
 

 
 

 

Nieuwsbrief 29 april 2021 

Beste lezer, 

Hierbij treft u de nieuwsbrief van de Voedselbank Capelle aan. In deze nieuwsbrief vertellen 

wij onze vrijwilligers, cliënten en sponsoren wat ons in- en extern bezighoudt, geven we een 

samenvatting van een aantal acties die gehouden zijn en zetten wij betrokkenen in het 

zonnetje.  

Lintjes bij Voedselbank Capelle 

 

Ook dit jaar heeft de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen op de laatste werkdag 

voor de verjaardag van Koning Willem-Alexander plaatsgevonden. Dit jaar werden onze 

coördinator Kassem Taha en voorzitter Gert Abma benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje Nassau. Een verrassing voor beiden wat langzaam duidelijk voor hen werd toen zij na 

elkaar door burgemeester Peter Oskam werden toegesproken! De één dacht dat hij de ander 

onder een smoesje naar het stadhuis moest lokken, terwijl de andere dat ook dacht. Ook de 

vrouw van Gert, mevrouw Ellen Abma, kreeg een lintje. Het is voor alle drie erkenning voor 

hun grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid bij tal van maatschappelijke organisaties. 

 

  
 

Het initiatief om Kassem voor een lintje voor te dragen kwam van onze vrijwilliger Cor de 

Bruin. Hij heeft ervoor gezorgd dat de nodige stappen werden genomen. Diverse mensen 

hebben een aanbevelingsbrief voor Kassem geschreven, waarna de burgemeester akkoord 

gegaan is met de voordracht en hem bij de koning heeft voorgedragen voor een lintje. 

Onze penningmeester Willem Groenendijk had alle vrijwilligers vooraf geïnformeerd over het 

lintje voor Kassem. Iedereen wist het goed geheim te houden. Op maandagochtend kon men 

via een livestream de bijeenkomst in het stadhuis bijwonen, waarna men naar de loods van de 

voedselbank ging om Kassem en Gert te feliciteren onder het genot van een kopje koffie met 

gebak en later nog een warm hapje. Kassem heeft dit lintje zeker verdiend. Zoals de 

burgemeester in zijn speech noemde wordt hij geprezen voor zijn tomeloze inzet, zijn 

maatschappelijke betrokkenheid en zijn verbindende rol. 

  



 

 
 

 

 

Groen Certificaat Voedselveiligheid 

 

Onze voedselbank wordt elk jaar geïnspecteerd op voedselveiligheid: is alles schoon genoeg, 

werken we volgens de hygiëneregels, hebben we de ongediertebestrijding op orde, slaan we 

diepvriesproducten op de goede temperatuur op, delen we het voedsel op een verantwoorde 

manier uit… De richtlijnen zijn heel erg streng en zo’n controle is altijd weer een spannend 

moment. We doen ons best, maar misschien hebben we wat over het hoofd gezien? De 

inspecteurs komen uiteraard onverwachts langs en dat betekent dat we continu moeten 

presteren. Begin maart heeft deze onaangekondigde inspectie bij ons plaatsgevonden en 

hebben wij een mooie 9,3  gescoord.  We zijn er ontzettend trots op dat we dit als 

vrijwilligersorganisatie toch maar mooi voor elkaar hebben gekregen. Hulde aan al onze 

geweldige vrijwilligers die dit onder leiding van Kassem Taha, eindverantwoordelijke voor de 

voedselveiligheid, mogelijk hebben gemaakt! Uiteraard zullen wij er alles aan doen om de 

volgende keer een 10 te scoren! 

Diverse initiatieven 

 

Begin maart heeft Yoerik Neven van Interfastfood 

weer een fastfoodmaaltijd voor onze cliënten 

verzorgd. Om ervoor te zorgen dat de actie 

succesvol was, werden vooraf bonnen uitgedeeld en 

ingevuld. Daarna kreeg men een tijdstip toegekend, 

zodat de maaltijden met inachtneming van de 

Corona maatregelen opgehaald konden worden. 

 
  

Op Goede Vrijdag hebben onze cliënten bij hun 

voedselpakket een bon van Bram Ladage 

ontvangen  voor hun thuiswonende tieners. De 

leeftijdsgroep 13-18 jaar valt vaak buiten de boot 

met extraatjes. Vandaar dat Bram Ladage voor hen 

een bon t.w.v.  € 5,-- ter beschikking heeft gesteld 

voor een lekkere snack.  

 

    
 

https://www.facebook.com/voedselbankcapelle/photos/pcb.1649939595189205/1649939285189236/?__cft__%5b0%5d=AZVmnibcu9szP-GNPNr_8SuTU2lmYQDxT3bit5Swat0-qur8Shj-nf3gnt6ZqInZhq4buzGfSRA1tWZcx1xoHHFOfaCSCJFxfYmEaLdryAzIldQJM7tYa7st2mbBmPs1TmH6EPUlQRlCKFuuClV6veYApt0MTzVeTWrzp1vE6dp9cScl99ZYvER4nLbRpPr_UKA&__tn__=*bH-R


 

 
 

 

 

Actie Etos  

 

Ongeveer één op de tien meisjes en vrouwen in 

Nederland heeft onvoldoende financiële middelen 

om producten voor een goede persoonlijke hygiëne 

te kunnen kopen. Etos Hesseplaats Ommoord kent 

dit probleem en heeft daarom een actie opgezet voor 

deze groep vrouwen van de voedselbank. We 

hebben al 3 volle kratten mogen ophalen met o.a. 

maandverband, deodorant en zeep. De actie loopt 

nog steeds! Een fantastisch initiatief van Etos 

Ommoord.  
  

 

 

Jumbo start doneeractie voor de voedselbank. 

 

In Nederland zijn steeds meer huishoudens 

afhankelijk van de voedselbank. Jumbo biedt hen 

graag een helpende hand en start een landelijke 

doneeractie waaraan ruim 450 winkels in heel 

Nederland deelnemen.  

 

Vanaf  28 april tot en met 4 mei kunnen klanten aan 

de kassa van de deelnemende winkels één euro 

doneren door eenvoudig de speciale voucher te laten 

scannen. En Jumbo verhoogt dit bedrag: voor elke 

euro die gedoneerd wordt, doet Jumbo er 25 cent bij. 

  

  

 

 

De Jumbo in winkelcentrum De Koperwiek doet met 

veel plezier mee aan deze actie.  

 

Een groot aantal vrijwilligers zullen de dagen dat de 

actie loopt bij deze Jumbo de klanten informeren 

over de voedselbank en de actie. De aftrap is gedaan 

door onze Artie. 

  



 

 
 

 

Diverse donaties 

 

Donaties aan de Voedselbank Capelle zijn belangrijk. Hierdoor kunnen wij onze cliënten 

meerdere voedselproducten geven. Het is fantastisch om te zien dat diverse donaties door 

bedrijven, winkels en particulieren worden aangeboden. Vaak komen de betrokkenen zelf 

langs om de goederen te brengen, ook wordt regelmatig gebruik gemaakt van de diensten van 

een vervoerder. Het is mooi te zien dat ook jongeren bij ons langskomen om voedsel te 

doneren die zij door eigen initiatief hebben samengesteld. Het is ook goed dat dat zij rekening 

houden met het feit dat het voedsel altijd dicht, lang houdbaar en in originele verpakking 

aangeboden moet worden.  

Hieronder treft u een impressie van een aantal donaties die wij de afgelopen 2 maanden 

mochten ontvangen. 

 

 
 
67 Plus Boodschappen-pakketten, aangeboden door 
Edo van Driel, onze structurele ondersteuner, 
eigenaar van de Plus op het Slotplein. 

 

 

 

 

 

 
 
Diverse producten, ingezameld door de 
medewerkers van Baas BV Capelle. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

200 dozen eieren ter gelegenheid van Pasen door 

Ton van Kip Ik Heb Je van winkelcentrum De 

Koperwiek. 
 

  

https://www.facebook.com/voedselbankcapelle/photos/a.339380912911753/1620172754832556/?__cft__%5b0%5d=AZVPqheTeRD4dc4IdG010ONxfdHwQXBc4oAMSnpOK5B5s0W0mJQOBz8SYwJHeKaIVfrjzeelXa8yaNepQVldunqqzLBayLdS4E4RXBV008dP5N6VDVETkm80-HdpaO_GaPEM4XD1hPJOxXte1uIBfCmuUAbFV8qi7tFUlT3KMr-ztPKeDOomai6jzTSykg4aiWo&__tn__=EH-R
https://voedselbankcapelle.nl/wp-content/uploads/2021/04/Kipdonatie.jpg


 

 
 

 

 

 
 
 

Diverse producten van Vikash 

Radjkoemar, die aangeeft dat wij in 

deze moeilijke tijden elkaar moeten 

steunen. Met de hulp van Plus Van Driel 

zijn deze producten bij ons afgeleverd. 
 
 
 

 

 

 
 

Van de heer Kees van Steensel van Van 

Steensel Assurantiën ontvingen wij 

eveneens diverse lang houdbare 

producten. 
 
 
 
 
 

 

“Kopen in Capelle” is een initiatief 

geweest van Peter Regoord en Arthur 

Menke waarbij een jaar lang particulieren 

en bedrijven boodschappen konden 

bestellen van lokale ondernemers. Van het 

koopbedrag werd een percentage 

gereserveerd voor de Voedselbank 

Capelle. Van dit bedrag zijn goederen 

gekocht, die door de initiatiefnemers zijn 

overhandigd aan Gert en Kassem. 
 

Het is prachtig om 

te zien dat ook 

jongeren zich 

inzetten voor de 

voedselbank, 

producten 

inzamelen en 

komen inleveren. 

  

 

https://www.facebook.com/voedselbankcapelle/photos/pcb.1650070575176107/1650070335176131/?__cft__%5b0%5d=AZXnE_QDgmdGI0wxweup3ZvlmROFcBASoUt6NWpTPS0sInHOldL5f7HByNW2PPYjGfPQMF9iz20bHOmYEHAd8sPXLpBpfftOXKktH8aedPDB-YAO8kpKXo5Kb6Rn32ecpCyE5fECXQhkFB6pNgJtXy9IRfjZVJQeQnnDUpad_8ofnWtPrYIWcBnzKhNrRA_nz8I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/voedselbankcapelle/photos/pcb.1650070575176107/1650070328509465/?__cft__%5b0%5d=AZXnE_QDgmdGI0wxweup3ZvlmROFcBASoUt6NWpTPS0sInHOldL5f7HByNW2PPYjGfPQMF9iz20bHOmYEHAd8sPXLpBpfftOXKktH8aedPDB-YAO8kpKXo5Kb6Rn32ecpCyE5fECXQhkFB6pNgJtXy9IRfjZVJQeQnnDUpad_8ofnWtPrYIWcBnzKhNrRA_nz8I&__tn__=*bH-R


 

 
 

  

Wij danken onze vaste sponsoren en iedereen die bij ons producten heeft 

gebracht voor de hartverwarmende donaties! 

Ter informatie treft u hieronder nog ons adres en de openingstijden voor aanlevering van 

producten: 

Capelseweg 34-36 2907 XB     dinsdag 10.00 u – 14.00 u 

Capelle aan den IJssel  woensdag  10.00 u – 14.00 u 

   donderdag  10.00 u – 14.00 u 

  vrijdag  10.00 u – 14.00 u 

 

Wilt u ons financieel ondersteunen? 

De Voedselbank krijgt voor de vaste kosten (huur, energie) voor een fors deel ondersteuning 

van de gemeente Capelle aan den IJssel. Daar zijn we heel blij mee! 

We zouden er zeker niet zonder kunnen. Wij moeten kosten maken om de bestelwagen ‘op de 

weg’ te houden, de aanhanger, verzekeringen, belastingen, onderhoud van diverse zaken, etc. 

Het beleid is dat er geen geld aan ‘de strijkstok’ zal blijven hangen. Geen van de 

bestuursleden en de andere vrijwilligers krijgen vergoedingen. 

We stellen uw financiële bijdrage daarom heel erg op prijs! 

U kunt uw bijdrage(n) over maken op onze bankrekening NL 79 RABO 0168828006 

Alvast onze welgemeende dank! 

http://www.voedselbankmidden-groningen.nl/wilt-u-ons-financieel-ondersteunen/

