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Vanuit het bestuur: Afscheid 

 
In de vergadering van 7 juni jl. heb ik het bestuur meegedeeld dat ik m’n vrijwilligerswerk bij Vrede voor de 
Stad en de Voedselbank ga beëindigen. 
Geheel onverwachts zijn mijn vrouw en ik onlangs in de gelegenheid gekomen om te verhuizen. Een 
verhuizing naar een, voor ons passende en geschikte woning, hadden we weliswaar gepland, maar pas over 
ongeveer 4 jaar. Dat tijdspad was ook het perspectief van de periode voor mijn vrijwilligerswerk dat vooral 
bestond uit ondersteuning van de vrijwilligers bij de Voedselbank. De fysieke afstand tussen de Voedselbank 
en onze nieuwe woning is te groot om die ondersteuning te continueren. Het gevolg is dat ik mijn 
vrijwilligerswerk heb moeten opgeven.  
Ik heb mij met veel genoegen ingezet voor beide besturen en mij daarbij vooral gericht op de vrijwilligers bij 
de Voedselbank in het kader van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Vooral de toolboxmeetings waren 
bijzonder mooie, interactieve bijeenkomsten. Ook het voorbereiden van de aankoop van bedrijfsmiddelen 
was ook een activiteit die mij goed paste. Ik zal dat gaan missen, en vooral de gesprekken waarin we over 
oplossingen brainstormden om de voedselhulp aan de minst draagkrachtigen effectief uit te voeren. 
De projecten van Vrede voor de Stad kunnen niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Ik hoop dat er 
snel een opvolger wordt gevonden die mijn activiteiten kan voortzetten. 
Tot slot wens ik alle vrijwilligers het allerbeste. 
  
Hanns van Kruijl 
 
 
Bron van Vrede: Uitzendbijeenkomst  
 
De jaarlijkse uitzendbijeenkomst staat gepland voor 6 oktober 2021. De voorganger is Dominee Van Os. 
Uiteraard zal er rekening gehouden worden met de dan geldende coronamaatregelen. 
Via de nieuwsbrief zult u t.z.t. meer informatie ontvangen.  
 
Voedselbank: kwartaalcijfers 
 
Zie voor de kwartaalcijfers de bijlage onderaan deze nieuwsbrief.  
 

 
BudgetMaatjes: Het gaat niet om ons 
 
Koppelingen worden gestart en op een gegeven moment ook weer beëindigd. Die beëindiging kan zowel 
met een positief als negatief gevoel zijn. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat dit een beoordeling is 
vanuit ons perspectief. 
Als coördinatoren vragen we ons vaak af of een koppeling nu negatief of positief wordt afgesloten. Een 
moeilijke vraag. Want zo’n vraag stellen we vaak vanuit onze eigen context. Vanuit onze eigen rol, welke we 
in de koppeling hebben. Vanuit ons denken dat wij misschien wel weten wat goed is voor de hulpvrager. Hoe 
heeft die hulpvrager de koppeling echter ervaren? Voelde zij/hij zich vrij om te beslissen of voelde zij/hij 
dwang (vanuit het maatje of anderen) en haakte daardoor vervroegd af?  
Begin 2022 gaan een aantal maatjes de training ‘”Sturen op zelfsturing” volgen. Een intensieve training van 
drie dagen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Hierin leren we dat de hulpvrager de eigenaar is van 
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haar/zijn casus (negatief gezegd: “Het is haar/zijn probleem, niet het onze). Hierin leren we dat om een 
“probleem” duurzaam op te lossen de hulpvrager de oplossing zelf zal moeten aandragen. Daarin gecoacht 
door het maatje. 
Bij Budgetmaatjes gaat het dus om meer dan financiën en administratie alleen! Het gaat om luisteren naar 
de hulpvrager. Luisteren om de hulpvrager te helpen haar/zijn knoop te ontwarren. Te coachen zodat zij/hij 
de voor haar/hem juiste beslissingen kan maken. Wat we als maatje vervolgens van die beslissing vinden 
doet er niet toe. De hulpvrager is eigenaar van haar/zijn casus. Het maatje is slechts coach en staat buiten 
de casus. Dit geeft onzes inziens een belangrijke meerwaarde aan ons project. 
Budgetmaatjes: Het gaat om de hulpvrager, niet om ons! 
 
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 september 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voedselbank aantallen 
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Onderstaande overzichten tonen de aantallen deelnemers, voedselpakketten, gezinssamenstelling en hoe 
lang huishoudens aangewezen zijn op onze Voedselbank per eind juni 2021. Deze informatie komt uit de 
kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard voor de verstrekte subsidie. 
Dit kwartaal was er weer een lichte daling van het aantal personen en het aantal gezinnen in Nissewaard, 
dat is aangewezen op de Voedselbank. Vanwege de coronacrisis was een stijging te verwachten van het 
aantal gezinnen, maar deze heeft zich tot op heden bij ons (nog) niet voorgedaan, in tegenstelling tot bij vele 
andere Voedselbanken. 
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun wekelijkse inzet, waardoor onze Voedselbank open kan blijven 
ook in deze moeilijke tijd. 
 

Aantal deelnemers 30-09-2020 31-12-2020 31-03-2021 30-06-2021 

• Het aantal personen in Nissewaard in 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

794 822 797 732 

• Het aantal personen in Nissewaard buiten 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

47 49 53 61 

• Het totaal aantal personen in Nissewaard dat 
een pakket ophaalt 

841 871 850 793 

• Het totaal aantal pakketten in Nissewaard 352 350 344 322 

• Het totaal aantal pakketten wat naar de 
andere gemeenten op de Zuid-Hollandse 
eilanden gaat 

74 90 88 81 

 
 

Gezinssamenstelling deelnemers Nissewaard 30-09-2020 31-12-2020 31-03-2021 30-06-2021 

• Alleenstaanden 142 136 138 129 

• Eenoudergezinnen 131 133 124 119 

• Overige gezinnen 79 81 82 74 

Totalen 352 350 344 322 

% kwartaal -1,4% -0,6% -1,7% -6,4% 

% jaar  2,0%   

 
Gemiddelde gezinsgrootte is 1 tot 2 kinderen per gezin 
 
 

Aantal huishoudens Nissewaard 30-09-2020 31-12-2020 31-03-2021 30-06-2021 

• Korter dan 3 maanden                                                                             27 36 32 12 

• Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 
maanden  

30 22 28 32 

• Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12 
maanden 

64 53 37 39 

• Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 79 87 76 78 

• Langer dan 2 jaar 152 152 171 161 

Totalen 352 350 344 322 

% kwartaal -1,4% -0,6% -1,7% -6,4% 

% jaar  2,0%   
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