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Voedselbank: Statiegeldactie MCD Zuidland voor Voedselbank 
 
In de afgelopen vier maanden konden klanten van de MCD in Zuidland hun statiegeld-bon 
doneren voor de Voedselbank in Spijkenisse. De actie was een groot succes en leverde het 
prachtige bedrag van € 934,10 op. 
Het bestuur van de Voedselbank dankt bedrijfsleider Gerard van der Kaa hartelijk voor het 
organiseren van de actie en bedankt bovenal de klanten die hun statiegeld schonken aan de 
Voedselbank in Spijkenisse. 
 
De Voedselbank Spijkenisse en het Covid-19 virus 

Afgelopen jaar zijn wij met zijn allen opgeschrikt door het Covid-19 virus. Een virus dat heel 

wat teweeg heeft gebracht. Ook binnen de Voedselbank Spijkenisse hebben er daardoor grote 

veranderingen plaatsgevonden. Het ongedwongen uitgeven van pakketten moest plaatsmaken voor een 

uitgifte helemaal aangepast aan de Covid-19 maatregelen. Alle vrijwilligers maar ook de cliënten mochten 

alleen maar binnenkomen wanneer ze een mondkapje gebruikten. Ook wij moesten de anderhalve meter 

regel gaan hanteren en dat op zo’n klein stukje beschikbare ruimte, binnen en buiten het pand, maar met 

behulp van dranghekken, pilons, kettingen en geleide-linten hebben wij hier goed op in kunnen spelen. 

Ook binnen moest de uitgifte aangepast worden om alle cliënten zo kort mogelijk in de loods te laten zijn. 

Zo is er door het Covid-19, versneld, een hele belangrijke wijziging ingevoerd, die veel veiliger en schoner 

voor zowel de vrijwilligers als de cliënten is. De binnenkomst per tijdblok, het inschrijven bij de administratie 

en het verkrijgen van de pakketbon zijn nu helemaal gedigitaliseerd. Zonder cliëntpas, met een unieke 

streepjescode, is er nu geen toegang meer in ons pand. Dit voorkomt dat ex-cliënten met een verlopen pas 

alsnog bij ons kunnen binnenkomen. Bij de administratie wordt de clientpas opnieuw gescand. Er wordt 

automatisch een pakketbon uitgeprint, die de client zelf kan pakken. Er wordt dan direct in de computer 

verwerkt dat de client het voedselpakket heeft opgehaald. 

Inmiddels is er ook een verhoogde balie in het kantoor geplaatst, zodat het contact met de cliënt op 

ooghoogte plaatsvindt. Ook is ons pand voorzien van een camerasysteem zodat er overzicht is wat er 

binnen en buiten het pand plaatsvindt. 

Voor al deze aanpassingen is er door onze technische mensen hard gewerkt. Wij zijn dan ook heel erg blij 

met de inzet van alle klussers en de mensen van de automatisering. Ook onze schoonmaakploeg heeft zich 

in het afgelopen jaar zeer verdienstelijk gemaakt en verdient een pluim. Door met z’n allen de schouders er 

onder te zetten hebben wij onze cliënten elke week een goedgevuld voedselpakket kunnen geven. 

Veel Voedselbanken hadden helaas te maken met minder leveringen van goederen, voor ons was dit juist 

het tegenovergestelde. Met recht kunnen wij zeggen dat wij ons heel erg gezegend voelen. Er is door alle 

loodsmedewerkers heel hard gewerkt om alle pallets binnen te halen maar ook in de loods te verwerken en 

het fust weer voor retour naar de leveranciers klaar te maken. Omdat wij veel voedsel krijgen kunnen wij ook 

ruime pakketten aanbieden. De cliënten waarderen dit heel erg. 

Wij zijn continue bezig om te zoeken naar mogelijkheden om onze cliënten zo goed en effectief mogelijk van 

informatie te voorzien.  Dit doen wij d.m.v. het verzenden van bulkmails en Sms’en. 

Inmiddels vertonen wij ook informatie via een beamer en een monitor in de loods en bij de ingang buiten 

hangt nu ook een monitor waar de laatste informatie te lezen is.    
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Door deze mogelijkheden van berichtgeving kunnen wij onze cliënten op een 

effectieve manier snel van informatie voorzien.  Ondanks Covid-19 draait onze 

Voedselbank op heel veel vrijwilligers en loopt alles op rolletjes. 

Wij zijn er trots op 

(Ook het ondertekenen van formulieren ed. door de bestuursleden gebeurt Corona-proof 😉) 

 

 

 

BudgetMaatjes: Nissewaard kom uit je schuld 
 

Vanaf half maart kunt u, wanneer u in Spijkenisse bent, vroeg of laat met 
deze posters worden geconfronteerd. Wat staat er te gebeuren? Een 
campagne om aan te geven dat je je niet hoeft te schamen wanneer je 
schulden hebt. Een campagne welke de naam “Nissewaard kom uit je 
schuld” zal dragen. 
Het duurt, met name door schaamte, gemiddeld vijf jaar voordat mensen 
met financiële zorgen, hulp gaan zoeken. Dat is veel te lang! Wanneer je 
zo lang wacht heb je als schuldenaar vaak niet meer de regie over het 
“uit de schulden komen”. Het is dus zaak om zo vroeg mogelijk hulp te 
gaan zoeken wanneer de eerste problemen zich aandienen. 
Om zo vroeg mogelijk met de bewoners die financiële zorgen hebben in 
contact te komen start de gemeente deze campagne. Een campagne 
welke mede het initiatief is van het Financieel Platform Nissewaard. 
Budgetmaatjes is lid van het campagneteam. 
Doel van deze campagne is dat bewoners met financiële problemen hun 
schaamte overwinnen en eerder hulp gaan zoeken. Zoals reeds gezegd: 
je hoeft je er niet voor te schamen wanneer je schulden hebt. Het kan 
namelijk iedereen overkomen. Door ziekte, verlies van baan, scheiding, 
ingewikkelde toeslagen regelingen, Corona-crisis, enz. 

De aftrap van de campagne is op 23 maart a.s. Gedurende twee weken zullen er op 20 plekken in de stad 
posters te zien zijn. Na deze aftrap zal de campagne zich op verschillende groepen richten (jeugd, ouderen, 
enz.). Hierbij zal o.a. gewerkt worden met lokale ambassadeurs. Het is de bedoeling dat de campagne 
langere tijd zal gaan lopen.  
Heeft u nu al schulden of kent u iemand? Blijf er dan niet mee lopen, maar meldt u aan bij Budgetmaatjes. 
Stuur een mail naar budgetmaatjes@vvds.nl. Belt u liever? Dat kan ook. 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 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. 
Kamer van Koophandel nummer: 60092750 St. Voedselbank Spijkenisse e.o. 
Kamer van Koophandel nummer: 24400222 St. Vrede voor de Stad  
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