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Nieuwsbrief nr. 115 – oktober 2018 

 
Voedselbank:  Supermarktactie 2- en 3 november ’18: 
 

Goed nieuws. De Supermarktactie voor de Voedselbank 
Spijkenisse e.o. welke op vrijdag 2- en zaterdag 3 november ’18 
staat gepland gaat in ieder geval door. Misschien niet helemaal 
zoals gepland maar gelukkig trok het aanmeldingen de laatste 
week enorm aan.  
De opzet van de actie is weer hetzelfde als de voorgaande 
keren. Bij binnenkomst van de super ontvangt u een 
“boodschappenbriefje” van één van onze vrijwilligers. Wanneer u 
de winkel verlaat kunt u uw gedoneerde boodschappen inleveren 
bij een andere vrijwilliger. 
 

De oplettende bezoekers van de supermarkten zal het opvallen dat het “boodschappenbriefje” deze keer 
anders is. Dit heeft te maken met het aanbod van producten dat de Voedselbank ontvangt van haar 
“achterban”. De artikelen welke we met deze actie willen inzamelen zijn o.a. kruiden, sauzen, knakworsten 
en maaltijdmixen maar ook koffie, thee, suiker, soep in pak of blik, groenten in blik, jam, hagelslag, 
pindakaas, enz. Allemaal lang houdbare producten dus.  
Helpt u ons deze actie weer tot een succes te maken? Voor inlichtingen: 06 27146876. 
 
BudgetMaatjes Waarom slimme mensen domme dingen doen 

“Het hebben van schulden komt doordat mensen verkeerde keuzes hebben gemaakt. Eigen schuld, dikke 
bult”. We horen dat maar al te vaak. 
In een intakegesprek proberen we altijd achter de oorzaak van de schulden te komen. 
Zoals we in het verleden al schreven zijn die oorzaken vaak legio. Je kon maar net 
rondkomen en raakt je baan kwijt. Je wordt ziek of je gaat scheiden en je huis staat 
onder water. En inderdaad hulpvragers maakten ook verkeerde, in de ogen van 
anderen, soms domme keuzes. 
Zijn die keuzes alleen zo dom? Zeker zult u misschien zeggen, ik had namelijk een 
andere keuze gemaakt. Echter, “Je was een beetje dom”. Dat zei Maxima ooit over 
haar toekomstige man?  Iemand die we zeker niet als dom willen kwalificeren. (Als er 
überhaupt al domme mensen bestaan). 
Waarom maken mensen dan in de ogen van menigeen toch verkeerde keuzes 
waardoor ze domme dingen doen? Daarvoor moeten we wat dieper inzoomen op de 
werking van onze hersenen. Bij mensen vinden er bij het nemen van een beslissingen 
de nodige processen in de hersenen plaats. Er worden continue verbindingen 
gemaakt tussen een groot aantal hersencellen. Daardoor kunnen mensen die niet te 
maken hebben met schaarste (of dat nu aan geld, aan goederen of aan tijd is) weloverwogen beslissingen 
nemen. Bij mensen die voortdurend onder stress leven verlopen deze processen anders. Er worden in de 
hersenen veel minder van de reeds genoemde verbindingen gemaakt. Wetenschappelijk is bewezen dat bij 
het leven in schaarste het IQ met 13 punten kan zakken. Die mensen nemen in de ogen van anderen 
daardoor domme beslissingen. 
Aan de hierboven beschreven “schaarste-theorie” wordt in de basis opleiding van de maatjes ruim aandacht 
aan besteed. Daarom weten de maatjes wel beter. Ook slimme mensen kunnen domme dingen doen!  
Gelukkig horen en lezen we in de media (o.a. de Correspondent) ook steeds meer over dit onderwerp.  
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Voedselbank 
Moestuin met meerwaarde Een groene en uitbundige tuin op duizend vierkante meter. De moestuin van de 

protestantse gemeente in Zuidland is wekelijks goed voor een flinke lading groenten voor de regionale 

voedselbank. “Geloven kan niet zonder delen”, vindt vrijwilliger Kees. 

Het is donderdagochtend, tien uur. Tijd voor koffie en speculaas op het terras bij de moestuinschuur aan de 

Kerkweg in Zuidland. Kees Stander (72) geniet samen met Piet Smits (60), Arie van Hengel (79), Arie van 

Bodegom (66) en Bart Monster (67) van een momentje rust. Alle vijf zijn ze lid van de protestantse gemeente 

van Zuidland, op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten. Piet en Bart zijn ook diaken. Donderdagochtend 

is hun vaste moestuinochtend. Dan wordt er gezaaid, gepoot, besproeid, geoogst en ingepakt. ’s Middags 

worden de groenten naar de voedselbank in 

Spijkenisse gebracht. 

Bedenker Ondanks het heerlijke weer en het frisse 

groen in de tuin heeft deze ochtend een zwart 
randje. Een paar dagen geleden is de bedenker 
van het moestuinproject overleden. Bart haalt de 
rouwkaart uit zijn tas: Frans Zevenbergen, 1948-
2018. In september vorig jaar werd er een 
hersentumor bij hem ontdekt. “Frans was de grote 
animator van dit project”, zegt Bart. “We hadden 
hier nu niet gezeten als Frans er niet was 
geweest”, vult Arie van Hengel aan “Hij had een 
tomeloze energie. Wij zijn er elke week een 
ochtend, Frans was hier veel vaker.” 
Smaakmakers 

Het moestuinproject begon zes jaar geleden. Het terrein aan de Kerkweg, eigendom van de 
diaconie, lag voor een deel braak. Diaken Frans Zevenbergen kwam op het idee om het weer als moestuin 
in gebruik te nemen en de opbrengst ervan te bestemmen voor gezinnen die wel een extraatje konden 
gebruiken. Niet veel later kwam daar ook de voedselbank in Spijkenisse als afnemer bij. Frans wist zeven 
vrijwilligers te strikken: ook Rinus Pons en Dick Mourik horen bij de groep. In een mum van tijd legden de 
mannen een besproeiingssysteem aan en bouwden ze een mooie schuur. Frans wist bijna alle materialen 
gratis of met korting te bemachtigen. “Bij de plaatselijke bouwmarkt was hij ‘berucht’. Het schijnt dat de baas 
zijn personeel op een gegeven moment de opdracht heeft gegeven aan ‘die man’ geen korting meer te 
geven”, lacht Kees. Het is duidelijk: Frans Zevenbergen heeft een grote rol gespeeld in het moestuinproject. 
Hij werd enorm gewaardeerd en zal worden gemist. Kees, Bart, Piet en de twee Aries zijn vastbesloten om 
door te gaan met de tuin en zoveel mogelijk mensen van verse groenten te voorzien.  
Andijvie Met gepaste trots laten de vijf vrijwilligers zien wat er allemaal wordt verbouwd: aardappels, 

spitskool, sla, bieten, tuinbonen, uien, andijvie, prei en 
sperziebonen. “De keus wordt bepaald door: weinig werk, veel 
opbrengst”, zegt Piet. “Daarom hebben we geen bloemkool”, 
legt Arie van Hengel uit. “Die moet je elke avond afdekken.” 
April, mei en juni zijn de drukste maanden in de tuin. Er zijn 
dan soms extra handen nodig om de oogst in te pakken. De 
winter wordt gebruikt om de tuin te bemesten. De mest wordt 
gratis geleverd door een boer uit de buurt. De mannen hebben 
allemaal groene vingers, maar de echte experts zijn de twee 
Aries en Rinus. Arie van Hengel werkte op zijn dertiende al op 

het land en Arie van Bodegom heeft zijn hele leven in de polder gewoond. Hij is ook degene die af en toe 
met een handig apparaat op de proppen komt, zoals een zaaimachientje. Ideaal, vinden de mannen. “Vorig 
jaar hebben we een hele ochtend op onze knieën gezeten om bieten te zaaien, nu was het in tien minuten 
gefikst”, vertelt Piet. 
Samen met Kees is hij verantwoordelijk voor het uitdelen van de groenten aan de gezinnen in de gemeente. 
Bart heeft sinds Frans’ ziekte diens rol als coördinator overgenomen. Zo hebben ze allemaal hun eigen plek 
in de tuin. Twee keer paar jaar, met biddag en dankdag, houden de mannen tijdens de kerkdienst een 
presentatie over de tuin. “Diaconaat is iets van de hele gemeente. Wij doen dit werk ook namens de andere 
gemeenteleden. Door er iets over te vertellen, houden we ze bij het project betrokken”, vertelt Bart. De 
mannenhopen dat ze hun enthousiasme voor de moestuin kunnen overbrengen op nieuwe vrijwilligers. “Die 
zijn nodig voor de voortgang van het project. Eerlijk gezegd is dat best een zorg.” 
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Trouw Bij de voedselbank in Spijkenisse zijn ze blij met de groenten uit de diaconale moestuin van Zuidland. 
Bijna elke donderdagmiddag wordt er een aantal kratten afgeleverd. Medewerker Albert Blokhuizen 
waardeert de inzet van de vrijwilligers, én de groenten. “Je ziet echt verschil tussen de groenten uit de 
moestuin van Zuidland en de groenten die uit de kassen komt. Het is supervers, de sla is nog knapperig en 
er zijn geen vlekjes te 
zien”, zegt hij. Op vrijdag is het uitdeeldag bij 
de voedselbank. Elke week komen er ruim 
driehonderd gezinnen een voedselpakket halen 
en ook andere voedselbanken 
in de regio worden vanuit Spijkenisse voorzien. 
Wat Albert opvalt is de trouw van de 
vrijwilligers van het moestuinproject. “Wij zien 
hier vaker mooie initiatieven, maar vaak 
stoppen die ook weer. Uit de moestuin van 
Zuidland komen nu al jarenlang groenten. 
Geweldig!” De vrijwilligers genieten van het 
werk in de tuin. Het is gezellig en ontspannend. 
Dat het werk een meerwaarde heeft, maakt het 
extra bijzonder. “Met dit project laat de kerk 
zien hoe je je geloof handen en voeten kunt 
geven. Hoe je praktisch hulp kunt bieden aan 
mensen die dat nodig hebben. Geloven kan niet zonder delen”, zegt Kees. 
Dat deze moestuin niet zomaar een moestuin is, zie je ook aan het schuurtje waar de vrijwilligers elke 
donderdagochtend om tien uur koffie drinken. Boven in de daklijst zijn een kruis, een anker en een hart 
uitgesneden. Vanuit de moestuin van Zuidland worden geloof, hoop en liefde doorgegeven. 
 
artikel uit Diakonia 2018 tekst Mathilde Schouwstra, foto’s Jorgen Caris 
k u tien moestuintips. 
www.kro-ncrv.nl/methartenziel. 
Agenda: 

Bijeenkomst bestuur:   12/11, 10/12     
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  22 november 2018 
Bron van Vrede   
  
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 november  
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 
 
Hieronder vindt u de aantallen per eind september 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. 
Evenals in het eerste en tweede kwartaal zien we ook het derde kwartaal van 2018 weer een lichte daling 
van het aantal deelnemers/gezinnen dat aangewezen is op de Voedselbank. Het is fijn om te zien dat juist 
ook het aantal huishoudens dat langer dan 2 jaar afhankelijk is van de Voedselbank weer is gedaald. 
Desondanks blijft de wekelijkse inzet van alle vrijwilligers in de Voedselbank nodig.  
Namens het bestuur onze grote waardering daarvoor. 
 
Aantal deelnemers 
 

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

 Het aantal personen in Nissewaard in 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

829 774 751 696 

 Het aantal personen in Nissewaard buiten 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

74 70 71 68 

 Het totaal aantal personen in Nissewaard dat 
een pakket ophaalt 

903 844 822 764 

 Het totaal aantal pakketten in Nissewaard 351 341 333 317 

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

77 65 59 57 

 
 
Gezinssamenstelling van deelnemers uit Nissewaard 

 

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

 Alleenstaanden 131 127 121 123 

 Eenoudergezinnen 135 132 134 128 

 Overige gezinnen 90 82 78 66 

Totalen 356 341 333 317 

% kwartaal  -4,2% -2,3% -4,8% 

% jaar    -4,8% 

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

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

 Korter dan 3 maanden                                                                             47 42 24 32 

 Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 
maanden  

34 30 32 16 

 Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12 
maanden 

63 49 54 49 

 Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 52 64 71 76 

 Langer dan 2 jaar 160 156 152 144 

Totalen 356 341 333 317 

% kwartaal  -4,2% -2,3% -4,8% 

% jaar    -4,8% 
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