
Doe mee en help mensen in uw gemeente die dit bedrag keihard nodig hebben! 
 

Een initiatief van Stichting Welzijn West Betuwe en Rotary Geldermalsen Waalkant. 

 
 
  
 

Waarom dit initiatief? 
Door de hoge energiekosten belanden ook in 
onze gemeente veel gezinnen in financiële 
problemen. Iedereen ontvangt in november 
december totaal €380,- compensatie via de 
energieleverancier, ook huishoudens met een 
vast contract, zonnepanelen en/of hoog 
inkomen. Terwijl de ene groep het niet nodig 
heeft, heeft de andere groep er niet genoeg aan. 
 
Hartverscheurend 
Stichting Welzijn West Betuwe ként de 
huishoudens die het meeste te lijden hebben 
onder de energiecrisis. Naast haar reguliere 
taken komt de stichting met mensen in 
aanraking die in hartverscheurende situaties 
terecht zijn gekomen en letterlijk in de kou 
zitten, geen boodschappen kunnen doen of 
een buskaartje kunnen kopen om naar het 
ziekenhuis te gaan. Voor de reguliere taken 
ontvangt de stichting subsidie, maar voor de 
dagelijks voorbijkomende dramatische 
gevallen is simpelweg geen geld beschikbaar.  
 
Energiegift van €190,- 
Samen met Rotary Geldermalsen Waalkant is 
Stichting Welzijn West Betuwe een initiatief 
gestart om huishoudens door deze 
energiecrisis te loodsen. Hebt u een vast 
contract, zonnepanelen of kunt u om een 
andere reden best één van de maandelijkse 
toeslagen missen, help ons dan en scan de 
code. Vanzelfsprekend is ieder ander bedrag 
ook van harte welkom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
100% van het geld gaat naar de doelgroep! 
De operationele kosten van deze actie worden 
volledig gedragen door vrijwilligers van Rotary 
Geldermalsen Waalkant en Stichting Welzijn 
West Betuwe. Uw bijdrage komt dus voor de 
volle 100% terecht bij de meest schrijnende 
gevallen binnen uw gemeente.  
 
De energiegift van €190,- kunt u eenvoudig 
overmaken door in de app van uw bank 
onderstaande code te scannen. Een ander 
bedrag is vanzelfsprekend ook van harte 
welkom.   

 WELZIJN WEST BETUWE IS EEN ANBI-
STICHTING. UW GIFT IS DUS AFTREKBAAR!  

Kunt u de energietoeslag van €190,- ook missen? 
 

SCAN ONDERSTAANDE QR-CODE IN DE APP VAN 
UW BANK EN HELP ONS HELPEN! 

HEBT U GEEN BANK-APP? 
MAAK OVER OP IBAN NL 56 RABO 0321 2699 34 

STICHTING WELZIJN WEST BETUWE 
ONDER VERMELDING VAN “ENERGIEGIFT”. 


