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Nieuwsbrief nr. 105 – november 2017 
 
 

Bron van Vrede  
 
Wij vragen uw speciale aandacht voor een brief/oproep vanuit de projectgroep Bron van 
Vrede. U vindt deze brief op www.vvds.nl onder het kopje “nieuwsbrief”. 
 
Uit het bestuur. 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gemeld dat de financiering van de aan te schaffen 
vrachtwagen rond was, en dat gestart kon worden met de zoektocht  naar een wagen. Dat leidde 
in korte tijd tot een keuzemogelijkheid, waarna we snel tot bestelling konden overgaan. Inmiddels 
staat de wagen voor ons klaar, hebben de fondsen hun toezeggingen voor het overgrote deel 
omgezet in betalingen, zodat de wagen in week 45 kan worden opgehaald. U begrijpt dat het 
bestuur en de vrijwilligers van de Voedselbank dankbaar zijn dat dit niet geringe project in een 
relatief korte tijd op deze wijze kan worden afgesloten. Een woord van dank aan Marga den 
Breems en Els Barendregt van Move On, die beiden meer dan hun steentje hebben bijgedragen 
voor dit resultaat is dan ook zeer op zijn plaats. 
Maar bij de dankbaarheid voor dit resultaat willen we niet onbesproken laten dat ook op het 
exploitatievlak geweldige zaken zijn te melden. Allereerst heeft het gemeentebestuur van 
Nissewaard ons voor 2017 toegezegd de subsidie zodanig te verhogen dat voorkomen kan worden 
dat we dit jaar in de rode cijfers zouden eindigen, en dat voor 2018 de subsidie zodanig verhoogd 
wordt, zodat het gehele bedrag voor de pandhuur gedekt is. Een grote zorg minder bij de 
uitvoering van ons mooie, noodzakelijke werk!   
Als laatste wil het bestuur u deelgenoot maken van haar blijdschap dat de Gereformeerde 
Gemeente te Spijkenisse heeft besloten om waar mogelijk aan te sluiten bij de diaconale 
activiteiten van Vrede voor de Stad. We heten onze medebroeders en zusters van harte welkom in 
onze kring, en hopen op een goede samenwerking onder Gods zegen! 
Het bestuur van VvdS en de VB. 

 
 
Budgetmaatjes: budgetinloop, wekelijks geopend 
 

Wat ziet u in de hiernaast afgebeelde tekening en welke gedachte roept dat bij u 
op? Heeft u hier ook de leefsituatie van een aantal inwoners van Nissewaard in 
herkent? 
De tekening wil aangeven dat voor een aantal mensen de maand langer is dan hun 
inkomen groot is. Bij de groene afvinktekens zit het nog wel goed. Maar op een 
gegeven ogenblijk is het geld op en loopt de maand nog even door. Omdat 
bijvoorbeeld de toeslagen maar niet binnenkomen omdat het niet lukt het formulier 
daarvoor in te vullen. Want de aanvragen van de participatiewet en 
minimaregelingen moeten voortaan digitaal worden aangevraagd. 
 Waar kun je in zo’n geval heen met je vragen? En als je dan uiteindelijk iets hebt 
gevonden zijn er misschien wel wachtlijsten.                         
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De budgetinloop kan op zo’n moment uitkomst bieden. Ze denken daar mee wanneer je geld 
eerder op is dan de maand lang. Ze begrijpen brieven welke voor de gemiddelde burger 
onleesbaar zijn. Je bent er geen nummer, maar je vindt er een luisterend oor. Problemen zijn er 
bespreekbaar en er wordt vertrouwelijk met je gegevens omgegaan. 
Op dit moment wordt de budgetinloop wekelijks gehouden. Op dinsdag van 9.00 – 12.00uur in 
Wijkcentrum De Akkers Lenteakker 5. U kunt hier gratis terecht met uw vragen  Een tweede locatie 
is in voorbereiding. Deze zal in november haar deuren openen. 
“Samen komen we er wel uit”, zeggen ze bij de budgetinloop. Loop gerust met uw financiële en 
administratieve vragen bij hen binnen. De koffie staat klaar en er hoeft geen afspraak te worden 
gemaakt. 
(Budgetmaatjes is actief betrokken bij dit initiatief) 
 

 
Activiteitencommissie Voedselbank: Supermarktactie, broodnodig! 
 
U leest het goed. Ondanks de berichten dat het in Nederland beter gaat is er ook nu weer een 
Supermarktactie nodig. Wekelijks blijken er namelijk helaas nog steeds een aantal mensen 
afhankelijk van de Voedselbank. Om hen steeds van een gevarieerd pakket te voorzien is deze 
actie dan ook weer broodnodig. Met de opbrengst van deze actie worden de pakketten aangevuld 
indien de aanvoer eenzijdig of minder is.  
Voor vrijdag 8- en zaterdag 9 december ’17 staat er weer een actie gepland. Op deze dagen 
hopen we weer prominent in zoveel mogelijk supers aanwezig te zijn om de lang houdbare 
boodschappen in ontvangst te nemen. Artikelen welke we hard nodig hebben zijn o.a. koffie, 
macaroni, rijst, suiker, thee, spaghetti, enz. We hopen op een zeer geslaagde actie.  
Ook niet onbelangrijk: Voor de actie zijn niet alleen goederen nodig maar ook nog heel veel 
vrijwilligers. Wanneer u wilt helpen door 2,5uur in een super aanwezig te zijn stuur dan een mailtje 
aan supermarktactie@gmail.com.  
Activiteitencommissie Voedselbank Spijkenisse e.o. 

 
 
Bezoekgroep De Hartelborgt 
 
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, het kan zijn dat je op je horloge kijkt en denkt je “pas 19:30 uur, we 
moeten nog een uur” de andere keer kijk je op je horloge en denkt “al 20:20 uur jammer, we 
moeten bijna weg”. 
 
 
 
 
 

http://www.vredevoordestad.nl/
mailto:supermarktactie@gmail.com


 
 

 
 
 

www.vredevoordestad.nl 

 

Uit het bestuur. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda: 
Bijeenkomst bestuur:     11 december  
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  23 november ‘17 
Gebedsbijeenkomsten:    
Supermarktacties:    8- en 9 december  ‘17 

 
Colofon: 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad 
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 
Kopij inleveren voor 10 december   

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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