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Nieuwsbrief nr. 132 april 2020 
 
 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad 

 
De contactbeperkingen als gevolg van het coronavirus hebben ook gevolgen voor activiteiten van het 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad. 

1) Voorjaarsbijeenkomst IDB: Deze stond gepland voor 7 mei en is afgelast. Op de agenda stond 
onder andere de behandeling van de jaarverslagen met jaarrekeningen van de stichting Vrede 
voor de Stad en de Stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken. Deze worden nu door het 
bestuur voorlopig vastgesteld, waarna ze worden toegestuurd aan de aangesloten 
kerkgenootschappen met de gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Na de 
eventuele verwerking van de reacties volgt definitieve vaststelling door het bestuur. Zo kunnen 
de jaarverslagen volgens de ANBI-regels voor 1 juli op de websites worden gepubliceerd. 

2) Actie Vakantietas 2020: De voorbereiding en met name het vullen van de Vakantietassen brengt 
veel onderling contact met zich mee. Denk hierbij aan het inkopen van spulletjes, het verdelen 
en vullen van de tassen. Dat is nu niet verantwoord. Daarom is de actie Vakantietas 2020 
afgelast. Volgend jaar willen we hier weer enthousiast aan de gang gaan. 

3) #Nietalleen: Dit is een landelijk initiatief van de PKN, EO, ChristenUnie en 4M via de website 
#Nietalleen om een helpende hand te bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. 
Kerken en andere lokale organisaties kunnen zich aanmelden om in hun gebied deze helpende 
hand te reiken. Binnen het IDB hebben vier diaconieën zich aangemeld op de website 
#Nietalleen. Mensen kunnen zelf hun vraag op de website #Nietalleen zetten en die wordt dan 
door #Nietalleen doorgelinkt. De eerste vraag is al behandeld. 

 
Voedselbank:  
Het zijn ook voor de Voedselbank moeilijke tijden. Het is juist nu belangrijk om de cliënten te voorzien van 
een mooi gevuld pakket. Bij het samenstellen en uitdelen van de pakketten wordt er uiteraard gewerkt 
volgens de voorschriften en adviezen van het RIVM en Voedselbank Nederland. 

Hartverwarmend zijn de vele handen (soms letterlijk) die 
toegestoken worden in deze zware tijden, door het donoren van 
voedsel, het bezorgen van pakketten, cliëntenvervoer, sponsoring op 
de vrachtwagen, een orchidee voor cliënten én medewerkers, 2 
pallets pasta enz.  
We willen er graag een aantal noemen: Rotterdam Ahoy, Buiten 
Schoolse Opvang Small Steps, bedrijfs- en sportkantines, diverse 
verenigingen, particulieren, Stigter Vastgoedonderhoud, de extra 
levering van 300 kilo sinaasappels, Taxi Overgaauw, wethouder 
Struijk, Stichting Welzijn Ouderen, Piko Plant, Peinemann, Bravo 
Foods. Wellicht zijn we nog iemand vergeten te noemen. 

Neem eens kijkje op onze Facebookpagina om te zien, geïllustreerd met foto’s hoe mooi alle hulp is. 
Namens het bestuur van stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken HARTELIJK DANK. 
 
 
BudgetMaatjes:  
En toen was alles anders 
Sinds enkele weken staat alles op zijn kop. Het Corona virus houdt Nederland en de rest van de wereld in 
haar greep. Wat houdt dat in voor het werk van Budgetmaatjes? In ieder geval zijn t/m 31 mei 2020 de 
volgende maatregelen genomen: 
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• Geen groepsgesprekken zoals intervisie, trainingen, e.d.; 

• Geen intakegesprekken met nieuwe hulpvragers; 

• Geen koppelingsgesprekken tussen maatje en hulpvrager; 

• Geen huisbezoek wanneer of het maatje of de hulpvrager maar de geringste klachten vertoont; 

• Wel telefonisch en per mail ondersteuning; 

• Indien er geen klachten zijn wordt het huisbezoek ontraden. De uiteindelijke beslissing ligt echter bij 
het maatje (na overleg met de hulpvrager); 

• Geen kennismakingsgesprekken met nieuwe maatjes. 

De partners binnen het zogenaamde Financieel Platform Nissewaard zoals Humanitas Thuisadministratie, 
Stichting Leergeld, The Papershop, Team Preventie (Gemeente), Rechtswinkel, STIMOS, SWO 
Thuisadministratie en vele anderen voeren een overeenkomstig beleid. Als Budgetmaatjes beschikken we 
over een groot aantal telefoonnummers waardoor we “op afstand” proberen te helpen. Voor inlichtingen of 
persoonlijke vragen op financieel- en administratief gebied: budgetmaatjes@vvds.nl of 06 27146876.  

Corona en eenzaamheid 
In de nieuwsbrief van maart jl. schreven we over onze betrokkenheid bij de Kerngroep Elkaar waard. Een 
door de Gemeente Nissewaard opgestarte groep gericht op het tegengaan van eenzaamheid. Binnen het 
thema eenzaamheid houden we ons als Budgetmaatjes vooral bezig met het onderwerp “De relatie tussen 
armoede (en schulden) en eenzaamheid”.  
Over dit onderwerp zijn er inmiddels een aantal gesprekken gevoerd. Deze liggen nu echter even stil omdat 
het Coronavirus ieders agenda beheerst. De maatregelen, hoe noodzakelijk ook, werken echter wel in de 
hand dat mensen die al eenzaam waren nog eenzamer worden. Activiteiten worden afgelast, vrijwilligers 
komen niet en bezoek van familie wordt afgeraden.  
De genomen maatregelen beperken je in je mogelijkheden. Dat geldt voor ons als Budgetmaatjes, maar ook 
zeker voor u. Toch zie je allerlei initiatieven opbloeien. Eén van die initiatieven is Niet alleen. Naar we 
hebben begrepen hebben een aantal kerken zich al bij dit initiatief aangemeld. Wat je nog meer kunt doen 
lees je op Even niet op bezoek. Het kan ook heel gemakkelijk: door bijgaand document uit te printen en in 
uw omgeving te verspreiden.(Noot van redactie: Document staat op pagina 3 van deze nieuwsbrief) 
Door de huidige maatregelen kunnen mensen in de financiële problemen komen. Doordat ze werkeloos zijn 
geworden of doordat het niet lukt een uitkering aan te vragen. Wanneer u met mensen waarbij deze 
problemen spelen in contact komt, kunt u dat aan ons doorgeven. Dat kan via budgetmaatjes@vvds.nl of  
06 2714 6876. Wij kijken dan hoe zij het beste kunnen worden geholpen.  

 
  
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 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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