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Nieuwsbrief nr. 139 december 2020 
  

 
Vanuit het bestuur:  
Het bestuur van stichting Vrede voor de Stad en stichting Voedselbank Spijkenisse en omstreken wenst alle 
lezers van deze nieuwsbrief vredevolle Kerstdagen en een mooi en bovenal gezond 2021  
 
Voedselbank:  
Radio 538 steunt de voedselbanken 
Bijna één miljoen mensen leven in Nederland onder de armoedegrens. De voedselbank helpt de mensen die 
het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten, helaas zijn dat er 
door de coronacrisis steeds meer. Daarom komt Radio 538 in actie. In december hebben wij maar één 
missie: zoveel mogelijk geld voor voedselpakketten ophalen. Kijk voor meer info op www.538.nl  
 
Mondkapjesactie 
Super mooie en lieve actie weer van stichting Waterland Spijkenisse. Zij gaan weer 
een mooie actie starten, waarbij onze voedselbank kans maakt op een mooie 
opbrengst. We hopen natuurlijk dat velen op onze Voedselbank zullen stemmen, 
maar kunnen er uiteraard ook mee leven als stichting Joep zou winnen. 
Voor meer info zie www.waterlandspijkenisse.nl 

  
DE-punten 
Spaart u ook DE-punten mee voor onze Voedselbank? Wij kopen daar koffie voor, 
een luxeproduct dat anders niet in de voedselpakketten kan worden opgenomen.  
De deelnemende supermarkten zijn AH Centrum Spijkenisse, AH Sterrenkwartier 
Spijkenisse, AH Heenvliet, AH XL Hoogvliet, Dirks Spijkenisse Akkers, JUMBO 
Waterland/Maaswijk/Groenewoud Spijkenisse, de MCD Zuidland, PLUS Akkerhof 
Spijkenisse en Verhage Plateau Spijkenisse. De Voedselbank Spijkenisse is 
ontzettend blij met deze medewerking, zonder welke de spaarpuntenactie niet zou 
kunnen draaien. 

 
 
 
 
 
Inzamelactie Postcodeloterij door PvdA Spijkenisse. 
Dankzij iedereen die de postcodeloterij-cadeaukaart heeft gedoneerd zijn 
er voor 2.800 euro aan boodschappen gedaan. Hartelijke dank aan alle 
donateurs en heel veel dank aan de inzameladressen 
en natuurlijk ook dank aan de PvdA afdeling Spijkenisse. 
 
 
 

 
Dinervoucher-actie voor voedselbankcliënten 
Reinis steunt dit jaar de Voedselbank. Normaliter sluit Reinis met haar gehele 
team het jaar af met een diner bij Pak Boli. Vanwege het coronavirus is een 
etentje dit jaar niet mogelijk. Daarom heeft Reinis met haar medewerkers 
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besloten het gereserveerde geld beschikbaar te stellen aan de cliënten van de Voedselbank.  
Het geld is beschikbaar gesteld in de vorm van dinervouchers. Om iedere cliënt te kunnen voorzien van een 
dinervoucher, heeft Pak Boli ook bijgedragen aan de kosten voor de maaltijden.  
Ruim 350 gezinnen, die cliënt zijn van de Voedselbank, zijn verrast met een dinervoucher ter waarde van € 
18,50. Hierbij is rekening gehouden met de grootte van een gezin. Grotere gezinnen hebben een 
dinervoucher ontvangen ter waarde van € 27,50.  
De overhandiging van de dinervouchers heeft plaatsgevonden op 3 december. Ben Adelmund, directeur van 
Reinis en Kenny Li, eigenaar Pak Boli, hebben de dinervouchers overhandigd aan Anco Bonninga, 
coördinator van de Voedselbank. De cliënten van de Voedselbank hebben de dinervouchers ontvangen bij 
het ophalen van de voedselpakketten. Het bestuur van de Voedselbank dankt Ben Adelmund, Cleo Manni, 
voorzitter van de ondernemingsraad van Reinis, de rest van het Reinis team en Kenny Li voor de 
dinervoucher- actie.  
 
Heerlijke kerststollen voor cliënten van Voedselbank Spijkenisse 
Voor het tweede jaar op rij geeft Ruud van Vliet een grote donatie voor de cliënten van de Voedselbank 
Spijkenisse. Vorig jaar waren het vele kratten met zelf gekochte voedselproducten. Dit jaar zijn het 500 
kerststollen. Ruud heeft door zijn ziekte (ALS) zelf de nodige beperkingen, maar zijn hart staat open voor 

anderen die het zwaar hebben. Hij vindt het bizar dat er in een welvarend land als 
Nederland nog Voedselbanken nodig zijn. Ruud vindt het een leuk gebaar om met de 
naderende feestdagen de cliënten van de Voedselbank een hart onder de riem te 
steken. Zij krijgen van hem een feestelijke kerststol met spijs.  
Op woensdag 8 december werden de kerststollen bij de Voedselbank bezorgd. Op 
vrijdag 10 december kregen alle cliënten van de Voedselbank zo’n heerlijke kerststol 
bij hun voedselpakket. 

Het bestuur van de Voedselbank dankt Ruud van Vliet hartelijk voor zijn grote donatie en grote 
betrokkenheid bij onze cliënten. 
 
Bouwmaat steunt de Nederlandse Voedselbanken met € 1.500 
Bouwmaat Spijkenisse realiseert zich dat in Spijkenisse veel gezinnen het moeilijk hebben. Door corona 
moeten steeds meer mensen een beroep doen op de Voedselbank. Daarom overhandigde deze week Guido 
Molendijk van Bouwmaat Spijkenisse aan Anco Bonninga van de Voedselbank een check van € 1.500. 
Guido Molendijk zegt: “Wij willen de mensen uit onze directe omgeving die het moeilijk hebben iets extra’s 
geven voor de Kerst.” 
Bouwmaat richt zich op de ‘kleine’ zelfstandige aannemer. Guido Molendijk van 
Bouwmaat vertelt: “Onze klanten zijn de klussers die bij u een badkamer 
verbouwen of een zolder ombouwen tot slaapkamer.” 
De actie van Bouwmaat Spijkenisse staat niet op zichzelf. BME Bouwmaten 
Nederland BV exploiteert 16 Bouwmaat vestigingen in Nederland. Op al deze 
vestigingen in Nederland wordt er deze week door Bouwmaat een dergelijke 
check overhandigd aan de lokale Voedselbank. Totaal doneert Bouwmaat maar 
liefst € 25.000! 
Het bestuur van Voedselbank Spijkenisse dankt Guido Molendijk van Bouwmaat Spijkenisse hartelijk voor 
deze donatie. 
 
Inzameling basisschool de Rank Spijkenisse  
CBS de Rank heeft voedsel ingezameld voor de Voedselbank.  
Graag willen wij alle gevers danken voor hun bijdrage en dank aan Tanya van 
Buuren voor de organisatie van deze hartverwarmende actie.  
 
BudgetMaatjes: 17 december 2020 
17 december 2020 wordt een belangrijke dag. Voor die grote groep ouders die gedupeerd zijn door de 
overheid. Doordat ze volgens die overheid gefraudeerd hebben met de kinderopvangtoeslag. Ze kregen 
daardoor het vinkje “Opzet Grove Schuld” achter hun naam. Met alle gevolgen. Een dossier dat eerst 
onderhuids smeulde, maar de laatste tijd steeds meer openlijk zichtbaar werd. Een aantal politiek 
verantwoordelijken, maar ook ambtenaren, sneuvelden over dit dossier. 
Wat gaat er op 17 december dan gebeuren zult u zich misschien afvragen? Op die dag presenteert de 
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag haar eindrapport aan de Tweede Kamer. Om 
tot dit eindrapport te komen werden er de afgelopen weken een groot aantal verhoren afgenomen. Ik heb ze 
deels gevolgd. Wat me opviel was dat de ondervraagden soms met het vingertje naar elkaar wezen. Of het 
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nu om ambtenaren ging of om politici, over en weer gebeurde het. Wat schieten de getroffen ouders daar 
mee op? 
We hopen dat de commissie de onderste steen boven weet te krijgen. Voor de betrokken ouders te laat, 
maar voor de toekomst kunnen dergelijke pijndossiers mogelijk zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Helemaal uitsluiten kun je het waarschijnlijk nooit. Daarvoor is het systeem van de b.v. toeslagen te 
ingewikkeld. 
Voorlopig is het nog niet zover. Ondanks herhaalde toezeggingen van de Belastingdienst om de dossiers 
z.s.m. op te lossen, zie je dat er nauwelijks voorgang wordt gemaakt, zo meldde het NOS-Journaal op 6 
december jl. Daarom hebben een aantal gemeenten, w.o. de gemeente Nissewaard, zelf maar het initiatief 
genomen om de betreffende ouders bij te staan.  
Bent u één van de gedupeerde ouders of kent u één van hen geef het dan aan ons door. Mail naar 
budgetmaatjes@vvds.nl  
Voor de betrokken ouders hopen we dat dit boek zo snel mogelijk kan worden gesloten.  
 
Taalklas: 
De Coronatijd is een tijd van aanpassen en nieuwe wegen vinden. Voor nieuwe Nederlanders een tijd om 
weer te moeten doorzetten, angsten te overwinnen en door te gaan. Alle zaken die je in Nederland op de rit 
probeert te krijgen om zo snel mogelijk te integreren, vanuit een ander perspectief te bezien. Contacten die 
je had, komen op een laag pitje. En het leggen van nieuwe contacten, wat in gewone tijden al een kunst is, is 
nu helemaal onmogelijk. Weer de eenzaamheid, op jezelf teruggeworpen worden. 
U hebt het zelf waarschijnlijk ook ervaren. 
Coronatijd, tijd die veerkracht vraagt van mensen. 
Voor de vrijwilligers van de taalklas, veelal 60+ vraagt het ook aanpassingsvermogen. Tijdens de eerste 
Lock down moesten we allemaal wennen aan de veranderde situatie. De Kern ging dicht, net als alle kerken 
en de lessen van de taalklas gingen on hold. Elke keer dachten we: 'Volgende week, dan kunnen we weer', 
maar aan de andere kant was er de angst voor het virus, verlammend! 
We appten wat en ook cursisten stuurden zo nu en dan leuke taalfilmpjes rond. Even een lichtpuntje. 
Na de zomer was er weer perspectief, De Kern kon helaas nog niet gebruikt worden, maar in de bibliotheek 
was misschien wel een plaatsje. Niet voor een grote groep als de onze, maar we mochten wel in kleinere 
samenstelling aan de slag. Dat aan de slag bleek minder eenvoudig dan we dachten als mensen zó graag 
komen. Na een paar heerlijke bijeenkomsten ging de bibliotheek weer dicht. 'Kunnen we online lesgeven, 
zoals de scholen doen?' Dat hebben we ons afgevraagd, maar ...... u begrijpt het, dat vraagt een 
verandering van mindset, kennis van digitale middelen en aanpassing van leermiddelen. We zijn er nog niet 
aan toe.  
We missen onze cursisten en zij missen ons, de lessen en elkaar. We zijn op zoek naar een nieuwe ruimte 
waar we met groepjes mensen bij elkaar kunnen komen om te praten en nieuwe taal te leren. Het 
persoonlijke contact is daarbij van wezenlijk belang. We kunnen niet zonder. 
Nog even geduld, dan gaan we weer.  
 
Hartelijke groet, Anneke van der Ven 
 
 
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 januari 2021. 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 e.o. 
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