
 

 

  

 

 

Capelle aan den IJssel, 7 juni 2017, 
 
LS, 
 
Gaarne plaatsing in uw blad van bijgaand persbericht. 
Voor vragen hierover kunt u mij bellen: 06-46358618 of Kassem Taha: 06-11 86 99 29 
Met vriendelijke groet, 
 
Aart Jan Damsteeg, secretaris. 
_________________________________________________________________________________ 
 

Voedselbank Capelle gaat verhuizen 
 

Nu de gemeente hard aan de slag is om het gebied rond de Mient klaar te maken voor de nieuwe 

bestemming moest ook Voedselbank Capelle op zoek naar een andere ruimte. 

Voorzitter Gert Abma: “Die zoektocht was lang en ingewikkeld. We zijn bij verschillende panden 

geweest, zelfs bij een welwillende ondernemer die mogelijk wel voldoende vierkante meters over 

had. Toch werden al die panden het niet. Wij zamelen gratis voedsel in, we geven gratis voedsel uit 

en we werken met vrijwilligers en we hopen ooit overbodig te zijn. Dat rechtvaardigt geen hoge 

huren en luxe panden. En tegelijkertijd moet het wel aan eisen voldoen om de voedselveiligheid te 

kunnen garanderen. Gemeente Capelle aan den IJssel is naarstig met ons op zoek gegaan in 

gemeentelijke panden, maar een geschikte ruimte is niet gevonden. Uiteindelijk is het wel gelukt! We 

hebben een ruimte gevonden aan Capelse Weg 34-36, waar de laatste jaren een autobedrijf was 

gevestigd. Het mooie is dat we zo midden in de samenleving een zichtbaar plekje hebben gekregen 

en we kunnen daar binnenkort op een verantwoorde manier ons voedsel distribueren. ”  

Er breken dus nieuwe tijden aan. Gert Abma: “In de komende weken is het voor ons alle hens aan 

dek!” Mooi is dat we telkens voor onderdelen van de verhuizing hulp krijgen van ondernemers die 

ons graag een handje willen helpen. Zo wil Compair onze koeling en diepvries op de oude locatie 

demonteren en op de nieuwe weer opbouwen en Milort Schilders biedt zomaar even een stijger aan, 

zodat we de dakspanten even kunnen ontdoen van stof en de benodigde verf. En Anbecom regelt 

met een fikse korting internet en telefonie! En dan praten we nog maar niet over alle vrijwilligers die 

gewoon aanpakken en doorpakken. Er is echt veel te doen! En ondertussen moeten we de komende 

weken ervoor zorgen dat de pakketten er niet onder lijden.” Er zijn ook nog de nodige klusjes te doen 

en wie wil helpen: neem even contact met ons op!  


