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In dit nummer:  

Eind 2015 behaalden we ons certificaat ‘groen’.  Daarmee werd een belangrijke doelstelling gereali-

seerd. We voldoen aan alle regels van voedselveiligheid. Het levert echter ook een nieuwe uitdaging 

op: groen blijven! Alle regels en routines moeten inslijpen…  

Ondertussen zijn we begin 2016 gestart met een uitbreiding op de voedselkrat, speciaal gericht op kin-

deren: we geven gezinnen met schoolgaande kinderen een kindertasje mee, gevuld met fruit, drinken 

en broodbeleg, zodat de kinderen op school in elk geval een gevulde broodtrommel kunnen hebben. 

Ondertussen bouwen we ook aan onze eigen organisatie: de kunst is om de taken zo te verdelen dat 

we het werk kunnen verdelen over meerdere schouders en dat de continuïteit van onze voedselbank 

goed is geregeld.  Zo is Danielle de Goeijen ons team komen versterken. Zij zal zich richten op nieuwe 

contacten met bedrijven om op deze manier de lokale voedselverwerving verder uit te breiden. Het 

blijft een uitdaging om elke maand voldoende voedsel in te zamelen en om voedselverspilling zoveel 

mogelijk tegen te gaan.  Ook op het gebied van voorlichting en educatie zetten we stappen. We zijn blij 

dat Marleen den Haan bereid is gevonden om op dit punt een bijdrage te leveren. De eerste voorlich-

tingen op scholen hebben reeds plaatsgevonden en we hopen dat armoede een bespreekbaar onder-

werp wordt op scholen en  verenigingen. Als dat dan tegelijk gepaard gaat met een voedselinzamelac-

tie, dan snijdt het mes aan twee kanten. Op logistiek gebied is Huber Netten bereid gevonden om ons 

team te versterken.  Ondertussen merken we dat er veel draagvlak en steun is voor onze  Voedsel-

bank. Daar zijn we erg blij mee. We staan dit jaar namelijk voor nog een uitdaging: een  nieuwe ge-

schikte ruimte vinden, nu het helder is dat de Mient-gebouwen worden gesloopt…  

We doen dit in overleg met stichting Capelle Werkt. Een nieuwe ruimte vinden betekent voor ons ook 

om nog eens goed na te denken over de inrichting, de wijze van voedsel bewaren, de manier van het 

vullen van de kratten. We leren hier ook van andere voedselbanken, we hebben namelijk nog 163 

voedselbanken in Nederland. Samen zorgen we ervoor dat er elke week op elke stoel van de Kuip en 

de Arena een voedselpakket klaarstaat– voor hen die dat nodig hebben.  

Van het bestuur 
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Hoe kunt u ons steunen?  Een nieuwe vrachtauto! 
 

 U kunt voedsel afgeven: aan Mient 1, elke werkdag tussen 8.30– 16.00 uur. 

 U kunt een gift overmaken: Stichting Voedselbank Capelle aan den IJssel, Om-

schrijving: Donatie Voedselbank Capelle, Rabobankrekening NL 79 RABO 016 88 

28 006.  

 U kunt ook met ons van gedachten wisselen over een steviger vorm van sponso-

ring: uw logo op de website, uw logo op onze nieuwe bus, of: uw logo op de nieu-

we vrachtauto die we willen gaan aanschaffen, waar we nog sponsors voor zoeken: 

 

 

Onze Voedselbank is soms doorgeefluik van zaken die 

het leven veraan-

genamen. Voor 

kinderen hebben 

we altijd een 

zwak. Zo kregen 

37 gezinnen een 

jaarabonnement 

van Speeltuin Rol-

lebollebos! 

Rollebollebos doneert 37 gezinnen abonnement 

Neem contact op met Gert Abma om 

de mogelijkheden te bespreken.. 

gert@voedselbankcapelle.nl of bel 

06-5 159 09 01 

http://www.facebook.com/voedselbankcapelle
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Start voorlichting basisscholen  

 

 Om op scholen goede voorlichting te 

geven en ook om daaraan gekoppeld 

een voedselinzamelingsactie te houden 

willen we graag twee marktkraampjes 

aanschaffen. Kosten zijn € 480,—    

 Uw gift kunt u overmaken naar: 

  Stichting Voedselbank Capelle 

 aan den IJssel, Omschrijving: 

 Marktkraam voorlichting ,  

 Rabobankrekening  

 NL 79 RABO 016 88 28 006.  

Wie steunt ons? 

De voedselbank wil graag zoveel mogelijk mensen informeren over het waarom en het doen en laten van de 
voedselbank.  
Wij zijn gestart met een voorlichtingscampagne voor leerlingen van basisscholen. Op dinsdag 19 april was de eer-
ste presentatie aan de plusklas van de Eben Haezerschool. Deze leerlingen hadden de week daarvoor een bezoek 
gebracht aan de voedselbank. 

In mei zullen ook nog presentaties plaatsvinden aan de groepen 7 en 8 van de Groen van Prinstererschool en 2 
klassen van het Comenius Beroepsonderwijs Veelzijdig Vakkundig. 

Volgend schooljaar wil de voedselbank de voorlichting op scholen bij voorkeur combineren met een voedselinza-
melingsactie.  Alle basisscholen in Capelle aan den IJssel zullen hiervoor worden benaderd. 

Natuurlijk wil de voedselbank niet alleen leerlingen van basisscholen, maar alle belangstellenden in Capelle aan 

den IJssel  informeren over de voedselbank. Bent u geïnteresseerd, stuur een mail 

Aan voorlichting@voedselbankcapelle.nl  

 

 
Kinderen van de 

Eben– Haëzerschool 

op bezoek… 

 

 

mailto:voorlichting@voedselbankcapelle.nl
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Elimkerk houdt voedselinzamelingsactie 

 

 

Dat is helemaal niet zo moeilijk! Klik hier om u aan te melden!  

Ook de nieuwsberichten en nieuwsbrieven ontvangen? 

Veel mensen weten het al, wij nu 

ook! Op de Capelse weekmarkt 

staan mensen met een hart. We 

krijgen regelmatig aardappels van 

Firma    Kruythof uit Strijen voor 

ons pakket! Danielle en Kassem in 

actie! 

Eind maart, op de Biddag heeft de Elim-kerk een voedselinzame-

lingsactie gehouden. Deze actie leverde ruim 40 kratten voedsel 

op! We zijn er erg blij mee! De bus was tot de nok toe gevuld... 

 

Aardappels! 

De foto’s spreken voor zich!  Welke school volgt? Onze voorlich-

ter Marleen de Haan komt graag langs om voorlichting te verzor-

gen!  

Basisschool De Tweemaster houdt grote actie! 

http://voedselbankcapelle.us8.list-manage1.com/subscribe?u=ccde6ee69c0b7616f3f07c36a&id=7330778497
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Vrijdag 13 mei j.l.  kregen we de gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe burgemeester,   

Peter Oskam.  Allereerst bezocht bij ons distributiecentrum, vervolgens de uitgiftepunten De Hoek-

steen en De Gaarde.  Elk raadslid mocht een bijzondere plek of instelling  aanwijzen  om samen met de 

nieuwe burgemeester kennis 

te gaan maken.  P. Geleijnse sr 

nam deze gelegenheid te baat 

om de Voedselbank te bezoe-

ken.  Mooi om te merken dat 

er uit de raad belangstelling is 

en steun voor het werk van de 

voedselbank.  Van de uitgifte-

punten zijn geen foto’s bijge-

voegd.   

 

 

Kennismakingsbezoek burgemeester 
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Kennismakingsbezoek burgemeester 

Sodexo Capelle 

Zet hem op! 
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Een hele zaterdag samen met vrijwilligers van het Leger des Heils voedsel inzamelen! 9 

april was een topdag! Het leverde ontzettend veel voedsel op. Wethouder Eric Faassen 

hoorde ervan en kwam de ondernemers een compliment maken tijden de overhandi-

ging! 

 

Sinds enkele maanden is Danielle ons team 

komen versterken en zij heeft de rol van 

voedselwerver op zich genomen.  

De opbrengst is geweldig! Naast en-

kele waardevolle contacten die we 

hebben opgedaan stond onze 

Grote inzamelingsactie Albert Heijn 

 

Onze eerste marktdag! 
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Namens gemeente Capelle waarderen we onze 100 

vrijwilligers! Zet alvast een kruis in je agenda. 
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Colofon 

 

 
E-mailadres: info@voedselbankcapelle.nl 

Correspondentieadres:   Postbus 706, 2900 AS Capelle aan den IJssel 

Bezoeksadres: Mient 1, 2903 LC, Capelle aan den IJssel 

Telefoon coördinator: 06-11 86 99 29 

Kamer van Koophandel: reg.nummer 60355115 

RSIN 853872788 

Bankrekeningnummer: NL 79 RABO 0168828006 

Website www.voedselbankcapelle.nl 

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Op zaterdag 

24 september is het weer zover: van 

9.00 tot 15.30 wordt op het stadsplein 

van Capelle aan den IJssel de jaarlijkse 

Capelse Rommelmarkt gehouden. 

Op de rommelmarkt is voor ieder wat 

wils. Boeken, elektronica, kleding en 

meubels zijn maar een greep uit het ge-

hele aanbod. Ongetwijfeld zit er voor 

iedereen wat leuks bij. De allermooiste 

spullen zullen om 10:00 worden geveild. 

Dit jaar staat de Capelse Voedselbank voor hogere kosten dan ooit. Er moet namelijk een vrachtwa-

gen worden aangeschaft. Bovendien staat een verhuizing op het programma in verband met de 

sloop van de Mient. Daarom heeft de Capelse Rommelmarkt er opnieuw voor gekozen een groot 

deel van de opbrengst te schenken aan de Capelse Voedselbank. 

De inzameling voor deze rommelmarkt is inmiddels begonnen. Vrijwilligers van de kerkelijke ge-

meente ‘Elim’ zijn bezig spullen in te zamelen en alle voorbereidingen te treffen. Op deze manier 

wordt geprobeerd opnieuw een mooie opbrengst te realiseren. 

Om alle kramen te kunnen vullen is de organisatie nog op zoek naar tweedehands artikelen. Als u 

ook spullen te bieden heeft voor de rommelmarkt, neem dan contact op met de rommelfoon: 06 – 

17 95 39 29. Er kan dan een afspraak worden gemaakt om de spullen op te halen of langs te bren-

gen. Voor meer informatie kan ook een bezoek aan de website worden gebracht: 

www.capelserommelmarkt.nl 

 

 

http://www.capelserommelmarkt.nl

