
 

 
 

 

Nieuwsbrief 28 februari 2021 

Beste lezer, 

Hierbij treft u de nieuwsbrief van de Voedselbank Capelle aan. Het doel van deze nieuwsbrief 

is vrijwilligers, cliënten en sponsoren op de hoogte te houden van de activiteiten van de 

Voedselbank Capelle.  

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Een terugblik 

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest. Vanaf 13 maart 2020 kregen we te maken met 

een andere manier van leven doordat het Corona virus ons dwong om allerlei maatregelen te 

nemen waar we eerder nooit mee te maken hadden gehad. Ondanks dat hebben we als 

Voedselbank Capelle een bijzondere prestatie geleverd, waar we met recht trots op mogen 

zijn. Gelukkig konden we open blijven en was het mogelijk voor onze cliënten een goed en 

volwaardig voedselpakket te ontvangen in deze ongewone tijden! Een mooie prestatie die 

alleen gedaan kan worden door mensen die in deze zeer moeilijke en uitdagende tijd opstaan 

voor anderen die de hulp nodig hebben. Hierbij gaat het niet alleen over onze vrijwilligers, 

ook onze partners en donateurs hebben hieraan meegeholpen wat aangeeft hoe zeer de 

Voedselbank Capelle erkend en gewaardeerd wordt voor haar werkzaamheden.  

Donaties einde jaar 

In de loop van het jaar hebben wij veel donaties ontvangen van organisaties en personen. 

Daarnaast is de maand december altijd al een maand waarin veel donaties binnenkomen. 

Bedrijven stellen hun eindejaarsgeschenken ter beschikking, maar ook komen diverse 

particulieren naar de loods om producten te brengen. 

De DJ’s van Radio 538 en hun luisteraars hebben met hun Missie 538 in totaal 223.207 

voedselpakketten opgehaald voor de Voedselbank Nederland. Deze worden verdeeld naar de 

plaatselijke voedselbanken. 

Doordat de niet-essentiële winkels per 15 december jl. moesten sluiten kregen wij van de 

HEMA een telefoontje of wij hun worsten wilden hebben. Uiteraard! Onze chauffeurs hebben 

de worsten opgehaald bij de filialen in Capelle en Rotterdam. Tevens mochten ze bij de 

ETOS langsgaan voor het ophalen van blikken babypoeder. Zulke onverwachte telefoontjes 

zijn altijd welkom.  

Zo ook het telefoontje dat Kassem op 1e Kerstdag ontving van de Politie Capelle aan den 

IJssel. Voor de agenten die met Kerst moesten werken waren complete kerstmaaltijden 

geleverd. Er waren echter nog over, of wij interesse hadden. Natuurlijk! Wat een prachtige 

kerstgedachte. Ook de politie van Rotterdam had nog maaltijden over. Kassem heeft de 

maaltijden allemaal opgehaald en dezelfde dag rondgebracht. 

  



 

 
 

 

Stichting Blick op Onderwijs had haar medewerkers de 

mogelijkheid geboden om hun kerstpakket te doneren aan 

de Voedselbank. 68 medewerkers hebben dit gedaan. 

De directeur van WSM kerstpakketten vond dit zo’n 

mooi initiatief, dat hij het aantal verhoogde naar 80 

pakketten, aangevuld met voedingsproducten ter waarde 

van € 1000. 

 

De medewerkers van het IJsselland ziekenhuis hebben in de 

maanden december en januari weer heel veel artikelen 

verzameld. Het was dus heel fijn dat er uiteindelijk 39 volle 

kratten opgehaald mochten worden. Het is bijzonder dat deze 

medewerkers, die het de afgelopen tijd heel druk hebben gehad 

(en nog steeds) met het bestrijden van de Corona-crisis, tijd 

hebben gevonden om een hier aan mee te doen. 

 

 

Ook mochten we nog kerstpakketten ophalen bij CED Rietbaan 

Schollevaar.  

Zij hadden nog een aantal 1,5 meterpakketten, die wij eveneens 

kunnen gebruiken om te verdelen. 

Kerken 

Naast ondernemingen en particulieren zijn de kerken in Capelle aan den IJssel erg betrokken 

bij het werk van onze voedselbank. Niet alleen zijn vrijwilligers van een 4-tal kerken 

wekelijks betrokken bij de uitgifte van de voedselpakketten aan onze cliënten, ook regelen zij 

regelmatig donaties. 

In de week van zondag 17 januari tot en met zondag 24 januari werd in de kerken de Week 

van het Gebed gehouden. Dit is een lange gebedstraditie waar miljoenen christenen door 

samen te bidden onderlinge verwantschap ervaren. Tegelijk tonen ze hun 

verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in hun gebeden 

een plek te geven. Tevens is deze week een collecte gehouden, waarvan de opbrengst 

overhandigd is aan onze voedselbank. 

Het Paulsbank team van de Pauluskerk in Capelle ondersteunt ons met goederen die niet altijd 

beschikbaar zijn in ons assortiment. Het team zal wekelijks fruit (o.a. peren en bananen) voor 

onze kindertasjes leveren. 

 



 

 
 

Verbouwing 

Door de Corona pandemie is de verwachting dat het aantal cliënten dat gebruik moet maken 

van de Voedselbank, zal toenemen. Om hierop in te kunnen spelen, is nog meer voedsel en 

voedselopslag ten behoeve van de voedselpakketten nodig. Reden voor de Voedselbank 

Capelle om meer opslagruimte te creëren.  

DEHON Bedrijfsinrichting uit Nieuwerkerk a/d IJssel heeft hiervoor in onze loods een 

entresol gebouwd. Diverse partijen hebben ons geholpen dit project te realiseren. Onze 

buurman heeft zijn vorkheftruck gratis beschikbaar gesteld om de nodige materialen binnen 

en omhoog te kunnen brengen.  

 

   
   

 

Om spullen snel en veilig op en van de vloer te kunnen 

tillen, hebben wij van de Vlaardingse firma Hobutra BV 

gratis een stapelaar gekregen. Nadat deze door de heer 

Johan Hoogerwerff (Directeur) aan de voorzitter van de 

Voedselbank Capelle (Gert Abma) was overhandigd, kon 

de entresol ingericht worden.  

 

 

 

 

Onze vrijwilligers Sjoerd en Peter hebben de verlichting onder de 

tussenvloer aangebracht. 

Met dank aan Endenbrug Elektrotechniek die ervoor heeft 

gezorgd dat de Technische Unie de materialen gratis gaf.  
 

 

 

Ook 3 ledenraadsleden van Rabobank Rotterdam 

hebben vanuit een persoonlijk maatschappelijk 

budget hun bijdrage geleverd aan dit 

maatschappelijk doel. Zij overhandigden ons een 

mooie cheque voor de entresol. 

 

 

Voedselbank Capelle bedankt alle ondernemers, vrijwilligers, initiatiefnemers voor acties en 

verder iedereen die op welke manier dan ook zich heeft ingezet om de nieuwe indeling van de 

loods tot een succes te maken!  

 



 

 
 

 

Braderie 

Op de een na laatste dag van de meteorologische winter, heeft de Voedselbank Capelle voor haar 

cliënten een braderie gehouden. Voor hen een uitje waarbij zij zelf gratis speelgoed, boeken, 

kleding en ander non-food producten uit mochten zoeken. Een welkome afwisseling van de 

dagelijkse sleur nu door de lock-down bezoeken aan rommelmarkten en kringloopwinkels niet 

mogelijk is. 

De initiatiefnemer voor de braderie was Eelke Wiersma die met een aantal vrijwilligers de 

inrichting van de braderie op zich nam. Uiteraard moest alles zo opgesteld worden, dat men 

zich kon houden aan de Covid-19 maatregelen. 

 

   

 

 

De braderie is uiteraard mogelijk gemaakt door een groot aantal 

sponsoren. Eén van hen, mevrouw Lonneke Martens, eigenaresse van 

Pomme de Jus uit Hillegersbergs, heeft ons een prachtige 

kinderkledingcollectie gegeven waarbij moeders met kinderen/baby’s 

naar hartenlust mooie kleding mochten uitzoeken. 

 

 
 

Gedurende 4 uur waren er constant bezoekers, die met blije gezichten en volle 

boodschappentassen vertrokken. De vele vrijwilligers die bij de organisatie betrokken waren, 

konden eveneens hun geluk niet op als de mooie artikelen bij nieuwe en tevreden eigenaren 

terecht kwamen.  
 

Deze Voedselbank braderie is een Capelse traditie geworden, waar cliënten en vrijwilligers 

heel veel plezier aan beleven.  

 

Wij bedanken iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft. 

 


