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Vanuit het bestuur:  
Op vrijdag 17 januari mocht bestuurslid Gerrit van Buuren een 

mooie cheque ontvangen ter waarde van € 1930 van de 

Stichting Boek met een Doel in Rotterdam. 

Boek met een Doel is een stichting die in goede staat 

verkerende boeken inzamelt, en deze vervolgens voor een 

aantrekkelijke prijs verkoopt. De oprichter van de stichting, Alex 

Klingeman, heeft daartoe in zijn winkel aan de Nieuwe 

Binnenweg 194 een speciale ruimte ingericht. Vrijwilligers 

ondersteunen hem bij de bemensing van dit winkelgedeelte. 

Kopers van boeken kunnen bij het afrekenen aangeven waar de opbrengst van hun gekocht boek heen 

gaat. Ze hebben daarbij de keuze uit 10 goede doelen, waarvan de Voedselbank Spijkenisse er één is.  

Dit was al de derde keer dat we zo’n mooi bedrag mochten ontvangen! Het bestuur van de Voedselbank 

Spijkenisse e.o. is Alex en zijn vrijwillige medewerkers zeer dankbaar voor deze ondersteuning van het werk 

van de voedselbank!  

Een bezoek aan Nieuwe Binnenweg 194 in Rotterdam is een aanrader! (www.boekmeteendoel.nl) 

 

 

Voedselbank:  
 

In december werd de Voedselbank Spijkenisse e.o. benaderd door Rowan Drop van Gastouderopvang 
Gezellig Gedropt in Spijkenisse. Graag wilden zij de Voedselbank steunen door het plaatsen van haar 
bedrijfslogo op de Opel Vivaro koelbus.  

Half januari is dit bedrijfslogo op de bus aangebracht en rijdt 
inmiddels mee door de hele regio. Het bestuur van de Voedselbank 
dankt Rowan hartelijk voor deze steun, die bijdraagt aan de dekking 
van de jaarlijkse exploitatiekosten. 
Als andere bedrijven dit voorbeeld willen volgen, dan is er goed 
nieuws: er zijn nog meerde plekken op de Opel Vivaro koelbus en de 
Mercedes-Benz koel-/vriesvrachtwagen beschikbaar om het 
bedrijfslogo of een tekst te plaatsen en zo de Voedselbank te steunen. 

Goed voorbeeld doet goed volgen, nietwaar? Kijk voor meer informatie op de website bij Steun 
ons: http://voedselbankspijkenisse.nl/belettering-bus-vrachtwagen of neem contact op met 
secretariaat@vvds.nl  
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BudgetMaatjes:  

 

Yes, we hebben erg goed nieuws. We hebben een nieuwe coördinator in ons team.  

In haar vergadering begin januari jl.. heeft het bestuur Elisabeth in deze functie benoemd. Zij komt het team 

van coördinatoren van Budgetmaatjes versterken. Samen met Marjo en Bouwen is zij verantwoordelijk voor 

de dagelijkse activiteiten binnen ons project. We zijn daar bijzonder blij mee. 

Elisabeth is al een tijdje budgetmaatje. Ze begon in november 2018. Begin 2019 volgde ze de basistraining. 

Daarna werd ze gekoppeld aan enkele hulpvragers, waardoor ze de klappen van de zweep al behoorlijk 

kent. In de komende tijd zullen Elisabeth, Marjo en Bouwen het werk gaan verdelen. 

We hebben nog meer goed nieuws. Zoals we in het verleden al meldden groeit het aantal aanmeldingen van 

hulpvragers gestaag. Zo erg zelfs dat we niet elke hulpvrager meer aan een maatje konden koppelen. We 

moesten dus nee verkopen. Wat fijn dat zich begin van dit jaar weer een aantal nieuwe maatjes 

aanmeldden. Met hen is inmiddels kennisgemaakt en zij gaan meedraaien binnen ons team. Eerst door het 

volgen van de intervisie waarna ze, wanneer het ons beiden goed bevalt, de basistraining gaan volgen. 

We beginnen het jaar dus hoopvol. We hopen in 2020 dan ook met zoveel mogelijk hulpvragers mee te 

kunnen lopen. 

Heeft u ook belangstelling maatje te worden neem dan contact met ons op. Dat kan via 

budgetmaatjes@vvds.nl of via 06 27146876 (Zeg het voort). 

 
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 2020.  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 december 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. 

Dit kwartaal was er een lichte daling van het aantal personen en 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 

 

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

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

772 770 778 768 

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

67 63 59 54 

• Het totaal aantal personen in Nissewaard dat een 
pakket ophaalt 

839 833 847 822 

• Het totaal aantal pakketten in Nissewaard 343 349 345 343 

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

64 68 72 86 

 

 

Gezinssamenstelling van deelnemers uit Nissewaard 

 

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

• Alleenstaanden 126 129 129 135 

• Eenoudergezinnen 139 142 139 136 

• Overige gezinnen 78 78 77 72 

Totalen 343 349 345 343 

% kwartaal 2,7% 1,7% -1,1% -0,6% 

% jaar    2,7% 

 

Gemiddelde gezinsgrootte is 1 tot 2 kinderen per gezin        

 

 

Aantal huishoudens bij de Voedselbank 

 

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

• Korter dan 3 maanden                                                                             60 44 46 54 

• Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 
maanden  

39 49 35 25 

• Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12 
maanden 

31 54 68 60 

• Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 63 53 49 56 

• Langer dan 2 jaar 150 150 147 148 

Totalen 343 349 345 343 

% kwartaal 2,7% 1,7% -1,1% -0,6% 

% jaar    2,7% 

 

 

 

   

 
  


