogen de leden van onze voedselbank naar ons toekomen voor een dieren-voedselpakket. 

Een voedselpakket bestaat uit een pot droogvoer (naargelang beschikbaarheid ook natvoer, snoep, 

diepvriesvoer of andere extra’s) 

Alle voedseldonaties die wij krijgen, worden eerlijk verdeeld over de honden en katten waar wij mede zorg 

voor dragen. 

Inschrijven kan enkel via onze website www.beestjesinnesten.be op de home page “dierenvoedselbank” 

aanklikken onderaan het huisreglement. Vul alle vakjes zorgvuldig in en bij een correct ingevuld formulier 

wordt uw aanvraag behandeld. U krijgt binnen de 5 dagen antwoord. 

Of via e-mail steunaanvragen@beestjesinnesten.be . U krijgt dan de documenten per e-mail naar u en/of uw 

begeleider toegestuurd. Vul dit formulier zorgvuldig en correct in en mail ons dit document terug. 

Voor info kan u altijd telefonisch terecht bij Marina 0478 70 53 10 

Waar en wanneer? 

Onze dierenvoedselbank bevindt zich in de  Sint-Pietersnoordstraat 42 bus 000 |  8000 Brugge 

Bedelingsmomenten vinden 2x per maand plaats. En dit op de eerste en derde woensdag van elke maand 

vanaf 14 uur tot uiterlijk 17 uur. 

 

Vzw Beestjes in Nesten 

AFDELING- DIERENVOEDSELBANK 

http://www.beestjesinnesten.be/
mailto:steunaanvragen@beestjesinnesten.be


  

 
 

 

 

Wij danken hierbij ook onze sponsors, voor hun donaties (voeding).  

Zonder hun medewerking zou onze voedselbank onmogelijk zijn. 

 

MENS- EN DIERENWELZIJN: HUISREGLEMENT.  

DE 12 GEBODEN 
 

1. Het welzijn van de dieren staat bij “vzw Beestjes in Nesten” op de eerste plaats. Wij zijn er om u 

daarbij te helpen. Eerlijkheid en openheid staat bij ons op de éérste plaats. 

 

2. De dierenvoedselbank is er voor mensen die reeds een huisdier hebben. Het is niet de bedoeling om 

een puppy en/of een kitten aan te schaffen waar u de zorg niet voor kunt dragen, om dan vervolgens 

bij ons om voeding te komen. 

 

3. Enkel leden van de dierenvoedselbank van “vzw Beestjes in Nesten” komen in aanmerking voor 

dierenvoedselpakketten. 

 

4. Het lidmaatschap is voor 3 – 6 of 12 maanden. Enkel voor mensen die tijdelijk of langdurig in financiële 

moeilijkheden verkeren (geholpen door het OCMW, CAW of schuldbemiddelaar). Bij het verstrijken 

van de aangevraagde termijn kan een verlenging aangevraagd worden, mits het voorleggen van de 

nodige documenten en dit 14 dagen voor het verstrijken van de vervaldatum. 

 

5. Inschrijven is verplicht. Dit kan via onze website www.beestjesinnesten.be of via e-mail: 

steunaanvragen@beestjesinnesten.be  

 

6. Het diereneten wordt in afgesloten emmers mee gegeven. Deze emmers zijn en blijven eigendom 

van “vzw Beestjes in Nesten”. Er wordt een borg van 5,00€ aangerekend voor een emmer. Bij het 

volledig intact terug bezorgen van deze emmer bij het einde van de overeenkomst, krijgt u uw borg 

terug. 

 

7. Bij ieder bezoek brengt u uw lege emmer terug mee en u krijgt een gevulde emmer terug mee naar 

huis. 

 

8. indien u niet naar bedelingsmoment kunt komen, dient u ons vooraf te verwittigen. Zonder te 

verwittigen slaat u een voedselbedeling automatisch over. 

 

9. Het is niet toegestaan om ook bij andere dierenvoedselbanken, voeding af te halen. 

 

10. Onze dierenvoedselbank is geen plaats voor racistische- , discriminerende- , agressieve en 

roddelpraktijken. Zowel de leden, de vrijwilligers, het bestuur en de dieren dienen met respect 

behandeld te worden. 

 

11. Het bedrieglijk aanschaffen van of in aanmerking komen voor de bedeling, leid tot onmiddellijke en 

permanente schorsing. 

 

12. Enige inbreuk op het huisreglement leid tot een permanente schorsing. 

 

Gelezen en goedgekeurd: …………………………………………………… 

Datum : ………../……………../  20……….   Handtekening …………………………….. 

 

http://www.beestjesinnesten.be/
mailto:steunaanvragen@beestjesinnesten.be


  

 
 

 

 

 

 

UW GEGEVENS: 

 

Naam en Voornaam 

 

 

Straat           nummer      bus 

 

 

Postcode  Woonplaats     Telefoon / GSM 

  

 

Hond of kat  leeftijd   Naam huisdier  soort    steriel  ja of neen 

 

Hond of kat  leeftijd   Naam huisdier  soort    steriel  ja of neen 

 

Hond of kat  leeftijd   Naam huisdier  soort    steriel  ja of neen 

 

Hond of kat  leeftijd   Naam huisdier  soort    steriel  ja of neen 

 

 


