
Depot Nieuwegein doneert aan nieuwe goede doelen 

 

Ons depot in Nieuwegein ondersteunt al jaren twee lokale goede doelen. Maar sinds 
een paar maanden geleden vallen die doelen niet meer onder het distributiegebied 
van het depot. Daarom zijn er twee nieuwe goede doelen gekozen waar het depot 
wél bezorgt: het Prinses Máxima Centrum en de Voedselbank Nieuwegein. Onlangs 
ontvingen zij de eerste donaties. 
 
Verbinding 

“We vinden het belangrijk om in verbinding te staan met de maatschappij”, vertelt Michel 
Palm, depotmanager in Nieuwegein. “Daarom ondersteunt ons depot al jaren twee lokale 
goede doelen. Tot een paar maanden geleden waren dat Stichting de Schakel – die 
eenzaamheid onder ouderen tegengaat – en de Voedselbank Leidsche Rijn. Alleen vallen die 
goede doelen sinds mei niet meer binnen ons distributiegebied. Want een deel is overgeheveld 
naar het depot in Utrecht. Daarom zijn we op zoek gegaan naar twee nieuwe goede doelen 
waar wij wel vanuit Nieuwegein bezorgen. We hebben gekozen voor het Prinses Máxima 
Centrum, een onderzoeks- en zorginstelling voor kinderen met kanker, en de Voedselbank 
Nieuwegein.” 

Club van 6 

Michel legt uit dat er op het depot een zogenoemde ‘Club van 6’ is: “Het is opgericht om de 
sfeer op ons depot te verbeteren. En om te zorgen voor onderlinge verbinding. Ik, en een 
andere PostNL-collega, maken deel uit van de club, samen met verschillende ondernemers die 
voor ons rijden. We organiseren bijvoorbeeld dat er tijdens de ramadan en de kerst er iets 
lekkers is voor de collega’s. En we vragen om een vrijwillige bijdrage om dit soort 
activiteiten te regelen. Binnen de Club van 6 hebben we ook samen besloten welke nieuwe 
goede doelen we gaan ondersteunen. Het Prinses Máxima Centrum zet zich in voor kinderen 
met kanker. Dat is iets wat iedereen raakt. Maar ook vinden we dat een mens geen honger 
mag lijden. En daarom blijven we de Voedselbank ondersteunen, maar dan een andere locatie 
bij ons in de buurt.” 

 

 



Veel vrijwilligers 

De nieuwe goede doelen krijgen jaarlijks een geldbedrag. Onlangs werd er een dag gepland 
om voor de eerste keer een cheque te overhandigen. Die dag startte voor Michel met een 
bezoek aan de Voedselbank Nieuwegein. “Het was mooi om daar een kijkje te nemen. Er 
werken veel vrijwilligers en ze hebben het logistiek gezien heel goed ingericht. Ze helpen 
ongeveer 70 tot 80 huishoudens in Nieuwegein.” Na het bezoek reisde Michel af naar het 
Prinses Máxima Centrum waar hij een rondleiding kreeg, samen met andere leden van de 
Club van 6. 

Rondleidingen 

Het Prinses Máxima Centrum is in 2018 geopend. En het is het grootste centrum in Europa 
voor kinderen met kanker. Michel beschrijft het dubbele gevoel dat hij kreeg bij zijn bezoek: 
“Het ziet er allemaal heel mooi en fleurig uit. Alles is ook heel goed verzorgd. Maar het heeft 
ook een donker randje. Want als je daar de kinderen ziet, en waar zij mee worstelen, dat snijdt 
wel door je ziel.” Tijdens het bezoek kwam ook het idee op tafel om rondleidingen op het 
depot te verzorgen voor de zieke kinderen met hun ouders. “Vanuit het centrum komen ze 
binnenkort bij ons kijken. Als het allemaal goed gaat willen we in de herfstvakantie de eerste 
kinderen welkom heten”, vult Michel aan. 

Allemaal gelijk 

“Eigenlijk zijn we allemaal gelijk. Het maakt niet uit wat je culturele achtergrond is”, begint 
Michel samen te vatten. “Als er mensen in nood zijn, dan voelen we allemaal hetzelfde. Dan 
willen we namelijk helpen. Dat zie ik ook bij de collega’s van ons depot en bij de 
ondernemers waar wij samen mee werken. Ze hebben allemaal een groot hart. Tja, en al die 
energie die loskomt bij dit soort initiatieven, dat is mooi.” 

 

 
 


