
PERSBERICHT       
 
Rotaryclub Schiedam de Veste zamelt ruim 1300 houdbare levensmiddelen in voor actie “Blik op 
2021” van Stichting Net Niet Genoeg! 
 
 

 
Van links naar rechts: Elise Allart , Sharmila van der Elst, Andrea Vollebregt, Renk Ruijter en Natasja Westmaas  

 
Rotaryclub Schiedam de Veste, vertegenwoordigd door Elise Allart, Sharmila van der Elst, Andrea 
Vollebregt en Renk Ruijter (voorzitter) overhandigen aan Natasja Westmaas van Stichting Net Niet 
Genoeg, 1337 houdbare levensmiddelen voor de eindejaarsactie “Blik op 2021”. 
 
Rotaryclub Schiedam de Veste draagt gezinnen in Schiedam die op of onder de armoedegrens leven 
een warm hart toe. De serviceclub heeft daarom 1337 houdbare levensmiddelen ingezameld voor de 
eindejaarsactie “Blik op 2021” en overhandigd aan Stichting Net Niet Genoeg. 
 
In de vijf dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw zamelt stichting Net Niet Genoeg zoveel mogelijk lang 
houdbare levensmiddelen in, die in de eerste twee weken van het nieuwe jaar aan de gasten worden 
uitgedeeld als “startpakket voor het nieuwe jaar”. Tweehonderd huishoudens, waarvan 175 
gezinnen, worden de eerste week van 2021 verrast met een tas vol boodschappen, waar minimaal 
vijf volledige maaltijden en overige artikelen inzitten. 
Er is bewust gekozen om deze levensmiddelenpakketten in deze periode uit te reiken, omdat dit de 
periode is dat veel huishoudens niet terecht kunnen bij Voedselbank Schiedam. 



 
Renk Ruijter, voorzitter Rotaryclub Schiedam de Veste: ‘We zijn verheugd dat we als Rotaryclub in 
enkele weken tijd meer dan 1300 producten hebben ingezameld met hulp van familie, vrienden en 
collega’s. Stichting Net Niet Genoeg kan hierdoor gezinnen die het hard nodig hebben, een 
goedgevuld boodschappenpakket aanbieden.’     

Doelstelling van Stichting Net Niet Genoeg is om Schiedammers die financieel “net niet genoeg 
hebben” of anderszins hulpbehoevend zijn, net dat beetje extra te geven, waar zij door hun 
persoonlijke situatie geen mogelijkheid toe hebben. Door het organiseren van Net Niet Genoeg 
Dagen met gratis kleding, speelgoed en woonaccessoires, het Net Niet Genoeg Sinterklaasfeest en 
andere activiteiten, zoals de eindejaarsactie, probeert de stichting deze mensen weer een zetje in de 

goede richting te geven.  

 
Over Rotary 
 
De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: "Service above Self". Bij 
Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de 
samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van 
lokale en wereldomvattende fundraisingsprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je 
(vak)kennis en ervaring. Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd, maar biedt diensten aan 
anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door 
de samenwerking van zakelijke en maatschappelijke leiders. Rotary in Nederland is verdeeld in 7 
districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt circa 500 clubs met in 
totaal ruim 19.000 leden. In Schiedam zijn er twee Rotaryclubs, Rotaryclub Schiedam en Rotaryclub 
Schiedam de Veste. 
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Noot voor de redactie 
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met: 
Chris Coppens, Rotary Club Schiedam de Veste 
Telefoon: +31 6 20 05 20 06 
E-mail: chr.coppens@caiway.nl of rcschiedamdeveste@gmail.com 
 
 

mailto:chr.coppens@caiway.nl
mailto:rcschiedamdeveste@gmail.com

