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Van uit het bestuur:  
Het bestuur van Stichting Vrede voor de stad en stichting Voedselbank 
Spijkenisse e.o. wenst iedere vrijwilliger en iedereen die ons werk een warm 
hart toedraagt, fijne gezegende Kerstdagen en een mooi en gezond 2022. 
 
BudgetMaatjes: “Nissewaard kom uit je schuld” 
 

Vijf jaar. Dat is de gemiddelde termijn waarna mensen met financiële zorgen hulp 
gaan zoeken. Een wel erg lange tijd denkt u misschien. Schaamte speelt daarin 
een belangrijke rol. Je denkt toch wel vijf keer na voordat je aangeeft het financieel 
niet meer te kunnen bolwerken? Soms onderkennen mensen ook dat er financiële 
problemen dreigen of zelfs al zijn. 
Om eerder met deze mensen in contact te komen is begin dit jaar de campagne 
Nissewaard kom uit je schuld van start gegaan. Als Budgetmaatjes maken we deel 

uit van het projectteam en zijn we dus volop bij deze campagne betrokken. Recent verscheen de eerste 
nieuwsbrief van dit projectteam. Deze treft u als bijlage aan. 
Heeft u nu al schulden of kent u iemand ?, aarzel dan niet. Blijf er niet mee lopen, maar meldt u aan bij 
Budgetmaatjes. Stuur een mail naar budgetmaatjes@vvds.nl. Belt u liever? Dat kan ook. 06 2714 6876.  
Nu is er misschien nog het nodige te regelen. Hoe langer wordt gewacht hoe eerder anderen de schulden 
gaan regelen. 
 
 
Voedselbank:  
 
Gift van Sement  
Op 25 november werd onze voedselbank verrast met een fraaie donatie van het 
Arbeidsbemiddelingsbureau Sement uit Gouda. Het bedrijf doneert een bijdrage 
aan een maatschappelijk belangrijke organisatie bij een succesvolle bemiddeling 
van een arbeidsplaats. Marleen Vink, medewerkster bij Sement, verblijdde onze 
voedselbank met een fraaie gift van € 1124.- na een geslaagde bemiddeling bij 
woningcorporatie De Leeuw van Putten in Spijkenisse. Een gift, die de 
voedselbank erg goed kan gebruiken om haar doel, het verstrekken van een 
wekelijks voedselpakket aan hen die dat hard nodig hebben, te kunnen blijven doen! Onze welgemeende 
dank aan Marleen Vink en haar collega's! 

Pluim van de Arbeid 
Vrijdag bezochten Sandra Strijaards en Astrid van de Bend van PvdA Nissewaard de Voedselbank. Ze 
reikten er een Pluim van de Arbeid uit. Deze Pluim wordt gebruikt bij de presentjes die 298 kinderen krijgen 

voor de feestdagen. ‘Het is mooi zoveel gedreven vrijwilligers hier bezig te 
zien’, zei kandidaat-raadslid Strijaards. De Pluim van de Arbeid wordt door de 
PvdA al enkele jaren uitgereikt aan vrijwilligersorganisaties in Nissewaard. 
Raadsleden stellen hiervoor een deel van hun vergoeding beschikbaar. Ook 
leden van de PvdA dragen bij aan de Pluim.  
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Prachtige donaties voor de Voedselbank Spijkenisse 
Voor de tweede keer dit jaar werd de Voedselbank verrast door prachtige donaties van Ruud van Vliet. 
In oktober ontvingen we het geweldige bedrag van € 2.000. Dit wordt, zoals Ruud ook zelf 
voorstelt, besteed aan magazijnbenodigdheden. Van de helft van het bedrag wordt een nieuwe 
koeler in de keuken aangeschaft en nog 20 dolly’s. Die dolly’s maken het de vrijwilligers een 
stuk gemakkelijker om de kratten door de loods te verplaatsen. 
De andere helft gebruiken we als gedeeltelijke betaling van de nieuwe elektrische palletwagen, 

waarvoor we een aanvraag bij een fonds doen. 
Daarna ontvingen we ook nog Sinterklaaslekkernijen voor de kinderen van de 
Voedselbank: 594 chocoladeletters en 198 zakken kruidnoten. Wat een mooie verrassing voor 
de kinderen in de voedselpakketten die op 3 december werden uitgedeeld. 
Het bestuur, de coördinatoren en de vrijwilligers zijn Ruud van Vliet heel erg dankbaar, dat hij 
voor het derde jaar op rij de Voedselbank steunt met deze prachtige donaties.  
 

HelloFresh grote sponsor van Voedselbank Spijkenisse 
Al jarenlang is HelloFresh een belangrijke sponsor van Voedselbank Spijkenisse. 
Wekelijks mogen we bij HelloFresh langsgaan en vullen we onze koel- en 
vriesvrachtwagens met verse producten en voedingsmiddelen. Hiermee kunnen wij 
voedzame en gevarieerde voedselpakketten samenstellen en zo heel wat families 
blij maken. Het bestuur van de Voedselbank is heel dankbaar om op de onmisbare 
steun van HelloFresh te kunnen rekenen. 
 
1500 euro aan boodschappen voor de Voedselbank 

Vanaf eind oktober zamelde PvdA Nissewaard de cadeaukaarten in van de 
Postcodeloterij. Daar werden vorige week boodschappen van gedaan bij Albert Heijn 
’t Plateau. Er kon voor 1500 euro aan boodschappen gedaan worden. Deze werden 
daarna overhandigd aan de Voedselbank. 
De Voedselbank Spijkenisse en PvdA Nissewaard bedanken alle gulle gevers en de 
inzameladressen voor hun medewerking.  

Oliebollen voor de Voedselbank 
Bakker Voskamp in Spijkenisse bakte er gratis ruim tienduizend voor 
Voetbalvereniging Spijkenisse. De leden verkochten ze vervolgens voor 1 euro per 
stuk. Het bedrijf Hansa Safety Services betaalde wel, maar hoefde de bollen niet. De 
vereniging besloot dat die vrijdag naar de Voedselbank werden gebracht, zodat 
driehonderd gezinnen die het niet breed hebben ook iets lekkers kregen. In ieder pakket zat een zakje met 5 
oliebollen. 
Onze dank aan Bakkerij Voskamp voor het bakken, Hansa Safety voor de Sponsoring en Voetbalvereniging 
Spijkenisse voor het organiseren van deze actie.  
 

Extra handjes 
Extra handjes voor onze voedselbank; dat is altijd fijn. En goed om te laten zien wat er 
allemaal moet gebeuren rondom de voedselpakketten. Velen hebben geen idee. Bedankt 
voor de hulp! 

 
 
 
Aanvragen individuele inkomenstoeslag of energiebijdrage 2021 
De gemeente Nissewaard roept inwoners met een laag inkomen op om alsnog individuele inkomenstoeslag 
of een energiebijdrage voor 2021 aan te vragen. Dat kan nog t/m 31 december. Hiermee willen ze bereiken 
dat zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep gebruik maken van de regelingen. 
Zie www.voedselbankspijkenisse.nl  
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DE-Waardepuntenactie 2021. 
Er kan weer gespaard worden voor de Voedselbank. U doet toch ook mee? Wij 
kopen van de gedoneerde punten koffie, een luxeartikel dat niet in de 
voedselpakketten kan worden opgenomen. Bij diverse supermarkten staat ook dit 
jaar een DE-spaarzuil, waarin u de DE-waardepunten kunt donoren. 
 
 

Sponsoring Veldsink-Driekleur 
Voedselbank Spijkenisse en omstreken heeft ook dit jaar extra steun ontvangen van 
Veldsink Driekleur Spijkenisse. Hun logo rijdt inmiddels mee op onze Opel Vivaro koel-

/vriesbus. 
 

 

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 2022. 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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