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Nieuwsbrief nr. 126 – oktober 2019 
 
 

Bron van Vrede: uitnodiging uitzenddienst dinsdag 15 oktober.  
 

Hoop voor Nissewaard! 
Dat is het thema voor de komende Uitzenddienst van Vrede voor de Stad. 
U/jij wordt van harte uitgenodigd om mee te bidden op dinsdagavond 15 
oktober, aanvang om 20.00 uur in de Dorpskerk. 
We willen die avond bijzondere aandacht besteden aan het uitzenden van alle 
vrijwilligers naar de diverse projecten in Nissewaard onder het motto ‘handen 
gevouwen, handen uit de mouwen!’ 
Met medewerking van o.a. van Musica Sororum onder leiding van Jan Teeuw en 
ds. Erwin Kroeze (GKv Hoogvliet-Spijkenisse). 
 
 
 

 
Voedselbank:  
Een hartverwarmende, spontane actie na onze noodoproep over de snel slinkende 
voedselvoorraden, die we graag met onze achterban willen delen. "kortgeleden werd 
ik door een hulpverleenster gebeld dat zij een cliënt had die had gehoord over het 
gebrek aan voedsel en de komende Supermarktactie. 
Deze meneer wilde heel graag iets voor onze Voedselbank doen en vond het een 
heel goed idee om voor ons voedsel te kopen. Dit heeft hij vervolgens door AH laten 
thuisbrengen en hij vroeg ons om dit bij hem op te komen halen. Twee dagen later 
zijn deze boodschappen bij hem opgehaald en het was een fantastische opbrengst 
van maar liefst ... 8 bananendozen vol !!! Wat een geweldig gebaar!" 

 
 Vrijdag 18 oktober a.s. is het zover Bliksemactie voor de Voedselbank. 
 
“Waarom de actie op deze zo ongebruikelijke tijd en maar op één dag” vraagt u 
zich misschien af? De reden daarvan is helder. Aan bepaalde goederen is een 
schreeuwend tekort. Brood is er wel, beleg ontbreekt. Het zelfde geldt voor nasi, 
bami en spaghetti. De kruiden ontbreken. Ook bij enkele lang-houdbare producten 
staat de voorraad bijna op nul. 
Met de komende actie hopen we de voorraad weer flink te kunnen aanvullen om 

zo de cliënten de ingrediënten voor een volledige maaltijd te kunnen geven. 
Voor de volledigheid, onderstaande het boodschappenbriefje van de producten waaraan grote behoefte is. 

• Droge kruiden voor Nasi/Bami en Spaghetti 

• Broodbeleg: Hagelslag, Chocopasta en jam 

• Knakworsten in blik 

• Rookworst 

• Blikjes Smac/ham 

• Blikken soep 

PS: Bij het schrijven van dit persbericht zoeken we nog enkele vrijwilligers voor de supers in Spijkenisse 
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De afgelopen maanden heeft de Voedselbank al een aantal keren de 
Mercedes vrachtwagen en de Vivaro transport bus van binnen en van 
buiten gratis laten reinigen bij CARWASH. Tijdens deze 
schoonmaakbeurt wordt er ook volgens HACCP-norm gewerkt, iets waar 
de Voedselbank heel erg blij mee is. Afgelopen dinsdag heeft de 
Voedselbank Spijkenisse weer een gift mogen ontvangen van Carwash. 
Deze keer mochten wij een doos met 50 paar werkhandschoenen 
ontvangen voor gebruik in onze loods. Een zeer welkom gebaar, omdat 
het gebruik van handschoenen bij sommige werkzaamheden gewenst en 
nodig is. Ook voor deze handschoenen willen wij Carwash bedanken.  

De Voedselbank en de arbeidsomstandigheden 
In de laatste week van september zijn de eerste toolboxmeetings voor de vrijwilligers van de Voedselbank 
geweest. Het onderwerp was “fysieke belasting”. De ongeveer 80 vrijwilligers waren opgedeeld in drie 
groepen van ongeveer gelijke omvang. Op woensdag de chauffeurs, bijrijders, magazijnmedewerkers, 
technische dienst, schoonmakers en algemene medewerkers en op donderdag de inpakkers en vrijdag de 
uitdelers.  
Het onderwerp vond veel herkenning bij de deelnemers. Niet alleen vanwege het huidige vrijwilligerswerk, 
maar ook door eerdere werkzaamheden. Het doel van een toolboxmeeting is om nadruk te leggen op 
bewustwording van veiligheid en gezondheid bij de uitvoering van  het vrijwilligerswerk. Tijdens en na de 
bijeenkomst kreeg ik van een aantal vrijwilligers waardevolle onderwerpen aangedragen. 
De toolboxmeetings geven uitvoering aan verplichtingen van de ARBO-wet waarin bepaald is dat er 
voorlichting en veiligheidsinstructies worden gegeven zodat materiaal en werktuigen veilig gebruikt worden. 
De volgende bijeenkomsten zullen steeds op woensdag, donderdag en vrijdag in de laatste week van de 
maand worden gehouden.  
 
Hanns van Kruijl 
 
BudgetMaatjes: Met blijdschap geven we kennis 
 

Dat zullen ze onlangs op het stadhuis hebben gedacht. Eind september stelde de 
gemeenteraad het nieuwe armoedebeleid vast. Op een lange tijd van hard werken van de 
ambtenaren en het college kon de kroon worden gezet. 
“Iedereen de mogelijkheid geven om (volwaardig) deel te kunnen nemen aan de 
samenleving”. Dat is de kern van het vernieuwde armoedebeleid. Om dit mogelijk te maken 
wordt ook voor Nissewaard de zogenaamde “Rotterdampas” ingevoerd. Met deze pas is het 
mogelijk om in de regio een flink aantal activiteiten te bezoeken of er aan deel te nemen. 
Welke, dat is op dit moment nog niet bekend. Soms helemaal gratis, soms tegen een sterk 
gereduceerde prijs. De pas kost €. 60,00 per volwassene en €. 12,50 per kind. Voor 

mensen met een netto-inkomen tot 120% van de bijstandsnorm geldt een sterk 
gereduceerde prijs van €. 5,00. Een aantal van deze activiteiten vindt buiten Nissewaard plaats. Om deze 
activiteiten te kunnen bereiken is geld nodig. Om dit te compenseren staat er ook een reistegoed van drie 
dagkaarten op de pas. 
“Meer mensen mee laten doen”. Om dat mogelijk te maken wordt ook de inkomensgrens van diverse 
regelingen verruimd. Deze was 110% en gaat naar 120% (om kinderen mee te kunnen laten doen bij sport, 
cultuur of educatie zelfs naar 150%). Hierdoor kunnen meer mensen in Nissewaard gebruik maken van de 
minimavoorzieningen. Daar staat wel tegenover dat de toekenningsperiode (periode waarna een beroep op 
een regeling kan worden gedaan) van 1 naar 2 jaar is gegaan. 
In het verleden kwam het regelmatig voor dat de kindtoeslag niet werd gebruikt voor het doel waarvoor deze 
toeslag bestemd was. Om deze toeslag (€. 300,00 per jaar) volledig aan het kind ten goede te laten komen 
wordt deze per 1 januari 2021 op de Rotterdampas bijgeschreven. 
De gemeente Nissewaard zal ook weer bijdragen in de ziektekostenverzekering voor inwoners met een netto 
inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Evenals voorgaande jaren is er een collectieve 
ziektekostenverzekering afgesloten met CZ waarbij de gemeente bijdraagt in de premie. Nieuw daarbij is dat 
bij het uitgebreide pakket ook het verplicht eigen risico (€. 385,00 per jaar) volledig wordt gedekt. 
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De IMT (Individuele Minimum Toeslag) zal worden vervangen door de IIT (Individuele Inkomens Toeslag). 
Deze toeslag wordt verhoogd met €. 25,00 (wordt €. 250,00). Tenslotte zullen er op het gebied van het 
schuldenbeleid een aantal nieuwe voorzieningen komen (o.a. voor ondernemers). 
Naast verruimingen zijn er ook een aantal regelingen versoberd (Energiebijdrage ouderen wordt €. 250,00, 
aanvullende kindtoeslag voor kinderen van 12 t/m 17 jaar vervalt). Door dit nieuwe beleid zullen echter meer 
inwoners gebruik van de “minima-regelingen” kunnen maken. Ze kunnen daardoor meer aan activiteiten in 
de samenleving deelnemen waardoor een sociaal isolement kleiner wordt. 
 
Het beleid wordt de komende maanden uitgerold. Heeft u nu al vragen neem dan gerust contact met ons op. 
Dat kan via budgetmaatjes@vvds.nl of 06 27146876.  
 
 
Van het bestuur: 
 Hierbij stel ik mij voor als nieuw bestuurslid van de Stichting Vrede voor de Stad en de 
Stichting Voedselbank Spijkenisse.  
Sinds juli 2019 ben ik, Judith van der Louw, lid van beide besturen. Binnen het bestuur van 
VvdS  ga ik de portefeuille Budgetmaatjes van Piet Paauw overnemen. 
In 1974 heb ik aan de Vrije Universiteit in mijn geboorteplaats Amsterdam doctoraal Rechten 
gehaald. Eerst heb ik een aantal jaren als advocaat en procureur gewerkt en daarna ongeveer 
25 jaar als senior secretaris/juridisch medewerkster bij de rechtbank Den Haag en vervolgens 
tot mijn pensionering bij de rechtbank Rotterdam/Brielle.  
Van 2010 tot 2017 heb ik als vrijwilligster/gastvrouw in theater De Stoep gewerkt.  
Intussen help ik sinds zo'n 4 jaar als vrijwilligster mee bij allerlei activiteiten vanuit de Bewonersgroep 
Waterland. Ook ben ik gastvrouw in het Alzheimercafé in Spijkenisse, ben ik taalmaatje voor verschillende 
taalleerders en heb ik ongeveer 3 jaar als vrijwilligster in het Taalhuis in bibliotheek De Boekenberg gewerkt. 
Naast die vrijwilligerswerkzaamheden houd ik mij graag bezig met onder meer beeldhouwen, tekenen en de 
Franse taal. 
Ik woon sinds 1980 in Spijkenisse en heb 2 volwassen dochters.    
Als bestuurslid van de Stichting Vrede voor de Stad en de Stichting Voedselbank Spijkenisse verwacht ik 
mijn (juridische) kennis goed te kunnen inzetten.  
 
 
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 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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Voedselbank aantallen 
 
Hieronder vindt u de aantallen per eind september 2019 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. 
Er is een lichte stijging van het aantal personen, maar een lichte daling van het aantal gezinnen in 
Nissewaard, dat is aangewezen op de Voedselbank.  
Het bestuur is heel blij met de wekelijkse inzet van alle vrijwilligers in de Voedselbank.  
 
Aantal deelnemers 
 

 31-12-2018 31-03-2019 30-06-2019 30-09-2019 

• Het aantal personen in Nissewaard in 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

736 772 770 778 

• Het aantal personen in Nissewaard buiten 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

73 67 63 59 

• Het totaal aantal personen in Nissewaard dat 
een pakket ophaalt 

809 839 833 847 

• Het totaal aantal pakketten in Nissewaard 334 343 349 345 

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

58 64 68 72 

 
 
Gezinssamenstelling van deelnemers uit Nissewaard 
 

 31-12-2018 31-03-2019 30-06-2019 30-09-2019 

• Alleenstaanden 126 126 129 129 

• Eenoudergezinnen 137 139 142 139 

• Overige gezinnen 71 78 78 77 

Totalen 334 343 349 345 

% kwartaal 5,4% 2,7% 1,7% -1,1% 

% jaar    8,8% 

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

 31-12-2018 31-03-2019 30-06-2019 30-09-2019 

• Korter dan 3 maanden                                                                             56 60 44 46 

• Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 
maanden  

24 39 49 35 

• Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12 
maanden 

37 31 54 68 

• Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 69 63 53 49 

• Langer dan 2 jaar 148 150 150 147 

Totalen 334 343 349 345 

% kwartaal 5,4% 2,7% 1,7% -1,1% 

% jaar    8,8% 
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