
 
 

 
 
 

www.vredevoordestad.nl 

 

Nieuwsbrief nr. 111 – mei 2018 
 

Uit het bestuur: 
 
In de vorige nieuwsbrief is aandacht besteed aan de fraaie 
schenking van € 15.000 t.b.v. de uitbreiding van de koelcel. In de 
weken 17 en 18 is de uitbreiding door de leverancier uitgevoerd. 
De cel is vergroot, voorzien van 
extra koelcapaciteit, en de 
draaideur ie vervangen door een 
grote schuifdeur. Tevens is de 
binnenverlichting vervangen door 
energiezuinige ledverlichting. Direct 
na oplevering kon de cel weer in 
gebruik worden genomen. 

Bijgaande foto’s geven een beeld van de nieuwe cel. De vrijwilligers 
zijn bijzonder blij met deze verbetering, en de cliënten zullen er 
alleen maar voordelen van ervaren. 
 
De statiegeld-actie van MCD-supermarkt MCD in Zuidland ten behoeve van de voedselbank  in de 
afgelopen periode heeft het fraaie bedrag van € 520 opgebracht. Met dank aan allen die daaraan 
hebben bijgedragen! 
 
Assurantie-advies bureau CAA uit Spijkenisse organiseert op 1 juni a.s. voor de 16e keer het CAA 
Goede Doelen tennistoernooi  op LTV De Dalle in Spijkenisse.   
Dit jaar wordt net als vorige jaar een lunch aangeboden van GIVA en een warm buffet van Pak-
Boli. Wij zijn erg blij dat beide zeer populaire restaurants wederom hun medewerking willen 
verlenen aan ons zeer populaire tennistoernooi. Bouman Sportprijzen verzorgt al jaren de 
uiteindelijke prijzen! Top. 
De opbrengst van het toernooi komt dit jaar mede ten goede aan de voedselbank, een aanbod dat 
het bestuur in dankbaarheid heeft aanvaard. Mochten er onder de lezers van de nieuwsbrief nog 
mensen zijn, die willen deelnemen, dan kunnen zij zich aanmelden via tennis@collens.nl  De 
kosten bedragen € 22 per deelnemer, maar dat kan gezien de bestemming van de opbrengst geen 
bezwaar zijn. 
 
Het bestuur van VvdS en de VB. 

 
 
Budgetmaatjes: 
 
Alle kinderen tellen mee 
 

Landelijk groeien 1 op de 9 kinderen op in armoede. In Nissewaard is 
dat helaas niet anders. Om kinderen toch een mogelijkheid te bieden 
zijn in Nissewaard de gemeente Nissewaard, Stichting Leergeld en 
Jeugdfonds Sport en Cultuur een samenwerking aangegaan. Met de 
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extra impuls van de in 2017 gereserveerde middelen (de zogenaamde “Klijnsma-gelden”) kan 
daarin nog meer het verschil worden gemaakt. Armoede mag zo vinden deze partijen namelijk 
geen reden van uitsluiting zijn! 
 
Wanneer je in aanmerking denkt te komen voor een bijdrage kun je dit niet zelf aanvragen. Dit 
moet via een zogenaamde intermediair. O.a. kerken en scholen kunnen zo’n intermediair zijn. De 
bijdragen kunnen oplopen tot €. 450,00 (cultuur) of €. 400,00 (sport). Gezinnen tot 130% van het 
sociaal minimum komen in aanmerking. Wanneer de aanvraag wordt toegewezen vindt 
verrekening rechtstreeks met de sportvereniging of cultuurinstantie plaats. 
 
Meer info: budgetmaatjes@vvds.nl. 
 
Arm-Moedig 
 

Wijktheater Spijkenisse Zuid-West presenteert, in samenwerking met de 
gemeente Nissewaard, WUP en Centrum voor de Kunsten Spijkenisse, 
op zaterdagavond 26 mei en zondagmiddag 27 de voorstelling Arm-
Moedig.  
 
Over armoede, moed, vasthoudendheid, vriendschap, de waanzin van de 
wereld en de vraag ‘wat is armoede eigenlijk?’ Een verhaal over mensen, 
door mensen. Mensen die we als Budgetmaatjes vaak in de ogen kijken. 
 
Arm-moedig, een voorstelling gemaakt vanuit de improvisatie en 
gebaseerd op eigen verhalen en ervaringen. Een voorstelling waarin we 
laten zien wat de ervaringen zijn, hoe de mensen met elkaar omgaan en 
reageren, dat armoede anders is dan je zou denken, dat het ook jou kan 
overkomen en dat armoede een breed begrip is. 

 
Meer informatie in de bijlage bij deze nieuwsbrief en op 
https://theaterdestoep.nl/voorstelling/theater-in-de-wijk-arm-moedig 

 
 
Agenda: 
 
Bijeenkomst bestuur:     14 mei en 11 juni 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:   22 november 2018 
Bron van Vrede     info over gebedsbijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk 

1 juni gebedsnacht voor vervolgde christenen  
dinsdag 9 oktober 19-20 uur Uitzenddienst 

      VvdS zondag 14 oktober 
Supermarktacties:    informatie volgt zo spoedig mogelijk  

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