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Nieuwsbrief nr. 107 – januari 2018 
 
 

Uit het bestuur: 
Het nieuwe jaar is aangevangen. Wat het ons brengt zal de toekomst ons leren. In ieder geval 
hopen we ook in 2018 Gods zegen op ons werk te mogen blijven ervaren. 
Naast de vele vormen van ondersteuning bij ons werk dient nog vermeld te worden dat een dure 
reparatie in december aan de motor van de bestelbus van de Voedselbank door Orange Motors op 
bijzondere coulante wijze is uitgevoerd. Waarvoor heel veel dank! Een andere bijzondere ervaring 
viel het bestuur ten deel tijdens haar eerste vergadering in het nieuwe jaar. Tijdens die vergadering 
bereikte ons het bericht dat een grote multinational in onze regio ons werk wil ondersteunen door 
een fraaie donatie van € 15.000.- welke besteed kan worden voor de noodzakelijke uitbreiding van 
onze koelcel. Omdat de publiciteit rond deze toezegging plaats vindt in overleg met de schenker, 
willen we in dit stadium nog geen naam van het bedrijf noemen. Maar van onze dankbaarheid wil 
het bestuur u wel deelgenoot maken! 
Het bestuur van VvdS en de VB. 
 

 

Bron van Vrede  
De projectgroep Bron van Vrede organiseert i.p.v. een 
gebedsdienst, de week van gebed voor de eenheid . Deze vind 
plaats van 21 tot en met 28 januari 2018. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van het materiaal van Missie NL en de Raad van Kerken 
NL. Het thema is Recht door zee (bedacht en uitgewerkt op de 
Cariben). 
Meer informatie vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief.  
 
De projectgroep vraagt u  deze Week van Gebed in uw eigen 
kerk/gemeente te promoten via de Nieuwsbrief, Website, 
Afkondigingen, Beamer , sociale media en eventuele andere daartoe 
beschikbare kanalen. Alvast bedankt voor de medewerking en hopelijk 
tot ziens bij de gebedsavonden! 

 
 
Budgetmaatjes:  Geduld is een schone zaak: 

Het is niet altijd gemakkelijk om met mensen in contact te komen.  
Via de website ontvangen we  een enthousiast bericht waarin iemand aangeeft om maatje te willen 
worden. We reageren terug met de vraag om het telefoonnummer zodat we een afspraak kunnen 
maken. Helaas ontvangen we daarna vaak geen reactie meer. 
Iemand zit financieel in de zorgen. De hulpverlener die haar/hem al begeleidt stelt voor je op te 
geven voor de ondersteuning van een budgetmaatje. Het lijkt haar/hem wel wat en er volgt een 
doorverwijzing. Na ontvangst van de doorverwijzing nemen we contact op. Krijgen een voicemail. 
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Die spreken we in. Sturen voor de zekerheid ook per sms en mail nog een terugbelverzoek. Soms 
wel drie maal, waarna we nog niets horen. 
Een incident zullen jullie misschien zeggen. Niet echt, het komt best wel vaak voor. Onbegrijpelijk 
concluderen jullie misschien daarna. We begrijpen die reactie. Bij hulpvragers ligt het alleen een 
stuk genuanceerder. Die leven vaak in zo’n andere wereld. Een wereld van stress en schaarste. 
Het jaagt je op. Je functioneert minder. Dat doet iets met je brein.  
Wat moet je in zulke gevallen? Niet veel anders als er mee moeten leren leven dat contacten soms 
niet of moeizaam verlopen. Daarom is voor een budgetmaatje de belangrijkste eigenschap 
misschien wel “Het hebben van geduld” En dat is een schone zaak. 
(Nog even voor de volledigheid: Op dit moment zijn er 14 gecertificeerde maatjes die 17  
hulpvragers begeleiden. Op dit moment is er geen wachtlijst) 

 
Bezoekgroep De Hartelborgt 
Veel jongens in de Hartelborgt voelen zich tekort gedaan door de samenleving, zijn soms ook boos 
op de maatschappij, ze zijn niet trots op wat ze hebben gedaan, ook al praten ze daar soms met 
enige branie over. Ze maken zich ook zorgen over de toekomst: wie zit er op mij te wachten als ik 
straks weer buiten ben? Ze hebben veel vragen. Vragen waarmee je soms niet goed in de 
leefgroep terecht kunt. En dan is het fijn dat er iedere maand een aantal vrijwilligers langs komt. Ze 
komen er voor jou, niet omdat ze er hun geld mee verdienen maar gewoon voor jou om je te laten 
zien, dat de maatschappij je niet vergeten is, je niet in de steek laat.  
 
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 we 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, en dat er 
weer iemand interesse toont in het bezoekwerk, maar we kunnen nog steeds nieuwe vrijwilligers 
gebruiken.  
 

Agenda: 
Bijeenkomst bestuur:     12 febr. 12 maart, 9 april, 14 mei en 11 juni 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  26 april en 22 november 2018 
Gebedsbijeenkomsten:   informatie volgt zo snel mogelijk 
Supermarktacties:    informatie volgt zo snel mogelijk  

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

In deze nieuwsbrief publiceren we de aantallen per eind december 2017 over deelnemers, 
voedselpakketten gezinssamenstelling en hoe lang huishoudens aangewezen zijn op de 
Voedselbank. 
Deze informatie komt uit de kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard ter 
verantwoording voor de verstrekte subsidie. 
Het vierde kwartaal van 2017 toont een stijging van het aantal deelnemers/gezinnen dat 
aangewezen is op de Voedselbank. 
Namens het bestuur hartelijk dank voor de wekelijkse inzet van alle vrijwilligers in de Voedselbank. 
 
Aantal deelnemers 

 

 31-03-2017 30-06-2017 30-09-2017 31-12-2017 

 Het aantal personen in Nissewaard in 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

833 764 779 829 

 Het aantal personen in Nissewaard buiten 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

58 59 58 74 

 Het totaal aantal personen in Nissewaard dat 
een pakket ophaalt 

891 823 837 903 

 Het totaal aantal pakketten in Nissewaard   335 351 

 Het totaal aantal pakketten wat naar de 
andere gemeenten op de Zuid-Hollandse  
eilanden gaat 

70 69 67 77 

 
 
Gezinssamenstelling van deelnemers uit Nissewaard 

 

 31-03-2017 30-06-2017 30-09-2017 31-12-2017 

 Alleenstaanden 130 122 122 131 

 Eenoudergezinnen 141 129 128 135 

 Overige gezinnen 90 83 83 90 

Totalen 361 334 333 356 

% kwartaal  -7,5% -0,3% 6,9% 

% jaar    2,0% 

 
Gemiddelde gezinsgrootte is 1 tot 2 kinderen per gezin        
 
 
Aantal huishoudens bij de Voedselbank 
 

 31-03-2017 30-06-2017 30-09-2017 31-12-2017 

 Korter dan 3 maanden                                                                             68 41 46 47 

 Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 
maanden  

28 48 26 34 

 Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12 
maanden 

30 37 60 63 

 Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 75 57 52 52 

 Langer dan 2 jaar 160 151 149 160 

Totalen 361 334 333 356 

% kwartaal  -7,5% -0,3% 6,9% 

% jaar    2,0% 
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Namens de coördinator van Budgetmaatjes  
 

Preventie & Vroegsignalering, afdeling Inkomen 
Op 17 februari 2018 organiseert de gemeente Nissewaard samen met de Stichting Welzijn 
Ouderen (SWO) voor de 2e keer  een evenement voor inwoners van 50 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, hoe u met een klein budget 
toch gezond kunt koken, het regelen van een testament/nalatenschap, het belang van bewegen, 
omgaan met een tablet etc. 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: 
  
50+ Geld Beurs 
zaterdag 17 februari van 10.00 – 16.00 uur 
in Bibliotheek De Boekenberg 
Markt 40 in Spijkenisse 
  

Begin februari a.s. zal er meer informatie over dit evenement te vinden zijn op de website van de 
gemeente Nissewaard. 
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