Nieuwsbrief december 2020
Beste lezer,
Hierbij treft u de eerste 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.
Waarom een nieuwsbrief? Een nieuwsbrief is een informatieve en gemakkelijke manier om contact te
houden met alle vrijwilligers. U ziet elkaar nl. niet altijd als u voor de Voedselbank Capelle bezig
bent. Op deze manier wordt u meer betrokken bij onze activiteiten. Het is de bedoeling om regelmatig
een nieuwsbrief te maken.
Wij wensen u veel leesplezier!

Bericht van de voorzitter van het bestuur, Gert Abma
Het jaar 2020 is een bewogen jaar geweest voor de Voedselbank Capelle aan den IJssel. Een jaar
waarin maar weer eens werd bevestigd hoe kwetsbaar we zijn en hoe sterk we afhankelijk zijn van de
support van onze medemensen. Niet alleen van onze geweldige vrijwilligers die door hun tomeloze
inzet dit jaar de uitgifte van al die voedselpakketten weer mogelijk hebben gemaakt maar ook van
onze leveranciers, sponsoren, vrienden, sympathisanten die op hun eigen wijze het allemaal weer
mogelijk hebben gemaakt.
Langs deze weg wil ik namens het gehele bestuur u allen enorm bedanken voor uw bijdrage, u hele
fijne feestdagen toewensen en de hoop uitspreken dat 2021 voor u allen een voorspoedig jaar zal
worden in goede gezondheid en met positieve vooruitzichten. DANK !!!

Corona
Helaas hebben wij nog steeds te maken met Corona. De Voedselbank Capelle blijft uiteraard
voedselpakketten uitgeven, via de gebruikelijke uitgiftepunten en volgens de richtlijnen van het
RIVM. Wij nemen deze richtlijnen serieus, omdat wij zo de vrijwilligers en cliënten kunnen
beschermen. Dit betekent dat in deze tijd het belangrijk is dat een vrijwilliger niet naar ons toekomt bij
verkoudheid of als iemand in je huishouden verkouden of ziek is. Gelukkig beseft iedereen hoe
belangrijk het is om hier rekening mee te houden.
Voor het uitdelen van onze voedselpakketten zijn wij volledig afhankelijk van donaties van
particulieren, bedrijven en supermarkten en van de inzet van onze vrijwilligers. Wij danken hen
hiervoor en hopen dat zij in de komende tijd ons zullen blijven steunen.

December
December, de laatste maand van een uitzonderlijk en vreemd jaar, is weer aangebroken. Sinterklaas,
Kerst, Oud & Nieuw, dit jaar zal door iedereen anders gevierd worden dan voorgaande jaren.
Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om de feestmaand voor onze gezinnen goed te verzorgen, en
hun een mooi pakket aanbieden.
Omdat Kerst en Oud & Nieuw in het weekend vallen zal de uitgifte van de voedselpakketten eerder
plaatsvinden. Het inpakwerk zal gebeuren op dinsdag 22 en woensdag 23 december. De pakketten zijn
op donderdag 24 december tussen 10:00 – 14:00 uur op te halen bij het Distributiecentrum van de
Voedselbank Capelle, Capelseweg 34-36 in Capelle aan den IJssel. Op vrijdag 25 december en vrijdag
1 januari is de Voedselbank gesloten. De uitgiftedagen van 25 december en 1 januari komen hierdoor
te vervallen. Uiteraard zullen de pakketten genoeg gevuld zijn om de feestdagen door te kunnen
komen.
Vrijdag 4 december werden de cliënten met kinderen verrast met cadeautjes. Deze konden gelijk
opgehaald worden met het voedselpakket. Op de diverse uitgeefpunten was het daardoor drukker dan
anders en werden er extra ritten en vrijwilligers ingezet om alles op tijd af te leveren.

Decemberactie Radio 538
In december heeft Radio 538 maar één missie: bewustwording en informatie geven over de
voedselbanken. Niemand hoeft zich te schamen om naar de voedselbank te gaan, dat taboe moet
worden doorbroken. De radio-DJ’s Sander Lantinga, Coen Swijnenberg, Frank Dane en Wietze de
Jager spelen in de week van 14 tot en met 18 december een actieve rol in deze missie. Zij proberen op
verschillende manieren geld in te zamelen voor de voedselbank. Luisteraars kunnen een actie starten,
een nummer aanvragen of een losse donatie doen. Er is een aangepaste programmering en de DJ’s
dagen bekende vrienden van de show en luisteraars uit om alles op alles te zetten voor de voedselbank.
Er zullen reportages zijn, ze gaan het land in en de luisteraars bepalen de hele week wat Radio 538
draait en betalen daarvoor.
Missie 538 voor de voedselbank gaat een bijzondere week worden: alles voor de voedselbank!

Nieuwe vrijwilligers
Zoals u al gezien heeft, hebben afgelopen maand zich een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld om te
helpen. Het is absoluut niet de bedoeling dat deze vrijwilligers taken overnemen van het bestaande
team, het gaat om aanvullende werkzaamheden die nu vaak door dezelfde mensen met diverse taken,
worden uitgevoerd. Het bestuur wil deze mensen graag ontlasten en is daarom op zoek gegaan naar
nieuwe vrijwilligers.
Graag stellen wij u deze nieuwe vrijwilligers voor en geven wij aan welke taken zij op zich zullen
nemen.
Jan Theo Belder ziet zijn kracht vooral in het benutten van zijn lokale
bekendheid waarbij hij zich wil gaan bezighouden met fondsenwerving. Als
Voedselbank met ambities en de noodzaak om te investeren in de komende
jaren is er veel geld nodig. Een echte fondswerver zal ons daar bij kunnen
helpen.
Ineke Haringa zal Voedselbank Capelle vertegenwoordigen in de diverse
overleggen die er zijn met Voedselbank Nederland en de lokale overleggen.
Tijdens deze vergaderingen, die nu vooral digitaal plaatsvinden, worden
zaken besloten die voor de lokale voedselbanken van belang zijn. Daar aan
deelnemen is zeker van groot belang.

Stoffel Molenaar zal zich buigen over de logistieke processen bij de
Voedselbank. Het verbeteren en op een efficiëntere manier omgaan met
goederen en menskracht wordt een van de zaken die hij oppakt. Daarnaast zal
hij zich gaan buigen over de aanleg van de entresol en de inkoop van een
nieuwe vrachtauto en bus.

Marije Stofregen is al wat langer bezig voor de Voedselbank Capelle en
houdt zich bezig met de contacten met leveranciers, winkelacties en PR en
maakt afspraken om voedsel in te zamelen.

Vrijwilligers die het leuk vinden om zichzelf voor te stellen, iets te vertellen over hun hobby of om
aan te geven waarom zij zich inzetten voor de Voedselbank, worden uitgenodigd om een stukje te
schrijven. Suggesties om in de volgende nieuwsbrieven op te nemen, zijn uiteraard van harte welkom.
U kunt uw stukje sturen naar inekeharinga@ziggo.nl

