
 
 

 
 
 

www.vredevoordestad.nl 

 
 

Nieuwsbrief nr. 119 – februari 2019 
 
 
 

Bestuur: Voedselbank 
 

Zoals reeds eerder aangekondigd is het 
bestuur druk bezig om langs allerlei wegen 
sponsorinkomsten te verwerven. Eén van de 
manieren waarop dat gebeurt is bedrijven en 
andere organisaties de mogelijkheid te bieden 
om een grote reclame-sticker op onze 
vrachtwagen en/of onze bestelbus te plaatsen. 
Als u één van onze wagens hebt voorbij zien 
komen, dan zult u gezien hebben dat het geen 
egaal witte oppervlakten zijn, maar dat er al 
een aantal plekken zijn ingevuld met 
bedrijfslogo’s en teksten. Als u belangstellenden weet hiervoor, dan is het bestuur 
daar benieuwd naar! 

 
Een tweede vermeldenswaardig feit is dat op 8 februari jl. onze voedselbank weer een niet vooraf 
aangekondigde inspectie onderging , uitgevoerd door de onafhankelijke Houwersgroep. Het  fraaie resultaat 
was dat we 98 punten scoorden van de maximaal haalbare 100! Een woord van dank aan alle vrijwilligers, 
die aan dit fraaie resultaat hun steentje hebben bijgedragen, is daarbij dus wel op zijn plaats! 
 
Op 11 januari was het bestuur voor de tweede maal te gast bij Stichting Boek 
met een Doel aan de Nieuwe Binnenweg 194 in Rotterdam. Stichting Boek met 
een Doel verkoopt kwalitatief goede tweedehands boeken voor een scherpe 
prijs. Bij elke aankoop kan de klant aangeven aan welk voorgeselecteerd goed 
doel hij of zij wil schenken (80% van de verkoopopbrengst gaat naar de goede 
doelen). De Voedselbank is gelukkig één van die doelen.  
De bruto verkoopopbrengst was over 2018 ruim € 32.000 en daarvan bleek 
uiteindelijk € 1.580 bestemd voor de Voedselbank Rotterdam en € 1.580 voor 
de Voedselbank Spijkenisse e.o.! Een prachtige opbrengst waarvoor hartelijk 
dank aan de vrijwilligers van de St. Boek met een Doel en de vele klanten! 
Dit jaar viert St. Boek met een Doel haar eerste lustrum en wij brengen als begunstigde dit prachtige initiatief 
graag onder uw aandacht! Het is echt de moeite waard om met de metro naar station Dijkzigt te gaan en na 
een paar minuten lopen de prachtige winkel binnen te stappen. Er is een grote keuze aan boeken, 
overzichtelijk gepresenteerd en tegen scherpe prijzen. En met uw aankoop steunt u dus een goed doel 
dichtbij of wat verder weg. Een prachtige formule waarvan de Voedselbank nog lang begunstigde hoopt te 
zijn! Net als overigens Hospice De Waterlelie die een vergelijkbare donatie mocht ontvangen.  
Als bijdrage aan de lustrumviering zullen we een gezamenlijke dankpublicatie verzorgen met dank aan de 
contacten en expertise van MoveOn Communicatie! 
 
Tenslotte zij vermeld dat de lokale vestiging van Specsavers onze voedselbank voor 2019 heeft 
aangewezen als één van de sponsorprojecten. Deze actie zal gedurende het gehele kalenderjaar 
voortduren.  
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Voedselbank:  Opbrengst Supermarktactie 
 

Wat was het een moeilijke actie. De Supermarktactie in november 2018.  
Allereerst omdat deze actie in meerdere weekenden plaatsvond. Logistiek maakte dat het er 
allemaal niet gemakkelijker op. Wat ook opviel was het grote aantal afmeldingen nadat de 
roosters al waren verzonden. Dat konden we niet allemaal vanuit de lijst met reserves 
opvullen. Hierdoor moesten we “opnieuw de boer op”. Daarbij bleek wederom de kracht van 
de Social Media. Een oproepje op Facebook leverde vrijwel direct weer nieuwe vrijwilligers 
op.  
De laatste “hindernis” was de gewijzigde manier van registreren van wat er allemaal is 
binnengekomen. In het verleden telden we de gesorteerde kratten. Die gingen dan het 
magazijn in, waarna de goederen weer werden uitgegeven. Hoeveel er in deze kratten zat was niet echt 
duidelijk. Om te weten wat de voorraad in het magazijn is worden nu de geschatte aantallen geregistreerd. 
Hierdoor is er een beter overzicht van wat kan worden uitgegeven. Nu alles geteld is blijken er tijdens de 
actie vorig jaar ca. 850 kratten te zijn binnengekomen. Weer een mooi aantal. Wat kun je nu met 850 volle 
kratten? Omdat per artikel de aantallen nu worden geregistreerd is er een overzicht wat er in de kratten zit. 
Om een indruk te geven, we praten dan over 450 potten pindakaas, 1.000 pakken spaghetti, 280 pakken 
pannenkoekenmix, 1.800 pakken thee, 890 pakken koffie, 880 pakken suiker, 1.000 potten jam, 2.200 
potten/blikken groente, 900 blikken knakworst, 3.045 zakken/blikken soep, enz. 
 
BudgetMaatjes  Zijn Budgetmaatjes nog nodig? 
 

Een aantal fragmenten uit de dagelijkse praktijk van Budgetmaatjes. 
* Je werkgever verlangde dat je werkzaamheden doet welke niet mogen. Je voelde je daar niet prettig bij en 
gaf dat ook aan. Ontslag volgde. Een ontslagvergoeding kwam er echter niet. Sterker, je eindafrekening heb 
je nog steeds niet gekregen. Je denkt zelf dat je nog geld tegoed hebt. Ook heb je nog geen inkomen Je 
weet het niet meer. 
* Je huwelijk liep op de klippen. Zolang je nog geen eigen woonruimte hebt leef je met je ex en je kinderen 
nog in het zelfde huis. Gelukkig komt daar binnenkort verandering in. Daarmee zijn de zorgen echter nog 
niet voorbij. Tijdens je huwelijk zijn er schulden gemaakt. Daar ben je ook verantwoordelijk voor. Hoe nu 
verder? Jij weet het niet meer. 
* Je hebt hulp nodig. Alleen niemand wil je helpen. Omdat je steeds maar met nieuwe vragen aankomt welke 
je ook zelf had kunnen uitzoeken. Je werd kwaad omdat je hulpverleners je niet begrepen. Bij wie kun je nu 
voor hulp terecht, want financiën daar snap je niets van. 
* Je woont al 12 jaar in Nederland. De Nederlandse taal blijf je echter moeilijk vinden. Om maar niet te 
spreken van de brieven die je steeds ontvangt. Het bijhouden van je administratie is voor jou “een brug te 
ver”. 
* Je leeft op het minimum. Dan wordt je huisdier ziek. Omdat je hond zo ongeveer het enige is dat je nog 
hebt ga je naar de dierenarts. Je kwam daardoor financieel in moeilijkheden. 
  
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 maart 2019  

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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