
Havensteder sterk in wonen

| Dolblij zijn ze, de circa veertig cliënten van Welzijn 
Capelle die een eigen fiets kregen. Zij danken hun nieuwe, 
betrouwbare vervoermiddel aan de Fietsenbank Capelle. Een 
initiatief van Welzijn Capelle, waar Havensteder graag haar 
medewerking aan verleende.  | 
De fietsenbank is een mooi voorbeeld van de 
samenwerking tussen Welzijn Capelle en Havensteder. 
Het project vloeide voort uit een eerdere succesvolle 
samenwerking tussen beide partijen: Sterk door Werk. 
Arnold van Ham, projectleider Wijken & Beleid bij 
Havensteder, vertelt: “Sterk door Werk is een initiatief 
van Havensteder, met als doel: mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt weer mee laten doen 
in de maatschappij. Daarvoor organiseerden we, 
in samenwerking met het IJsselcollege en Welzijn 
Capelle, een bijeenkomst voor onze aannemers en 
wijkpartners. Daar konden ze met elkaar kennismaken 
en onderzoeken wat zij elkaar kunnen bieden.”  

VOORTBORDUREN OP SUCCES 
“De bijeenkomst was een groot succes”, zegt Nicolette 
Lima, projectleider Inburgeringsprogramma bij Welzijn 
Capelle. “Partijen weten elkaar nu beter te vinden. 

Bovendien vonden drie van onze cliënten een baan bij 
een onderaannemer of toeleverancier van Havensteder.” 
Het succes van Sterk door Werk vormde een goede 
basis voor verdere samenwerking tussen Havensteder 
en Welzijn Capelle. Nicolette: “Die mogelijkheid 
deed zich al snel voor, toen we zo’n zeventig fietsen 
gedoneerd kregen van Handhaving. Met die fietsen 
konden we veel mensen blij maken!” Arnold voegt toe: 
“Welzijn Capelle zocht een plek om de fietsen te stallen 
en te repareren. Wij gingen direct op zoek. Binnen een 
paar dagen hadden we een garagebox in de Arendshof 
beschikbaar.” 
 
 
FIETSEN RIJKLAAR MAKEN
De vrijwilligers van het Repair Café Capelle knapten de 
fietsen op. Een van die vrijwilligers is Hugo Martina, een 
echt mensenmens en bovendien erg handig. Al in zijn 
jeugd was hij met fietsen bezig. 
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Met de gedoneerde fietsen wist hij dus wel raad. 
“Er kwamen hier tientallen fietsen binnen”, zegt hij. 
“Een groot deel daarvan had kleine mankementen. 
Bijvoorbeeld een lekke band of kapotte ketting. Die 
fietsen maakten we weer rijklaar. Een aantal fietsen 
konden we niet repareren. Die gebruikten we voor 
onderdelen.” 
 
 
TIJD EN GELD BESPAREN
Welzijn Capelle schonk de gerepareerde fietsen aan 
zo’n veertig cliënten, waaronder veel nieuwkomers. 
Zij hoeven nu niet meer lopend of met het openbaar 
vervoer naar bijvoorbeeld school of taalles. Dat bespaart 
veel tijd en geld. Vrijwilligster Bahar Ahamed kreeg ook 
een fiets. Zij vertelt: “Dankzij mijn fiets kan ik me binnen 
Capelle aan den IJssel veel sneller en makkelijker 
verplaatsen. Bovendien kost het niets.” 

LEEFWERELD VERGROTEN
“Voor nieuwkomers is een fiets nog veel meer dan een 
goedkoop vervoermiddel”, vervolgt Bahar. “Met een 
fiets vergroten zij hun leefwereld. Dat helpt enorm bij 
het integreren.” Daarop laat een van de cliënten weten: 

“Toen wij hier kwamen, moesten we erg wennen. 
Welzijn Capelle helpt ons hierbij, met onder meer een 
taalcoach en een taalstage. En dus ook met fietsen. Wij 
kregen in totaal vier fietsen, voor elk gezinslid één. We 
zijn er heel blij mee. We kunnen gemakkelijker ergens 
naartoe en onze twee dochtertjes nemen hun fiets elke 
dag mee als ze buiten willen spelen. Bovendien voelt 
onze oudste dochter zich zelfstandiger door haar fiets. 
Ze kan bijvoorbeeld zelf naar school. En we maken 
gezellige fietstochtjes. Bijvoorbeeld naar het Schollebos. 
Onze meisjes vinden dit soort uitstapjes erg leuk. En het 
is nog gezond ook!”

BUURTGENOTEN HELPEN
“Met de fietsenbank hielpen we letterlijk en figuurlijk 
veel mensen weer in het zadel”, zegt Arnold enthousiast. 
“Dat vind ik gaaf.” Nicolette is het met hem eens: “Voor 
onze cliënten is het belangrijk dat zij snel onderdeel 
uitmaken van de samenleving. Projecten als de 
fietsenbank helpen daarbij.” Ook Hugo is blij dat hij zijn 
buurtgenoten kan helpen: “Ik woon hier al 36 jaar en 
heb veel aan de mensen in mijn buurt te danken. Dat 
geef ik op deze manier terug.”

V.l.n.r.: vrijwilliger Hugo Martina, projectleider Inburgeringsprogramma Nicolette Lima van 
Welzijn Capelle en projectleider Wijken & Beleid Arnold van Ham van Havensteder.

“ Een fiets is veel  
meer dan een goedkoop 
vervoermiddel.”
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