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Bestuur:  
 

Ook in de afgelopen maand werd het bestuur enige keren verrast door giften uit 
de samenleving. Op 22 maart was het bestuur uitgenodigd voor de heropening 
van het rouwcentrum en crematorium van DELA De Ommering. De inventaris van 
het oude centrum was verkocht, en de opbrengst, € 2785.- werd geschonken aan 

onze voedselbank. OP 4 april 
ontving de voedselbank de 
opbrengst van de statiegeld-actie 
van AH City Plaza, € 301.45. Deze 
actie was min of meer de afsluiting 
van het OMARM-project, dat 
gedurende de laatste maanden van het vorig jaar werd 
gehouden. De eind-opbrengst van OMARM kwam daardoor 
op ruim € 17.000 ! 
 

 
Het bestuur van VvdS en de VB.   

 
BudgetMaatjes: We staan er niet alleen voor 
 

De samenleving lijkt steeds moeilijker te worden voor de burger. Regelmatig worden we daarmee 
geconfronteerd. 
Op het seminar “Lezen is niet begrijpen” bleek wederom hoe laaggeletterdheid een rol speelt in de armoede- 
en schuldenproblematiek. Brieven zijn voor veel mensen vaak onleesbaar. Ze schamen zich daarvoor, 
waardoor ze vaak nog verder op achterstand raken. 
Als Budgetmaatjes hebben we inmiddels ook te maken met hulpvragers met een licht verstandelijke 
handicap, niet aangeboren hersenletsel, of allerlei psychische klachten. De weg naar zelfredzaamheid is 
voor hen lang. Soms onmogelijk zelfs. 
We hebben regelmatig contact met mensen die door de burgerlijke overheid worden verplicht om te 
solliciteren. Ze hebben echter moeite met het maken van een CV en een brief. Digitaal vaardig zijn ze ook 
vaak niet. Het is nog maar de vraag in hoeverre ze nog zelfredzaam zullen worden 
Natuurlijk wordt er op allerlei fronten geprobeerd om deze mensen te helpen. Voor het overgrote deel door 
de inzet van vrijwilligers. Maar is dat eigenlijk in de eerste plaats geen taak van de overheid? 
Gelukkig zit de overheid ook niet stil. De vrijwilligers staan er zeker niet alleen voor. De gemeente 
Nissewaard en andere professionele organisaties ontplooien zelf ook de nodige initiatieven. Ze 
ondersteunen deze vrijwilligers waar mogelijk. Door de Vrijwilligers Academie Nissewaard 
(www.vrijwilligersacademienissewaard.nl) bij voorbeeld.  
 

Die samenwerking gaat echter verder. Op 3 april ’19 is het programma, is de “beweging”, 
Thuis in de Wijk (www.tidwnissewaard.nl) officieel gelanceerd . Binnen dit programma zullen 
de gemeente Nissewaard, de professionele- en de vrijwilligers organisaties nog nauwer gaan 
samenwerken. Alles met één doel: Er te zijn voor de kwetsbare burger, hen niet van loket 
naar loket te sturen maar in éénmaal naar de juist afdeling of organisatie doorverwijzen. 
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Als Budgetmaatjes staan we er dus niet alleen voor. Inhoudelijk kunnen we altijd terugvallen op 
Budgetmaatjes Samen 010 (www.samen010.nl). Plaatselijk werken we samen met tal van organisaties. Stuk 
voor stuk organisaties met een eigen expertise waar we onderling gebruik van kunnen maken.  
 
Samen zijn we sterk(er), een fijn gevoel. Voor ons als Budgetmaatjes, maar zeker ook voor de mensen die 
het (even) niet alleen redden. 
  
 

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 mei  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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