PERSBERICHT
Kellogg’s kondigt aan 3 miljard ontbijt porties te doneren
Wereldwijde programma Breakfast for Better Days verlengd
Houten, 16 oktober 2017
Vandaag, Wereldvoedseldag, kondigt Kellogg’s aan dat zij hun Breakfast for Better Days met
9 jaar verlengen. In totaal zal het bedrijf wereldwijd 3 miljard ontbijtporties doneren aan
families in nood. In Nederland ontvingen de voedselbanken sinds 2014 al 7 miljoen
ontbijtproducten. Daarnaast doneerde Kellogg’s drie maal 5000 euro.
Leo Wijnbelt, voorzitter Voedselbanken Nederland: ‘ Veel van onze vrijwilligers geven aan
hun werkzaamheden te doen, omdat ze het niet kunnen verkroppen dat in Nederland
dagelijks 1 op de 9 kinderen met honger naar school gaat. Het voelt dan ook als een enorme
steun in de rug dat wij de komende jaren weer mogen rekenen op ontbijtproducten van
Kellogg’s’.
Sophie Ponet, Corporate Communication and Public Affairs Director France Benelux: Bij
Kellogg’s vinden wij het belangrijk dat mensen hun dag goed kunnen beginnen met een
behoorlijke maaltijd. En vooral ook mensen in nood. In Nederland ondersteunen we daarom
de voedselbank met voedsel en financiële donaties. Daarnaast willen we graag onze
medewerkers betrekken bij de vele vrijwilligerstaken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor de redactie
Kellogg’s
Het Breakfast for Better Days programma past bij de missie en visie van Kellogg’s. In 2015 wil het
bedrijf 3 miljard Better Days gecreëerd hebben door het doneren van ontbijtporties. Het
ontbijtprogramma wordt uitgebreid tot 2 miljoen kinderen wereldwijd. Daarnaast ondersteunt Kellog’s
500.000 boeren met hun gezinnen en leefgemeenschappen, met een Climate Smart Agricultural
programma. De ambitie is om 45.000 vrijwilligersdagen te doneren aan voedselbanken en
boerenbedrijven wereldwijd,
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Voedselbanken Nederland
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen
de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun klanten van eten te kunnen
voorzien, werken ze samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er
samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder
wordt belast. Om de zelfredzaamheid van hun klanten te vergroten, werken de voedselbanken samen
met lokale organisaties die hun klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet
immers altijd tijdelijk zijn.
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