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Nieuwsbrief nr. 96 – Februari 2017 
 
ACTIVITEITENCOMISSIE VOEDSELBANK: HELPERS GEVRAAGD: 

 
De Activiteitencommissie van de Voedselbank Spijkenisse e.o. is op zoek naar 
u. Om hen te helpen tijdens de komende supermarktactie op vrijdag 24- en 
zaterdag 25 maart ’17. 
 
Het is dan weer de bedoeling om in zoveel mogelijk supermarkten in Brielle, 
Heenvliet, Spijkenisse en Zuidland aanwezig te zijn. Om te flyeren bij de ingang 
en de boodschappen bij de uitgang in ontvangst te nemen. We draaien daarbij 
in ploegendiensten van 2,5uur. Voor de actie zijn in totaal zo’n 200 vrijwilligers 
nodig, dus alle hulp is welkom. 

 
Vanuit de winkels worden de ingezamelde goederen naar de Voedselbank vervoerd. Ook voor dat vervoer zoeken 
we mensen die in het bezit zijn van een bestelbus. 
 
Het lijkt wat beter te gaan in Nederland. Helaas geldt niet voor iedereen. Nog steeds zijn er vele mensen wekelijks 
aangewezen op een pakket van de Voedselbank. Om een gevarieerd pakket te kunnen aanbieden blijven deze 
acties nodig. Daarom hoopt de activiteitencommissie op uw hulp. Aanmelden kan via de mail op 
supermarktactie@vvds.nl, of telefonisch ’s avonds na 19.00uur op 0181 662161. 
 

BUDGETMAATJES: 55+ GELD BEURS: 

 
In het dagelijkse werk heeft Budgetmaatjes regelmatig contact met de afdeling Preventie & 
Vroegsignalering van de gemeente Nissewaard. Een afdeling welke zich o.a. bezig houdt 
met het in een vroeg stadium signaleren van (dreigende) schulden. Ook één van onze 
werkterreinen.  
 
Hoewel het tegenwoordig steeds langer duurt eer mensen met pensioen gaan komt die tijd 
er toch een keer aan. In de praktijk betekent dat vaak veranderingen in het inkomen. 
Daarover gaat het o.a. op een evenement waar genoemde afdeling bij betrokken is. Een 
evenement speciaal voor mensen die binnen een aantal jaren met pensioen gaan. Daarom 
geven we onderstaand persbericht graag aan u door. 
 

Op 18 februari 2017 organiseert de gemeente Nissewaard samen met de Stichting Welzijn Ouderen 
(SWO) een evenement voor inwoners van 55 jaar en ouder over geldzaken. U wordt op een leuke en 
informele wijze geïnformeerd over onderwerpen die voor u van belang zijn. U komt meer te weten over uw 
pensioen, vakantie vieren van een AOW en eventueel een  klein pensioen, wat u kunt doen als u weer wilt 
werken, (teveel) eigen vermogen en omgaan met een computer. 
 
Er staan  informatietafels klaar waar u langs kunt lopen en u zich kunt laten informeren over financiën, 
werk, veiligheid en gemeentelijke regelingen. En er zijn workshops waar er uitgebreider op een aantal 
onderwerpen wordt ingegaan. Deelname is gratis.  
 
Het evenement vindt plaats op: 
 

55+ Geld Beurs 
zaterdag 18 februari van 10.00 – 14.00 uur 
in Bibliotheek De Boekenberg 
Markt 40 in Spijkenisse 
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Meer informatie op: www.nissewaard.nl/nieuws_to/55-plus-beurs-over-geldzaken-in-boekenberg.htm 
   www.bibliotheekdeboekenberg.nl/agenda/activiteiten/55plus-Geld-Beurs.html 

 
BUDGETMAATJES: BUDGETMAATJES BRENGEN RUST: 

 
Daarmee kopte de regio-editie van het AD op 2 februari j.l. 
 
Ons wordt wel eens gevraagd wat een Budgetmaatje nu allemaal doet en waar je allemaal 
aan moet voldoen wanneer je maatje wilt worden. Het artikel in deze krant geeft daar een 
goed inzicht in. Bijgaand treft u het daarom aan. 
 
Zoals uit het artikel blijkt zoeken we altijd nieuwe maatjes. Nee zeggen tegen mensen die 
eigenlijk hulp nodig hebben blijft namelijk moeilijk. Wilt u meer weten mail dan naar 

budgetmaatjes@vvds.nl. Bellen kan ook: 06 27146876 (s.v.p. na 17.15uur). 
 
 

BEZOEKGROEP DE HARTELBORGHT: HET WERK GAAT GEWOON DOOR: 

 
Iedere tweede woensdag van de maand bezoekt een groep vrijwilligers van Vrede voor de Stad de Hartelborgt van 
19.00 tot 20.30 uur. In groepjes van twee gaan ze naar een leefgroep om een praatje te maken, soms over heel 
gewone dingen en een enkele keer over dingen die er in het leven echt toe doen. We spelen mee met een partijtje 
tafelvoetbal of poker en soms zitten we er alleen maar bij als de jongens - als gewone pubers - zitten te gamen. 
 
We zijn blij dat er kortgeleden een nieuwe vrijwilliger bij onze bezoekgroep is gekomen, maar we kunnen nog 
steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken. 
Helemaal de laatste tijd kunnen we maar twee groepen bezoeken doordat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn 
door ziekte of andere verplichtingen. 
 
Onze bezoeken worden door de jongens en de leiding erg gewaardeerd, de ene keer merk je dat meer dan de 
andere keer. 
 
 

AGENDA: 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:  13 maart ‘17 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  20 april ‘17 
Gebedsbijeenkomsten:   14 juni ’17 in De Ark 
Supermarktacties:   24- en 25 maart ‘17 
 
 

COLOFOON: 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad 

Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 
 
Kopij inleveren voor 10 maart ‘17 

Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds.  

De stichtingen Vrede voor de Stad en Voedselbank Spijkenisse en omstreken hebben de ANBI-status waardoor 
giften fiscaal aftrekbaar zijn.  
 

- ING-rekening NL60INGB0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 
- Rabobankrekening NL42Rabo0121484912 t.n.v. Voedselbank Spijkenisse eo. 
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