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In dit nummer:  

Beste vrienden van Voedselbank Capelle (VBC), 

 

Voor je het weet besta je alweer een jaar! Een jaar waarin we een lokaal gezicht kregen.  En 

in dit eerste  jaar kregen we al veel voor elkaar dankzij veel vrijwilligers, politici, bedrijven, 

instellingen en kerken!  Misschien is nog wel het belangrijkste dat we merken dat VBC een 

warm plekje heeft in het hart van steeds meer Capellenaars! En dat is ook nodig.  Elke week 

halen we in Rotterdam ‘de bulk’ op van het voedsel dat via landelijke contacten verdeeld 

wordt over alle voedselbanken.  Elke week weer is dat spannend hoeveel voedsel er be-

schikbaar is. In de afgelopen maanden is het voorgekomen dat we bijna leeg terug reden naar Capelle. En toch bleef de krat 

niet leeg. Dat is te danken aan de lokale steun die we ontvangen. We verrijken daarmee het voedselpakket.  Het blijft voor 

ons een permanent punt van aandacht en zorg om er elke week voor te zorgen dat er ruim 160 kratten gevuld worden, 

juist ook in maanden dat er niet zoveel voedsel gegeven wordt.  Een project waar we nu erg druk mee zijn is het project 

voedselveiligheid: als VBC willen we graag code groen halen, dat betekent  eenvoudig: voldoen aan voedselveiligheidscrite-

ria zoals die ook gelden voor supermarkten!  Recent vond de nulmeting plaats en op grond daarvan werken we al onze ac-

tiepunten uit. Code groen halen is een voorwaarde om van de landelijke supermarkten ook regelmatig verse groenten en 

producten te kunnen ontvangen. We deden het al best goed in de nulmeting! Een compliment aan Kassem, onze voedsel-

bankcoördinator en aan alle vrijwilligers aan de Mient en bij de uitgiftepunten is zeker op zijn plaats!  We scoren nu al een 

7,9! Dat betekent een heel mooi cijfer voor alles wat er in de afgelopen jaren al zelf is uitgevonden en afgesproken aan 

regels en (schoonmaak)procedures, zonder dat daar een externe deskundige aan te pas kwam!  De actiepunten die we de 

komende maanden oppakken zijn met name een betere procescontrole, dat wil 

zeggen dat van elk product goed is vastgelegd waar het vandaan komt, hoe vers 

het is.  Het betekent vooral: meer registratieformulieren.  Omdat we vaker ook 

verse producten willen toevoegen zullen we ook in de uitgiftepunten de tem-

peratuur van producten moeten meten en registreren. In juni zullen we  op-

nieuw bezoek krijgen en we gaan voor code groen!  Ten slotte mag niet onver-

meld blijven dat we ons VBC-team konden uitbreiden met een nieuwe PR-man: 

Arjan Haakmat. Onze website is dankzij Arjan alweer een stuk communicatiever 

geworden!  We zijn als bestuur nog op zoek naar iemand die op scholen voor-

lichting wil geven over de voedselbank en voedselverspilling… U ziet: voorlopig 

nog genoeg werk aan de winkel…   Aart Jan Damsteeg, secretaris. 

Van de secretaris... 
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 Dank je wel…. 
 

 

 

 

Het Leger des heils hield op zaterdag een inzamelingsactie bij Al-

bert Hein Koperwiek! Een actie die meer dan 60 gevulde kratten 

met voedsel opleverde! En natuurlijk kwam wethouder Eric Faas-

sen even een hart onder de riem steken!  

Op facebook melden we actuele be-

richten. U kunt ons liken door op de 

afbeelding hierboven te klikken! Zo 

volgt u ons ook op facebook.  

Albert Hein Koperwiek en  

Leger des Heils 

Like us op face-

book. 

Kassem regelde voor de vrijwilligers van de Schenkelkerk en voor de vrijwilligers die wekelijks de kratten vullen in ons 

distributiecentrum aan de Mient.  De Schenkelkerkvrijwilligers zijn op 26 september als 4e uitgiftepunt gestart en hebben 

in korte tijd het vertrouwen gewonnen van onze cliënten door hun goede ondersteuning en warmhartige ontvangst.  De 

Mient-vrijwilligers moesten door omstandigheden een extra werkdag draaien en ook voor hen is niets teveel. Op verzoek 

van Eric Faassen werden deze vrijwilligers  extra in het zonnetje gezet. Momenteel zijn we voor 4 juli bezig om voor alle 

vrijwilligers een waarderingsmoment te organiseren... 

 

Vrijwilligers Schenkelkerk en Mient in het zonnetje 

Op Koningsdag van deze school werd 

geld ingezameld voor onze Voedsel-

bank. Danser Danny Bloom overhan-

digde spontaan een cheque van        

€ 100,—  De opbrengst van de lente-

markt komt daar nog bij! 

OBS Catamaran 

http://www.facebook.com/voedselbankcapelle
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Het was even zoeken, maar het is gelukt! VBC beschikt nu over een eigen bus waarmee we voedsel 

kunnen vervoeren en ophalen! Nog geen dag in bezit en daar ging de telefoon al…  

Nieuwe bus! 

Per 1 juli aanstaande gelden er iets andere criteria om 

in aanmerking komen voor een voedselpakket. Zoals 

vast wel bekend bij hulpverleners volgen we in Capelle 

deze de landelijke criteria. De wijzigingen hebben 

vooral betrekking op gezinnen met kinderen.  Op onze 

website is een toelichting te vinden.  Klik hier voor het 

volledige document. Hierin staan alle criteria en de 

wijzigingen omschreven.   

Gewijzigde criteria per 1-07-1015 

http://www.voedselbankcapelle.nl/wp-content/uploads/2015/05/20150425-VBN-Toekenningscriteria-voor-aanvraag-voedselpakket-per-1-7-201....pdf
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Actie Lions Capelle IJsselrijck 
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Een mooie actie van McDonalds! Al verschillende jaren leeft dit be-
drijf mee met onze Voedselbank. Dit jaar stopten we namens McDo-
nalds een brief in het voedselpakket om in maart een frietje te ko-

men eten in één van de 
lokale vestigingen in Ca-
pelle. Zo krijgen alle gezinnen met kinderen 
de gelegenheid om een keertje buiten de 
deur te eten!  De actie werd zeer gewaar-
deerd voor onze cliënten!   
 

 
 
 

 
 
 

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 

Dank je wel...McDonalds  

Raadsleden steken de handen 

uit de mouwen… 

In twee ploegen kwamen raadsleden eigenhan-
dig onze voedselpakketten inpakken. Prachtig 
dat de raad op deze manier ervaart wat er alle-
maal bij komt kijken voordat een pakket bij on-
ze cliënten is.. We kregen mooie reacties! 

Opbrengst voedselcollecte  

Pauluskerk: dank jullie wel! 

De inzameling dona-

ties van de Paulus 

Kerk. Een mooie op-

brengst met 4 kratten 

voedsel en 7 kratten 

schoonmaakmidde-

len. Bedankt dona-

teurs!  De foto spreekt 

boekdelen.  


