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Vanuit het bestuur:  
Om te voldoen aan de wensen van Voedselbank Nederland, maar ook om alles goed geregeld te hebben, 

heeft het bestuur van stichting Vrede voor de Stad en stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken een 

klachtenregeling, naar voorbeeld van Voedselbank Nederland vastgesteld.  

In beide stichtingen werken vrijwilligers in verschillende projecten, zoals bij de Voedselbank, Budgetmaatjes, 

Bezoekgroep Hartelborgt en de Taalklas. Het kan voorkomen dat er in het kader van de werkzaamheden 

klachten ontstaan bij vrijwilligers of bij cliënten van de projecten, of bij leveranciers van de Voedselbank. 

Deze klachten wil het bestuur serieus nemen en netjes afhandelen, vandaar deze klachtenregeling. 

De klachtenregeling is te vinden op de website van beide stichtingen. 

www.vredevoordestad.nl en www.voedselbankspijkenisse.nl  

Voedselbank: 
E-shuttle Spijkenisse is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om vrijdag tussen 
12.00 en 17.00 uur klanten van en naar de voedselbank te brengen. Voor info en 
aanmelden: jiska@dam-nederland.nl 
Delen wordt op prijs gesteld. 
 
 

140 feestpakketten met boodschappen voor Voedselbank Spijkenisse 

De diaconie van de Protestantse Gemeente te Zuidland spaarde van november t/m januari MCD-
zegels voor feestpakketten met boodschappen ter waarde van ruim € 50. Dit werd een geweldig 
succes. In totaal werden 130 feestpakketten bij elkaar gespaard; de MCD Zuidland schonk er nog eens 
49, waardoor het totaal op 179 kwam. 

Hiervan gingen 39 feestpakketten naar gezinnen bekend bij de diaconieën in 
Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Simonshaven, Zuidland en Zwartewaal. De 
overige 140 feestpakketten werden geschonken aan Voedselbank Spijkenisse, 
waar de inhoud werd verdeeld over de ca. 350 gezinnen die daar hun wekelijkse 
voedselpakket komen ophalen. 

 

 

United Waalhaven Terminals 
Voedselbank Spijkenisse e.o. is heel blij met de financiële steun van United 
Waalhaven Terminals. Hun bedrijfslogo is inmiddels aangebracht op hun 
Mercedes-Benz Actros koel-/vrieswagen. 
Dit helpt de Voedselbank de jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen, waardoor 
zij hun klanten wekelijks kunnen blijven voorzien van de voor hen onmisbare 
voedselpakketten. 
Het bestuur dankt UWT hartelijk voor de betrokkenheid bij Voedselbank. Zij hopen dat andere bedrijven dit 
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mooie voorbeeld zullen volgen. Meer weten over de belettering? Kijk 
op http://voedselbankspijkenisse.nl/belettering-bus-vrachtwagen/ 

 
 

BudgetMaatjes: Elkaar waard 

 

Eenzaamheid komt steeds meer voor in de samenleving. Dat merkt u mogelijk in uw directe omgeving. In uw 

straat, in uw kerk, in uw familie, enz. Mensen zijn zo druk bezet dat ze ’s avonds bekaf zijn. Vervolgens 

liggen er dan voor het weekend nog diverse klussen waar ze doordeweeks niet aan zijn toegekomen. 

Ook voor de politiek is dit onderwerp een uitdaging. In het coalitieakkoord van Nissewaard zijn er zelfs een 

aantal zinnen aan het terugdringen van eenzaamheid gewijd. 

“Dit artikel gaat toch over het werk van Budgetmaatjes” merkt u terecht op? “Jullie houden je toch bezig met 

mensen die schulden hebben”? Wat heeft dat nu met eenzaamheid te maken? “Meer dan u denkt” is dan 

onze opmerking. 

Eind vorig jaar is in Nissewaard de Kerngroep Elkaar waard opgestart. Binnen deze werkgroep praten een 

groot aantal organisaties (w.o. de kerken) over hoe eenzaamheid aan te pakken. Ook Budgetmaatjes is 

hierbij betrokken. Bij het thema Armoede en eenzaamheid om precies te zijn. Ze is samen met VP Werkt 

zelfs trekker van dit thema. 

Armoede en eenzaamheid blijken heel veel met elkaar te maken te hebben. Om in kaart te brengen wat die 

betrokkenheid tussen deze onderwerpen in Nissewaard is hebben we als trekkers begin dit jaar als start van 

onze activiteiten een kort onderzoek gedaan. Een aantal organisaties zoals de Voedselbank, de kerken, 

Stichting Welzijn Ouderen zijn daarvoor benaderd. In de reacties was een rode lijn te ontdekken. Kort 

samengevat: Door gebrek aan geld kunnen mensen niet (volwaardig) aan de samenleving deelnemen. 

Voor sporten is geen geld. Een klein bedrag voor bijvoorbeeld een wandeltocht is er niet. Mensen met 

weinig geld gaan niet meer naar verjaardagen omdat dat geld kost. Vrijwilligerswerk schiet er ook vaak bij in. 

Dat kost immers ook geld en dat is niet altijd te declareren. Eenzaamheid ligt dan op de loer! 

Deze vragen zijn inmiddels samengevat en zijn besproken met een beleidsambtenaar. Binnenkort volgt er 

een tweede gesprek. 

Eenzaamheid en Budgetmaatjes. Er blijkt dus wel degelijk een verband tussen die twee te zijn.  

 

We houden u op de hoogte. 

 

PS: Wist u dat voor mensen met weinig geld de Rotterdampas voor €. 5,00 beschikbaar is? Neem gerust 

contact met ons op (06 27146876). 

 

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 april 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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