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Nieuwsbrief nr. 114 – september 2018 
 

Uit het bestuur:  
Aan het begin van dit jaar heeft Voedselbank Spijkenisse en 
omstreken een nieuw initiatief ontwikkeld ter dekking van de 
exploitatiekosten. Bedrijven worden uitgenodigd hun bedrijfslogo op 
de Mercedes-Benz Actros koel/vrieswagen en/of de Opel Vivaro 
koelbus van de Voedselbank te plaatsen. Voor deze belettering vraagt 
de Voedselbank uiteraard een vergoeding ter dekking van de kosten 
van de belettering en de kosten van de exploitatie. 
De belettering wordt uitgevoerd door Matrix Design. Matrix Design 

sponsort zelf de logo’s van de Voedselbank. Bij de uitvoering en andere PR-activiteiten worden we 
uitstekend begeleid door MoveOn Communications. 
Een zestal bedrijven helpt ons op deze manier om een fiks deel van de transportkosten te dekken.  

 Van der Ent sponsort door het beschikbaar stellen van een tankpas waarmee de 
Voedselbank voor een afgesproken bedrag diesel kan tanken. Ook mogen we onze 
koel/vries vrachtwagen op hun terrein stallen, waarmee we jaarlijks   € 300 van een 
beveiligde parkeerplaats besparen. 

 Orange Motors sponsort met een korting  op de jaarlijkse onderhoudsrekening voor de 
Opel Vivaro koelbus. 

 Hogenbirk sponsort met een korting  op onderdelen en onderhoud van de Mercedes-Benz 
Actros koel/vrieswagen. 

 Kleyn Trucks sponsort met een korting op onderdelen en onderhoud van de Mercedes-
Benz Actros koel/vrieswagen. 

 Profile Tyrecenter DBS sponsort voor een substantieel bedrag aan storingsservice en 
bandenonderhoud/-vervanging van de Mercedes-Benz Actros koel/vrieswagen en de Opel 
Vivaro koelbus. 

 Trucks Wash sponsort een maandelijkse wasbeurt van zowel de Mercedes-Benz Actros 
koel/vrieswagen als de Opel Vivaro koelbus.  

Een van onze grote voedselleveranciers Hello Fresh heeft ook 
het bedrijfslogo op de vrachtwagen gezet. 
Op zowel de vrachtwagen als de bus prijkt het logo van het 
Oranjefonds vanwege hun grote aandeel in de aanschaf van de 
voertuigen.  
Onze exploitatiekosten voor 2018 zijn nog niet sluitend. We 
vragen voor een bedrijfslogo op een van onze voertuigen eenmalig € 75 en jaarlijks € 500. We 
hopen dat we voor meer bedrijven met hun bedrijfslogo op onze voertuigen reclame mogen 
maken, zodat we aan het eind van het jaar onze exploitatie volledig gedekt 
hebben. 

Voedselbank: bedankje vrijwilligers  

Op 4 september mochten de vrijwilligers van de Voedselbank genieten van 
een door PakBoli gesponsorde oosterse maaltijd. Een gebaar dat door hen 
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zeer op prijs werd gesteld. De opbrengst van een kleine loterij en de verkoop van een aantal non-
food artikelen dekten de kosten volledig. PakBoli daarvoor dan ook veel dank! 

 
Voedselbank:  Supermarktactie 

De Activiteitencommissie is inmiddels weer begonnen met de voorbereidingen voor de komende 
Supermarktactie. Deze staat gepland voor vrijdag 2- en zaterdag 3 november ’18. Zij die in het 

verleden al hebben geholpen hebben dat inmiddels al gemerkt. Zij 
ontvingen namelijk een brief van ons. 
“Een vreemde datum” zegt u wellicht. Dat klopt inderdaad. De laatste 
keren bleek het namelijk steeds moeilijker om voldoende mensen te 
vinden voor deze acties. Rond de Kerst hadden veel vrijwilligers 
vaak andere verplichtingen. Supermarkten hebben in die tijd ook 
vaak “eigen acties”. Het leek wel of vele mensen een beetje 
“Voedselbank moe” waren. Daarom hebben we na een grondige 

evaluatie besloten om de actie voorlopig nog maar éénmaal per jaar te houden. Ook plannen we 
hem nu niet in december. 
Voor deze acties zoeken we weer vrijwilligers om ons in de supermarkten te helpen. Door de 
invoering van de AVG is het bestand waaruit we kunnen putten helaas een stuk kleiner geworden. 
Wanneer vrijwilligers drie jaar niet hebben meegedaan hebben we hun gegevens namelijk uit ons 
bestand verwijderd. 
We zoeken daarom met spoed nieuwe medewerkers voor deze actie. Omdat we al teruggegaan 
zijn naar nog maar één actie per jaar is de komende actie meer dan ooit nodig. De Voedselbank 
kan de lang houdbare producten welke met deze actie bijeen worden gebracht namelijk niet 
missen.  
Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven bel of mail ons dan. We zijn bereikbaar op 06 
27146876 of supermarktactie@vvds.nl.  
PS: Het vervoer is de laatste jaren altijd een zorgenkind. Ook dit jaar verwachten wij niet anders. 
Bent u nog niet op andere wijze door ons benaderd maar heeft u een bestelbus of weet u iemand 
wilt u dat dan aan ons doorgeven? 
  
BudgetMaatjes  Laaggeletterdheid en schulden 
Laaggeletterdheid komt in zo’n ontwikkeld land als Nederland nog steeds voor. Pas maakte ik dat 
mogelijk persoonlijk mee tijdens de budgetinloop. Iemand die langs kwam om geholpen te worden 
vroeg tot tweemaal toe of ik iets wilde voorlezen omdat hij zijn leesbril was vergeten. Ik weet 
natuurlijk niet of dit echt waar is, maar het is bekend dat dit één van de reacties is welke vaak door 
mensen, die moeilijkheden hebben met lezen en schrijven, wordt gebruikt.  
Laaggeletterdheid en schulden hebben veel met elkaar te maken. Recent was dit nog een item in 
de media. Onderzoeken tonen aan dat mensen die problemen hebben met lezen (en rekenen) 
oververtegenwoordigd zijn onder mensen met problematische schulden. Ook komen zij lastig 
binnen bij de schuldbemiddeling zo bleek uit een rapport van de Nationale Ombudsman uit 2016. 
Hoe zit dat nu in de Gemeente Nissewaard? Die zal waarschijnlijk geen uitzondering zijn. Ook daar 
zijn laaggeletterden. Gelukkig worden deze mensen wel geholpen. Op tal van plaatsen wordt door 
vrijwilligers taalles gegeven. Ook binnen Vrede voor de Stad. De 
Boekenberg is daarbij spin in het web.  
Laaggeletterdheid en schulden is in Nissewaard echter nog een witte vlek. 
Daarom hebben de Boekenberg en Budgetmaatjes de handen ineen 
geslagen. In oktober zullen de maatjes op dit gebeid geschoold worden. In 
het herkennen van laaggeletterdheid en het samen met de (laaggeletterde) 
hulpvrager op orde brengen van haar of zijn administratie. Het is de 
bedoeling dat nadat de BudgetMaatjes zijn getraind ook andere 
belangstellenden deze cursus kunnen volgen. Een mooi initiatief in het kader van preventie. Een 
onderwerp wat bij Budgetmaatjes inmiddels hoog op de agenda staat, want voorkomen is nog 
steeds beter dan genezen. 
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Bron van Vrede uitnodiging uitzenddienst Vrede voor de Stad 
Op (dinsdag!) 9 oktober a.s. om 20 uur is in De Dorpskerk de uitzendviering van Vrede voor de Stad. 
Alle vrijwilligers zijn welkom om tijdens een bijzondere viering Gods zegen over hun werk te ontvangen. 
Er is dan ook alle ruimte voor een persoonlijke zegening. 
We proberen om 21 uur af te ronden met een drankje en gelegenheid om na te praten. 
We zoeken nog vrijwilligers die de catering na de dienst willen verzorgen. Mail naar bronvanvrede@vvds.nl. 
Op dit mailadres kunt u ook uw verzoeken voor voorbeden kwijt. Deze krijgen een plek in de dienst. 
Stuurt u deze informatie door naar alle (bestaande en nieuwe) vrijwilligers? 
 
Hartelijke groet, 
Marloes Meijer 
voorzitter Bron van Vrede 
 
 
Agenda: 
Bijeenkomst bestuur:    17/9  15/10  12/11 10/12     
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  22 november 2018 
Bron van Vrede  dinsdag 9 oktober 20.00 uur Uitzenddienst 
      VvdS zondag 14 oktober 
  
Colofon: 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad en Stichting Voedselbank 
Spijkenisse en omstreken.  
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 
Kopij inleveren voor 10 oktober  
De  Voedselbank 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 maart en eind juni 2018 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 eerste en tweede kwartaal van 2018 tonen een lichte daling 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 
 

 30-09-2017 31-12-2017 31-03-2018 30-06-2018 

 Het aantal personen in Nissewaard in 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

779 829 774 751 

 Het aantal personen in Nissewaard buiten 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

58 74 70 71 

 Het totaal aantal personen in Nissewaard dat 
een pakket ophaalt 

837 903 844 822 

 Het totaal aantal pakketten in Nissewaard 335 351 341 333 

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

67 77 65 59 

 
 
Gezinssamenstelling van deelnemers uit Nissewaard 

 

 30-09-2017 31-12-2017 31-03-2018 30-06-2018 

 Alleenstaanden 122 131 127 121 

 Eenoudergezinnen 128 135 132 134 

 Overige gezinnen 83 90 82 78 

Totalen 333 356 341 333 

% kwartaal  6,9% -4,2% -2,3% 

% jaar    -0,3% 

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

 30-09-2017 31-12-2017 31-03-2018 30-06-2018 

 Korter dan 3 maanden                                                                             46 47 42 24 

 Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 
maanden  

26 34 30 32 

 Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12 
maanden 

60 63 49 54 

 Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 52 52 64 71 

 Langer dan 2 jaar 149 160 156 152 

Totalen 333 356 341 333 

% kwartaal  6,9% -4,2% -2,3% 

% jaar    -0,3% 
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