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In dit nummer:  

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Het bestuur van Voedselbank Capelle wenst u het 
allerbeste voor 2017. We hebben er zin in! Er liggen veel ontwikkelingen in het ver-
schiet. En ook veel plannen om te realiseren in 2017. Sinds de Voedselbank Capelle 
ruim 2 jaar geleden een zelfstandige organisatie werd in Capelle aan den IJssel als Stich-
ting met een eigen bestuur is er veel gebeurd. Na 2 jaar hadden we ruim 100 vrijwil-
ligers die zich wekelijks inzetten om 170 huishoudens in Capelle te voorzien van een 
voedselpakket. Een pakket dat kwalitatief, dat wil zeggen qua variatie en voedings-
waarde, sterk is gegroeid in die 2 jaar en dat tegenwoordig ook kindertasjes bevat. Een 
pakket speciaal voor de kinderen van onze clienten om iets te eten of te drinken mee naar school te 
kunnen nemen. Met deze kindertasjes zijn we als Voedselbank Capelle uniek binnen Voedselbank Ne-
derland. En dan zijn we sinds een jaar ook "groen" wat wil zeggen dat we werken volgens de strenge 
normen en eisen die worden gesteld aan voedselveiligheid.  
Wat gaan we dan in 2017 doen? We gaan zeker verhuizen. De Mient is jarenlang een vertrouwde loca-
tie geweest waar wij tot volle tevredenheid en dankbaar jarenlang bij CapelleWerkt mochten inwonen. 
Helaas komt door de nieuwbouwplannen aan de Mient hier een einde aan en moeten wij daar weg. 
We zijn op dit moment twee locatie in Capelle op haalbaarheid en geschiktheid aan het beoordelen en 
hopen halverwege 2017 in onze nieuwe locatie te zitten om van daaruit de vier verdeelpunten te kun-
nen voorzien van voedselpakketten voor onze clienten. Naast De Gaarde, De Hoeksteen en De Schen-
kelkerk is daar eind 2016 ook de Ontmoetingskerk bijgekomen als vervanger in Schollevaar voor de 
Morgensterkerk. We zijn enorm dankbaar dat op alle locaties de vrijwilligers zich zo inzetten voor het 
goede doel want zonder hen zou de Voedselbank Capelle geen bestaansrecht hebben.  
Naast de bereikbaarheid zal de voedselveiligheid een belangrijke factor zijn in de keuze voor de nieu-
we locatie. Ook de gemeente Capelle aan den IJssel zal zijn/haar politieke verantwoordelijkheid moe-
ten en zullen nemen want een nieuwe locatie betekent extra kosten en hogere kosten. Het doel van de 
Voedselbank Capelle is niet om geld in te zamelen om hogere kosten te kunnen betalen dus hierin re-
kenen wij op de medewerking van de gemeenteraad wanneer er vanuit het college een vraag voor fi-
nanciële ondersteuning ter tafel zal komen. Het bestuur van de Voedselbank Capelle heeft er het vol-
ste vertrouwen in dat het politieke draagvlak voldoende groot zal zijn zodat wij in 2017 ons werk met 
veel enthousiasme en inzet kunnen voortzetten.  
Naast het wekelijks verstrekken van de voedselpakketten bestaat dat werk uit informeren en collecte-
ren.  

Van de voorzitter…                   Voedselbank in 2017! 



 2 

Informeren van scholieren middels lespakketten en voorlichtingsbijeenkomsten. Maar ook de Capelse 
bevolking informeren waardoor het fenomeen Voedselbank in Capelle nog meer bekendheid en draag-
vlak krijgt. Collecteren in de vorm van voedsel bij de lokale supermarkt ondernemers en in de vorm 
van geld bij bevolking, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die goede doelen als de Voedsel-
bank Capelle (we hebben de ANBI status !!) willen ondersteunen. 
Vanuit een voedselveilige nieuwe locatie streven we in 2017 naar kwalitatief nog betere voedselpak-
ketten en dat kan alleen met de steun van u als vrijwilliger, sponsor, sympathisant en lokale overheid. 
BEDANKT !! 

We kijken terug op een goed voedselbankjaar 2016! Dit jaar is duidelijk het bewijs geleverd dat de ver-

zelfstandiging van Voedselbank Capelle (VBC) een goed besluit is geweest. We zien in toenemende 

mate het draagvlak en de steun voor VBC groeien in Capelle en dat levert meer voedsel op in de pak-

ketten. Met enige trots kijken we naar een belangrijk doel dat we sinds 2016 elke week in Capelle 

waarmaken en waar we als VBC ook uniek in zijn:  

 Geen kind in Capelle op de basisschool met een lege broodtrommel! 

Naast het gewone voedselpakket leveren we aan gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd een 

zgn. kindertasje.  Het was wel even zoeken om te komen tot een goede samenstelling. Inmiddels zijn 

we daar nu wel uit: enkele stuks fruit, broodbeleg, enkele pakjes frisdrank. En als er meer kinderen in 

een gezin zijn, dan is er ook variatie in de kinderpakketjes. We werken met kin-

dertasjes voor het eerste, tweede en derde kind. Als basisscholen constateren 

dat er kinderen structureel geen gevulde broodtrommel hebben dan helpen we 

zonder grote administratie!  

Verder kregen we dit jaar voor het eerst onaangekondigd voedselveiligheidscon-

trole. We behielden ons certificaat en dat betekent: code groen! VBC Capelle is 

daarin de Voedselbank van Capelle die volledig gecertificeerd voedselveilig is. We zakten wel qua cij-

fer. Oorzaak daarvan is dat we veel vrijwilligers hebben en voordat je alle vrijwilligers hebt geïnfor-

meerd over alle regels, dat duurt even. In 2017 investeren we in de kennis van onze vrijwilligers rond-

om het thema voedselveiligheid.  

Last but not least: Ons voedselpakket groeide, zowel kwantitatief als kwalitatief!  En dat is wel iede-

re keer onze eerste zorg. We danken iedereen voor gegeven hulp, gegeven voedsel of financiële steun! 

We wensen al onze relaties een voedselrijk 2017 toe! 

Van het bestuur– terugblik 

Oog voor voedsel  ǀ  Hart voor mensen 
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Ruimere criteria voor een voedselpakket 
De Voedselbank versoepelt de criteria voor het aanvragen van een voedselpakket. Sinds 1 januari komen er 
meer mensen voor in aanmerking. 

Voortaan kunnen alleenstaanden die niet meer dan 200 euro aan leefgeld per maand te besteden hebben een 
beroep doen op de Voedselbank. Hiervoor lag de grens op 180 euro. Wie dus 181 euro te besteden had, viel 
dan buiten de boot. Ook voor andere groepen gaat de grens omhoog.  

Onder leefgeld verstaat de Vereniging van Voedselbanken het bedrag dat mensen overhouden van hun inko-
men nadat vaste kosten zoals huur, energie en water ervan zijn afgetrokken. Welke kosten en uitgaven in de 
berekening worden meegenomen, staat uitgelegd op de website. 

De verruiming van de eisen is mogelijk doordat de Voedselbank sinds vorig jaar structureel meer voedsel ont-

vangt van supermarktketens en andere bedrijven die voedsel overhouden. 

Nieuwe deals 

"Afgelopen jaar hebben we zwaar geïnvesteerd in voedselveiligheid", verklaart woordvoerder Pien de Ruig. 
"Vrijwel alle voedselbanken zijn nu gecertificeerd." Daardoor waren supermarktketens ook bereid om hun 
overgebleven producten aan de Voedselbanken te geven. "We hebben veel samenwerkingsovereenkomsten 
getekend. Alle landelijke supermarktenketens doneren nu."Dat is terug te zien in de cijfers. In het derde kwar-
taal van vorig jaar ontving de vereniging ruim 3,7 miljoen voedselverpakkingen. Een jaar eerder was dat nog 
geen 2,5 miljoen. 

Volgens De Ruig is het record overigens niet alleen te danken aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. 
Er zaten ook eenmalige grote donaties bij. Een deel was het gevolg van de Russische boycot op Europees voed-
sel, waardoor bedrijven vooral veel fruit overhielden dat ze niet meer konden verkopen.  

                                                                                                                                                                                                         
Op http://www.voedselbankcapelle.nl/aanvraagformulier-hulpverleners/  staat alles precies beschreven incl. 
aanvraagformulier voor hulpverleners. VBC Capelle neemt alleen aanmeldingen in behandeling die via een 
hulpverlenende instantie ons bereiken. ( denk hierbij aan o.a.: Eropaf-team, Buurtkracht, Sociale Zaken) 

Iedere week maken we een foto van 

het voedselpakket dat we uitgeven. 

Op vrijdag 6-01-17  zag dat er zo uit: 

 De nieuwe criteria:  

http://www.voedselbankennederland.nl/nl/criteria-om-in-aanmerking-te-komen-voor-pakket.html
http://www.facebook.com/voedselbankcapelle
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Van de penningmeester: Dank! 

Vrijwilligers gezocht! 

Concreet zijn we op zoek naar  twee vrijwilligers die onze stuurgroep komen versterken: Een coördinator VOED-

SELWERVING en een coördinator LOGISTIEK. De eerste legt contacten met bedrijven en supermarkten om een 

lokale voedselstroom te genereren. Je organiseert ook voedselinzamelingsacties. De twee functie regelt met name 

het ophalen van voedsel doordeweeks. Je kruipt zelf ook achter het stuur van de voedselbankbus. Heb je interes-

se ?  Mail je gegevens naar de secretaris: aartjan@voedselbankcapelle.nl en we nemen contact met je op! 

Bedankt voor uw financiële steun aan VBC! 

Buiten het feit dat veel (fysiek) werk wordt verzet door vrijwilligers wordt er door vele kerken, scholen en parti-

culieren jaarlijks giften aan VBC gedaan. Met uw steun kunnen wij de voedselpakketten verfraaien met gezonde 

producten zodat er wekelijks volwaardige maaltijden vanuit de pakketten kan worden bereid. Ook de kindertas-

jes (tasje met pakjes drinken, broodbeleg, schoolkoekje en fruit) dienen wekelijks gevuld te worden. Vanuit de 

vele donaties kunnen wij dit doen. Daarom een bijzondere dank aan u als donateur/gever: 

Evangelie Gemeente Deur 
Hervormde Wijkgemeente Dorskerk/Middelwatering 
Diaconie Protestantse gemeente Capelle/Verpleeghuis Rijckehove 
Be Sure/ Golfclub Hitland 
Diaconie Hervormde gemeente Nieuwerkerk a/d/ IJssel 
Gereformeerde Gemeente Capelle a/d IJssel Middelwatering 
De Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling Capelle a/d IJssel 
Diaconie Christelijk gereformeerde Kerk 
Diaconie Gereformeerde Gemeente Capelle West 
Diaconie gereformeerde Kerk  
Diaconie Protestantse Gemeente, Christelijk gereformeerde Kerk en Hervormde wijkgemeente De Ontmoetings-
kerk 
 
Ook de volgende scholen hebben actie gevoerd voor VBC. Zij hebben voedsel opgehaald en geld gedoneerd: 

Protestants-christelijke basisschool De Fontein 
Protestants-christelijke basisschool Het Baken 
 
Vele particulieren giften van groot tot klein zijn ontvangen. Het totaal aan giften/donaties over 2016 bedraagt 

afgerond € 17.000,00. Dit betekent concreet dat wij wekelijks gemiddeld voor € 330,00 de pakketten kunnen ver-

fraaien met groente of andere (luxe) goederen zoals wasmiddel, shampoo enz. 

Blijft u ons in 2017 ook weer steunen? Voedselbank Capelle heeft de ANBI status. Dit houdt in dat uw gift/

donatie fiscaal aftrekbaar is bij uw aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast betekent dit dat wij een instelling zijn 

zonder winstoogmerk en zonder betaalde krachten. Alle bijdragen worden besteed aan de activiteiten van Voed-

selbank Capelle. Doet u mee? 

IBAN NL79 RABO 0168 8280 06 ten name van Voedselbank Capelle. 

Namens het bestuur hartelijk dank voor uw financiële steun! 

Willem Groenendijk 
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Scholen in actie! 

 

 

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

Ook de nieuwsberichten en nieuwsbrieven ontvangen? 

PCB Het Baken 

Van maandag 21 november tot en 

met vrijdag 2 december heeft Pcb 

Het Baken in Schollevaar een inza-

melingsactie voor de Voedselbank 

gehouden. Op maandag 21 no-

vember kregen de leerlingen van 

de groepen 3 tot en met 8 voor-

lichting over de Voedselbank.  

 
Verteld werd waarom de Voedsel-

bank nodig is, waar het voedsel 

vandaan komt, hoe voedselpak-

ketten worden samengesteld en 

uitgereikt. De leerlingen hebben 

de afgelopen twee weken vooral 

lang houdbare producten meege-

nomen naar school. Op vrijdag 2 

december zijn de kratten gevuld 

met potten groente, blikken soep, 

pakken hagelslag, thee en vele an-

dere producten aan de Voedsel-

bank overhandigd.  

CBS De Fontein 

 

Voor Dankdag op 

woensdag 9 november 

2016, hebben leerlingen 

van Christelijke basis-

school De Fontein in 

Capelle aan den IJssel, 

producten ingezameld 

voor de Voedselbank. De producten zijn ’s morgens door de 

Voedselbank opgehaald en zullen een goede bestemming krij-

gen. Leerlingen van Cbs De Fontein, Bedankt!!  

CBS De Wegwijzer uit Berkenwoude verrast Voedselbank 

Op Christelijke basisschool De Wegwijzer hebben de leer-

lingen , op woensdagochtend 9 november, genoten van een 

heerlijk ontbijt in het kader van het Nationaal Schoolontbijt. De 

leerlingen hebben hun best gedaan, maar konden niet alles op-

eten. Zonde om weg te gooien, dus heeft men de overgebleven 

producten afgeleverd bij de Voedselbank Capelle aan den IJssel. 

Brood, melk, 

yoghurt, manda-

rijnen, thee en 

nog veel meer 

werden in ont-

vangst geno-

men. Een grote, 

maar welkome, 

verrassing voor 

de Voedselbank. 

http://voedselbankcapelle.us8.list-manage1.com/subscribe?u=ccde6ee69c0b7616f3f07c36a&id=7330778497
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Scholen in actie! 

 

 

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

Ook de nieuwsberichten en nieuwsbrieven ontvangen? 

De afdeling Sport van de Erasmus 

Universiteit doneerde kerstpak-

ketten aan de Voedselbank. 

En € 484,00 van BOS Fontein: 

Bezoek Kindercollege, zie bericht 

elders in deze nieuwsbrief: 

Foto: inpakken kindertasjes 

Rkb Willibrord uit Bergschenhoek 

Groep 7 van de Rooms Katholieke Basisschool Willibrord uit Ber-

schenhoek heeft op vrijdag 9 december een bezoek gebracht 

aan onze voedselbank. Cian Huijgens heeft kort geleden een 

spreekbeurt gehouden over de voedselbank. Een bezoek aan 

een voedsel-

bank was hierop 

een leuke en 

leerzame aan-

vulling. Tot onze 

vreugde had 

groep 7 ook nog 

een grote krat 

producten mee-

genomen. 

Donaties door scholen rond Kerstmis 

Diverse scholen hebben rond kerst donaties gedaan aan de 

Voedselbank. 

Op vrijdag 23 december 

hebben de leerlingen 

van het Comenius Be-

roepsonderwijs in Capel-

le aan den IJssel het 

kerstfeest gevierd met 

een heerlijk kerstontbijt. 

De leerlingen kregen niet 

al het voedsel op. Geluk-

kig heeft de school dit 

voedsel niet weggegooid, maar aan de voedselbank gedoneerd. 

http://voedselbankcapelle.us8.list-manage1.com/subscribe?u=ccde6ee69c0b7616f3f07c36a&id=7330778497
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In Capelle zijn er diverse initiatieven om mensen die leven binnen de armoedegrens te helpen in het voorzien 

van voedsel. Dit zijn prima initiatieven. Ook het bestuur van Voedselbank Capelle vindt het prima als er zulke 

initiatieven zijn. Belangrijk is echter wel dat duidelijk is dat deze initiatieven los staan van de Capelse Voedsel-

bank. Voorzitter Gert Abma legt uit: 

“Laat helder zijn dat het goed is als mensen oog hebben voor medemensen die door omstandigheden niet zo-

veel te eten hebben. Het zou niet zo moeten zijn, maar het is gewoon wel het geval. Je zal maar in een lastige 

financiële positie terecht zijn gekomen, dan kan het knap lastig zijn om te voorzien in voedsel. In die zin juichen 

we elk initiatief toe. Het is wel belangrijk om te weten wat het verschil is tussen Voedselbank Capelle en al deze 

andere initiatieven’’. 

Er is echter maar één Stichting Voedselbank in Capelle. Dat betekent dat we ons houden aan een aantal landelij-

ke criteria op grond waarvan er voedsel verstrekt wordt. Bij Voedselbank Capelle krijg je alleen een voedselpak-

ket als dat is aangevraagd door een erkende hulpverlener. Dit betekent dat je bij ons geen pakket krijgt om 

‘achterover te leunen’, maar juist om in beweging te komen. Het pakket is als ‘een paracetamol’; je komt even 

over je ergste hoofdpijn heen om daarna weer zelf aan de slag te kunnen.  

En dat is niet het enige. Wij zijn gehouden aan de regels die gelden voor de Voedselveiligheid. Dat betekent niet 

dat er nooit een product over de datum is, maar wel dat we per product weten of het op grond van de uiterste 

verkoopdatum of  THT-datum nog mag worden verstrekt. Wij hebben ons certificaat Voedselveiligheid behaald. 

We krijgen jaarlijks controle en scoren op dit punt ‘code groen’. Op landelijk niveau zijn hier goede afspraken 

over gemaakt, zodat we ook de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de kwalitatieve inhoud van het pak-

ket. Als voorbeeld: We zullen geen eieren in ons pakket stoppen als deze door een particulier zijn aangeleverd. 

Ook bijvoorbeeld zelfgemaakte jam mogen we niet uitdelen. Het is belangrijk voor onze verantwoordelijkheid, 

maar ook belangrijk voor een winkelier die zijn voedselproducten wil verstrekken. Het belangrijkste is dat de 

voedselbankcliënt een verantwoord en goedgekeurd voedselpakket ontvangt! 

Het is een gegeven dat we voor het verstrekken van een pakket ons hou-

den aan een maximale verstrekkingsduur van 3 jaar. Dit conform landelijk 

opgestelde regels. In deze periode van drie jaar dient een cliënt zijn leven 

weer op de rails hebben gekregen, al dan niet met hulp van de hulpverle-

ner. Als dat lukt, dan is dat een compliment voor de hulpverlener en de 

cliënt die daar hard aan hebben gewerkt. Dit criterium is in de praktijk 

met name lastig voor mensen die een driejarig schuldhulpverleningtraject moeten doorlopen. Soms moeten we 

dan een iets langere periode overbruggen en daar zijn we nu bezig met een stukje aanvullend beleid. 

Waarom vraagt Voedselbank hier aandacht voor? Gert Abma: “Nogmaals; elk initiatief dat voorkomt uit een 

betrokken hart juich ik toe. We zijn geen concurrenten. Alleen al door de ons gehanteerde criteria bedienen we 

een specifiek andere doelgroep. Het is vervelend dat wij als reguliere en officiële Stichting Voedselbank Capelle, 

als onderdeel van Voedselbank Nederland, worden geconfronteerd met activiteiten die onder de noemer Voed-

selbank in Capelle worden uitgevoerd. Terwijl dit niet onze activiteiten zijn. Dit moet ook verwarrend zijn voor 

de voedselverstrekker (winkelier) die voedsel beschikbar stelt aan de Voedselbank Capelle terwijl dit door een 

andere partij, die zich uitgeeft als Voedselbank, wordt opgehaald. Onze medewerkers kunnen een kaartje over-

handigen waaruit blijkt dat ze namens de enig erkende Stichting Voedselbank Capelle langskomen. Soms den-

ken supermarkten dat ze geleverd hebben aan de Voedselbank en dan blijkt dat dit helemaal niet het geval is. 

Daarom willen we er maar gewoon helder over zijn: We juichen elke vorm van voedselhulp toe, maar er is maar 

één gecertificeerde Voedselbank in Capelle.  

Er is maar één voedselbank! 
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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 

 

In verband met de privacy van onze cliënten willen we dat onze vrijwilligers in de uitdeelpunten graag in alle rust hun 

werk laten doen, zonder al te veel belangstelling en bezoek. Zoals bekend zijn er vier kerken die met behulp van vrijwil-

ligers een uitgiftepunt bemannen. Naast het uitdelen van de pakketten is er een gesprekje mogelijk, een bak koffie en 

soms kan er op die manier een helpend contact ontstaan. Vreemde ogen kunnen dat proces verstoren.  

Als VBC hebben we daarom in het afgelopen jaar wat spelregels afgesproken die we graag met u delen. Niet, omdat er 

in het (recente) verleden nu dingen niet goed zijn gegaan. Wel, omdat we ons werk graag goed willen verzorgen en pro-

blemen willen voorkomen.  

Dit zijn onze spelregels: 

1. Bezoek dient van te voren aangemeld te worden; dit kan via onze voedselbankcoördinator. 
2. Het bezoek dient zoveel mogelijk plaats te vinden op een tijdstip dat er geen cliënten aanwezig zijn.  
3. Er mogen geen foto's worden gemaakt. Ook onze vrijwilligers vinden het niet altijd fijn om op de sociale media te-
recht te komen. 
4. Leden van de politieke partij dienen niet als zodanig herkenbaar te zijn. Dus geen buttons, sjaals, petjes, jacks etc.  
5. Als men etenswaren, bloemen etc. wil geven dan dienen die geen kenmerk van de politieke partij te dragen. 
6. (Voedsel)donaties en concrete steun, een keertje meehelpen in onze distributie: meer dan welkom, op afspraak! 

 

Kindercollege Capelle aan den IJssel bezoekt Voedselbank 

Op woensdagmiddag 9 november heeft het Kin-
dercollege van de gemeente Capelle aan den IJs-
sel een bezoek gebracht aan de Voedselbank. 
Eerst kregen de leden van het Kindercollege een 
presentatie over de Voedselbank in het gemeen-
tehuis. Daarna gingen ze op weg naar de Voedsel-
bank aan de Mient. Na een rondleiding staken de 
kinderen de handen uit de mouwen en hebben zij 
kindertasjes ingepakt met producten die zij zelf 
hadden meegenomen. 

Voedselbank regelt privacy en rust in uitgiftepunten 


