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Uit het bestuur: 
In veel opzichten lijkt de samenleving door de corona-pandemie stil te staan. Dat geldt ook voor de projecten 
van Vrede voor de Stad en de Voedselbank. Sommige activiteiten stonden stil of gingen in beperkte, 
aangepaste mate door. Wat gelukkig volledig door kon gaan was het werk van de Voedselbank. Met een 
aantal, niet al te ingrijpende maatregelen, is de Voedselbank in staat geweest de wekelijkse uitdeling van 
pakketten voort te zetten. Ook in materieel opzicht kende de voedselbank, maar ook Vrede voor de Stad, 
een positief jaar: Beide stichtingen konden 2020 afsluiten met een positief resultaat. Het Interkerkelijk 
Diaconaal Beraad heeft dan ook in haar vergadering op 6 mei jl. de jaarverslagen van zowel de Voedselbank 
als Vrede voor de Stad goedgekeurd. 
Daar waar ons vrijwilligerswerk op een laag pitje kwam te staan werd het geduld op de proef gesteld. Maar 
anderzijds mogen we toch de hoop en verwachting uitspreken dat er betere tijden gaan aanbreken. Tijden, 
waarin we onze werkzaamheden bij alle projecten weer kunnen oppakken. Een woord van dank aan de 
vrijwilligers die hun werk konden voortzetten, maar evengoed aan hen van wie het geduld op de proef werd 
gesteld! Het bestuur wenst u allen een goede zomerperiode van rust en ontspanning en hoopt dat we in 
september weer voluit aan de slag kunnen in alle projecten! 
Het bestuur. 
 
Voedselbank:  
 
Jumbo actie ‘Samen voor de Voedselbank’ Spijkenisse 
 
In de eerste week van mei organiseerde Jumbo de actie ‘Samen voor de 
Voedselbank’. Plaatselijke vestigingen konden hieraan deelnemen. In Spijkenisse 
deden op initiatief van de filiaalmanagers de drie vestigingen op de Hadewychplaats 
(Maaswijk), Groenewoud en Vlinderveen mee. Klanten van Jumbo konden bij de 
kassa een extra bedrag toevoegen op hun bon als donatie aan de Voedselbank Spijkenisse. Jumbo 

verhoogde de opbrengst met 25%.  
Het eindresultaat was het prachtige bedrag van 2.571 euro. Op 19 mei jl. 
werd dit bedrag symbolisch overhandigd door Jan Blaak, Danny Stok en 
Chimene Brugmans aan Anco Bonninga, coördinator van onze 
Voedselbank. 
Het bestuur van de Voedselbank dankt filiaalmanagers Danny Stok, Jan 
Blaak en Ernst Venderbos hartelijk voor hun deelname aan de actie en 
natuurlijk de klanten van Jumbo voor hun donaties. 

 
  
Carrier Transicold steunt opnieuw de Voedselbank Spijkenisse 
 
Voor het vervoer van koel- en vriesproducten met de vrachtwagen van de 
Voedselbank is een goed werkende koelmachine essentieel. Deze koelmachine 
raakte versleten en moest in april van dit jaar worden vervangen. Onze vaste 
partner Carrier Transicold bood ons een goede, tweedehands koelmachine aan 
tegen een zeer redelijke prijs. De arbeidskosten werden, zoals gebruikelijk, niet in 
rekening gebracht.  
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Dankzij een strakke planning en twee dagen hard werken werd de oude koelmachine vervangen door de 
nieuwe. Als blijk van waardering is het bedrijfslogo van Carrier Transicold inmiddels ook op de andere zijde 
van onze vrachtwagen aangebracht. Het bestuur van de Voedselbank dankt bedrijfsleider Micha de Bruijn 
van de Carrier Transicold vestiging in Hoogvliet hartelijk voor de uitstekende service. 

 
BudgetMaatjes: Nog steeds een coördinator gezocht 
Heb je wat tijd over en wil je je nuttig maken voor mensen die problemen hebben met hun financiële 
administratie? Dan zoeken we jou! 
Zoals in de vorige nieuwsbrief was te lezen, zijn we op zoek naar een vierde coördinator. Een vierde, zul je 
je misschien afvragen, is dat niet erg veel? Zijn er straks misschien niet meer coördinatoren dan maatjes? 
Dat valt best mee, zo denken we. Gemiddeld zijn er namelijk tussen de 25 – 30 maatjes actief. Met drie 
man/vrouw kunnen we het daarom misschien best aan.  
 
Waarom dan een vierde coördinator gezocht? Daar zijn een aantal redenen voor. De 
eerste vinden we terug in het spreekwoord “Vele handen maken licht werk”. Door het 
werk over vier i.p.v. drie coördinatoren te verdelen worden de huidige coördinatoren 
wat ontlast. Zo blijft de taak voor iedereen behapbaar. Ook, zo denken de huidige 
coördinatoren, komt het de continuïteit van het project ten goede. Dat dit belangrijk is 
merkten we b.v. eind vorig jaar toen er twee coördinatoren door omstandigheden 
even niet beschikbaar waren. 
Wat je gaat doen bespreken we uiteraard. We zijn daarin best flexibel. Wat je zelf wilt is daarin heel 
belangrijk. En nee, je wordt niet direct voor de leeuwen gegooid. Gefaseerd worden taken overgedragen en 
je wordt daarbij goed ingewerkt.  
Meer weten, mail dan snel naar budgetmaatjes@vvds.nl. Nog sneller kan ook, bel naar 06 27146876. 
We wachten op u. 
 
TONK verlengd. 
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de TONK. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. 
Een regeling welke speciaal in het leven is geroepen voor mensen die door de Corona hun inkomsten 
aanzienlijk hebben zien dalen waardoor ze hun woonlasten niet meer of bijna niet meer kunnen betalen.   
Aanvankelijk zou deze regeling gelden t/m 30 juni 2021. Het ministerie heeft echter besloten om de regeling 
met een kwartaal te verlengen (dus t/m 30 september a.s.) 
Voor het gemak alles rondom de TONK nog even op een rijtje: 

• Voor wie door de coronacrisis een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in het 
inkomen heeft van minimaal 25% en dit aantoonbaar kan verklaren. 

• De gestelde normwaarde vanuit de Wet op de huurtoeslag 2021 van € 448,- overschrijdt. 

• 18 jaar of ouder is en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

• Geen bijstandsuitkering ontvangt op grond van de Participatiewet. 

• Regeling geldt t/m 30 september 2021. 

• Meer info www.nissewaard.nl/tonk  
Voor vragen mag u altijd contact me ons opnemen budgetmaatjes@vvds.nl of 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 juli 2021. In augustus verschijnt 
er geen nieuwsbrief i.v.m. vakantie. 
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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