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Bron van Vrede:  Uitnodiging uitzenddienst Vrede voor de Stad 
Op woensdag 6 oktober aanstaande zal de uitzenddienst van de 
vrijwilligers van Vrede voor de Stad plaatsvinden. We zijn blij dat het dit 
jaar weer mogelijk is om de zegen van God mee te geven aan de 
vrijwilligers van Vrede voor de Stad. De uitzenddienst zal traditiegetrouw 
plaatsvinden in de Dorpskerk van Spijkenisse en begint om 20.00. De 
voorganger van deze dienst is ds. J. van den Os (CGK ‘de Ark’ te 
Spijkenisse). Vanwege de coronamaatregelen zullen bepaalde elementen 
van de dienst anders gaan dan gewoonlijk en is er ook geen koffiedrinken 
na afloop van de dienst. U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij 
te wonen. Wij hopen u te ontmoeten.  
 
Met vriendelijke groet, 
Projectgroep Bron van Vrede 

 
Vanuit de besturen: gezocht nieuwe vrijwilligers 
De projecten van Vrede voor de Stad werken uitsluitend met vrijwilligers. Vrijwilligers die soms heel veel tijd 
te besteden hebben en vrijwilligers die wat minder tijd te besteden hebben. Allemaal even waardevol: we 
doen wat we kunnen.  
Voor diverse taken in de projecten hebben versterking nodig: nieuwe vrijwilligers. Met name in de 
Voedselbank, maar ook een coördinator bij Budgetmaatjes (zie apart stukje in deze nieuwsbrief) en in het 
bestuur van de beide stichtingen: Vrede voor de stad en Voedselbank Spijkenisse e.o. 
 
We zoeken voor de Voedselbank: 

• een assistent intake-coördinator;  

• assistentie op donderdag en vrijdag in de loods (zodat de coördinatoren ook een keer op vakantie 

kunnen of vrij zijn);  

• vrijwilligers om te helpen bij de expeditie als goederen worden aangeleverd en als pallets en kratten 

terug moeten naar de leveranciers; 

• vrijwilligers voor het samenstellen en uitdelen van de pakketten; 

• een vrijwilliger, tevens bestuurslid die de arbeidsomstandigheden in de loods van de Voedselbank in 

de gaten houdt, met mensen praat en voorlichting over veiligheid kan geven. (we werken veilig of 

we werken niet!) 

Voor deze taken bij de Voedselbank kunt u zich melden bij de Anco Bonninga, algemeen coördinator 
Voedselbank of bij een van de andere bestuursleden. 
 
Daarnaast zoeken we versterking voor de besturen. Een fondsenwerver, een penningmeester en nog een 
algemeen bestuurslid. Over de invulling valt te praten. Goede ideeën zijn altijd welkom.  
Heb je, heeft u, zin om een andere taak te vervullen; bijvoorbeeld de website van Vrede voor de Stad 
omzetten naar Wordpress en deze moderniseren; dan kan dat ook. 
We horen en zien graag nieuwe vrijwilligers, of oude vrijwilligers die na de Corona-beperkingen terug willen 
komen. 
Namens de beide besturen, 
Paul Hoorens, secretaris. Secretariaat@vvds.nl  
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Voedselbank:  

Onze voedselbank heeft weer de maximale 100 punten behaald bij 
de HACCP controle, met dank aan onze vrijwilligers! Op 16 juli heeft 
de Voedselbank Spijkenisse e.o. de jaarlijkse HACCP controle 
gehad van de Houwers groep. Deze instantie controleert bedrijven 
en instellingen die voedsel aanbieden aan consumenten. Hier vallen 
dus ook de Voedselbanken onder. Ook onze cliënten moeten 
natuurlijk voedsel krijgen, waarmee op een verantwoorde manier is 
om gegaan, voordat zij het mee naar huis nemen. Zo wordt er 
gecontroleerd of er netjes en schoon gewerkt wordt, of de vriezer, 
koelingen en onze ruimten schoon zijn, of er temperatuurcontroles 

worden uitgevoerd op de voedingsmiddelen enz. Ook wordt er gecontroleerd of onze meetapparatuur correct 
is en of onze administratie op orde is.  
Na ongeveer anderhalf uur kregen wij opnieuw de maximale 100 punten van de inspecteur uitgereikt, wat 
inhoudt dat de Voedselbank Spijkenisse opnieuw het groene certificaat heeft ontvangen. Dit certificaat is één 
jaar geldig en in 2022 gaan wij er weer voor om opnieuw het groene certificaat te behalen. 
We zijn ontzettend trots op al onze vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt. Want dit kun je alleen 
samen doen, waarvoor dank! 

 

BudgetMaatjes: Budgetmaatjes en Corona 
Elke maand schrijven we een rapportage voor het bestuur van Vrede voor de Stad. 
Hierin schrijven we over de lopende zaken, het aantal maatjes, het aantal 
aanmeldingen, enz. We beginnen die rapportage altijd met de “Highlights”, de dingen 
welke eruit sprongen de afgelopen verslagperiode. In onze rapportage van september 
waren er niet echt “highlights” te melden. Er zijn nog steeds weinig aanmeldingen. In de 
lopende koppelingen gaat het eigenlijk best goed, er wordt voortgang gemaakt en een 
aantal loopt naar het einde. Er gebeurt weinig dat de aandacht van de coördinatoren echt behoeft. De 
maatjes kunnen het uitstekend zelf af. Voor de intervisies heeft dat vervolgens weer invloed op de casuïstiek 
die we dan bespreken. Veel maatjes zitten ook zonder koppeling. Vlammetjes kunnen in zo’n situatie doven.  
Hoe wakker je het vlammetje als coördinatoren weer aan? Hoe zorg je ervoor dat we meer aanmeldingen 
krijgen? Een moeilijke vraag. We hebben nog steeds te maken met Corona-maatregelen. Hulpvragers, zo is 
gebleken, komen daardoor maar moeilijk in beweging. (Kent u iemand die onze hulp goed kan gebruiken 
geef dat dan s.v.p. door). 
Binnenkort hopen we wel weer fysiek intervisies te gaan houden. Dat zal echter in kleine groepen zijn zodat 
niet alle maatjes elkaar zullen zien. Hopelijk laait door het elkaar weer fysiek ontmoeten en nieuwe 
koppelingen het vuurtje bij menigeen weer op. 
 
PS: We zoeken nog steeds een extra coördinator. Zie hiervoor de bijlage in deze nieuwsbrief 
 
 
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 oktober 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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Vacature Budgetmaatjes 
 
 
Wie zijn Budgetmaatjes? 
In het project Budgetmaatjes kunnen mensen die financieel zijn vastgelopen of dat 
dreigen te raken, gekoppeld worden aan een vrijwilliger. Het Budgetmaatje biedt 
de hulpvrager sociale en praktische ondersteuning en helpt om (weer) grip te krijgen op zijn of haar 
financiën.  
Wat vragen wij? 
Een Algemeen Coördinator binnen een team met de 3 andere coördinatoren (hulpvragers, maatjes, 
externe contacten en training) 
Wie ben jij? 
Je bent maatschappelijk betrokken bij mensen in armoede en/of schulden. Je hebt affiniteit met het 
ondersteunen en het begeleiden van vrijwilligers. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en 
je kunt goed luisteren, mensen motiveren en binden. Je onderschrijft de missie en visie van Stichting Vrede 
voor de Stad. Je bent woonachtig in de gemeente Nissewaard en je bent flexibel inzetbaar, voor circa 5-8 
uur per week. Tevens ben je bereid de basistraining te volgen en een verklaring omtrent gedrag aan te 
vragen (hieraan zijn voor jou geen kosten verbonden). 
Wat ga je doen? 

• Je neemt deel aan overleggen met de 3 andere coördinatoren om het beleid vorm te geven en te 

evalueren.  

• Samen met de coördinator maatjes voer je de intake- en jaargesprekken met de maatjes. 

• Je communiceert met de maatjes over hun rapportages. 

• Je schrijft periodiek een rapportage over het project aan het bestuur van Stichting Vrede voor de 

Stad. 

• Je bezoekt de bijeenkomsten van het Financieel Platform Nissewaard namens Budgetmaatjes. 

• Indien nodig neem je deel aan een multidisciplinair overleg met de hulpvrager en andere 

hulpverleners van de hulpvrager. 

• Je stelt samen met de andere coördinatoren je jaarlijkse begroting op. 

Wat bieden wij? 
Een mooie vrijwillige functie binnen een actieve organisatie, waarbij je zelf je tijd kunt indelen. Je werkt met 
bevlogen vrijwilligers in een prettige werksfeer. Je wordt goed ingewerkt door een ervaren coördinator. Je 
krijgt de mogelijkheid diverse trainingen binnen het vakgebied te volgen. Tevens ben je verzekerd. 
Hoe te reageren? 

• Per mail: budgetmaatjes@vvds.nl 

• Telefonisch: 06 2714687 
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