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Het bestuur van Vrede voor de Stad en de Voedselbank Spijkenisse e.o. wenst iedereen fijne Paasdagen. 
 
Bericht van het bestuur 
Van de voorzitter 
Onlangs kopte er een krant ‘schaarste bij de voedselbanken’. Uiteraard zoek je dan als kersverse voorzitter 
direct contact met de experts in onze organisatie, te beginnen bij wat medebestuursleden. Wellicht geldt de 
krantenkop voor andere voedselbanken, maar schaarste voor voedselbank Spijkenisse is gelukkig niet aan 
de orde. In mijn hoofd schrijf ik er het woordje ‘nog’ bij. De toevoer aan producten geven absoluut geen 
aanleiding om aan schaarste te denken. Het is een wat ouderwets klinkend woord, maar het betekent dat er 
niet of net voldoende middelen zijn. Niet of nog niet? Gezien de huidige oorlog in de Oekraïne, de oplopende 
brandstofprijzen, opstuwende grondstofprijzen, de wereldwijde inflatie zouden we alert moeten zijn. 
Tegelijkertijd mogen we dankbaar zijn voor iedere dag waarin we genoeg ontvangen en weggeven.  
Als kersverse voorzitter van Vrede voor de Stad kom ik in een geheel nieuwe situatie. Ineens hebben we te 
maken met Oekraïense vluchtelingen die in een aantal hotels en andere plaatsen worden opgevangen. De 
gemeente Nissewaard is hard bezig om permanentere bewoning voor hen te regelen, zodat ze de hotels 
kunnen verlaten. In de tussentijd is er een enorme bereidheid van mensen, organisaties en kerken om de 
mensen, zowel volwassenen als vele kinderen, ondersteuning te bieden. Overal ontplooien mensen 
initiatieven. Het is niet altijd makkelijk om het overzicht te bewaren wie wat doet en wanneer. Maar 
langzamerhand beginnen we wel steeds meer contact te krijgen met de vluchtelingen, die huis en haard 
moesten verlaten. Ze houden nauwlettend het oorlogsnieuws in de gaten, omdat het hun geliefden betreft. 
Binnen Vrede voor de Stad hebben we een contactpersoon voor de coördinatie van alle activiteiten met de 
Oekraïners, maar ondertussen bloeien er duizend bloemen rondom ons. Op donderdagavond 14 april is er 
om 20 uur een Psalmprojectconcert in de Dorpskerk. De vluchtelingen mogen gratis naar binnen. De extra 
opbrengsten zijn voor ‘Samen in actie voor Oekraïne’. Zegt het voort. Zo hopen kerken en andere 
organisaties in de komende tijd meer te kunnen betekenen voor, zoals de Bijbel laat zien: de vreemdelingen 
onder ons die we gastvrij moeten behandelen. We mogen hen van voedsel en kleding voorzien. Bovendien 
mogen we helpen hun wonden te verzorgen of te verlichten. 
 
Ds. Arenda Haasnoot, Voorzitter St. Voedselbank Spijkenisse en St. Vrede voor de Stad.  
 
Nieuwe penningmeester  
Blij zijn wij dat wij kunnen melden dat wij een nieuwe penningmeester hebben gevonden. Na twee termijnen 
van 4 jaar voor de Voedselbank en nog veel meer jaren voor Vrede voor de Stad, heeft Martin aangegeven 
graag een opvolger te willen inwerken. Zijn opvolger wordt Roelof Jorritsma. Roelof zal zichzelf in de 
volgende nieuwsbrief voorstellen. Wij wensen Roelof veel plezier en voldoening bij zijn werk als 

penningmeester en vertrouwen op een mooie samenwerking. 
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Voedselbank:  
Voedselbank Spijkenisse scoort weer 100 punten bij de HACCP controle 
Op 11 maart was de jaarlijkse onaangekondigde HACCP controle door de Houwers 
groep bij de Voedselbank Spijkenisse. Deze controle is verplicht voor alle bedrijven 
en organisaties die voedsel vervoeren, verwerken en opslaan, dus ook voor de 
Voedselbank. Er wordt 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 gekeken of de houdbaarheidsdatum van de 
voedselproducten niet is overschreden. Net als vorig jaar behaalden wij ook dit jaar de maximale 100 
punten, wat inhoudt dat de Voedselbank Spijkenisse opnieuw het groene certificaat heeft ontvangen. Onze 
cliënten kunnen er zeker van zijn dat de voedselpakketten die zij krijgen met de grootste zorg voor de 
voedselveiligheid zijn samengesteld. 
Het bestuur van de Voedselbank dankt alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt.  

 
Lionsclub Bernisse 
De Lionsclub Bernisse heeft diverse acties gehouden, zoals de kerstactie en een 
inzamelingsactie met de Plus Supermarkt in de Akkerhof. Het bestuur is zeer dankbaar 
voor deze bijdrages aan het werk van de Voedselbank. 

 
 
 
 

 
Bron van Vrede:  
Op 4 mei vindt weer de jaarlijkse dodenherdenking plaats in Spijkenisse. Namens 
de kerken zal de projectgroep Bron van Vrede hieraan haar medewerking 
verlenen. Houd voor meer informatie over tijden en locatie de plaatselijke media 
in de gaten.  
 
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 mei 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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Voedselbank aantallen 
 
Onderstaande overzichten tonen de aantallen deelnemers en voedselpakketten, de gezinssamenstelling en 
hoe lang huishoudens aangewezen zijn op onze Voedselbank per eind maart 2022. Deze informatie komt uit 
de kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard voor de verstrekte subsidie. 
In dit kwartaal was er daling van het aantal personen en het aantal gezinnen in Nissewaard, dat is 
aangewezen op de Voedselbank.  
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun wekelijkse inzet om al deze gezinnen van een goedgevuld 
voedselpakket te voorzien. 
 

Aantal deelnemers 30-06-2021 30-09-2021 31-12-2021 31-03-2022 

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

732 720 734 671 

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

61 56 61 67 

• Het totaal aantal personen in Nissewaard dat 
een pakket ophaalt 

793 776 795 738 

• Het totaal aantal pakketten in Nissewaard 322 317 321 307 

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

81 71 71 107 

 
 

Gezinssamenstelling deelnemers Nissewaard 30-06-2021 30-09-2021 31-12-2021 31-03-2022 

• Alleenstaanden 129 133 133 134 

• Eenoudergezinnen 119 108 114 99 

• Overige gezinnen 74 76 74 74 

Totalen 322 317 321 307 

% kwartaal -6,4% -1,6% 1,3% -4,4% 

% jaar   -8,3%  

 
Gemiddelde gezinsgrootte is 1 tot 2 kinderen per gezin 
 
 

Aantal huishoudens Nissewaard 30-06-2021 30-09-2021 31-12-2021 31-03-2022 

• Korter dan 3 maanden                                                                             12 20 23 25 

• Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 
maanden  

32 20 29 27 

• Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12 
maanden 

39 49 45 33 

• Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 78 67 63 63 

• Langer dan 2 jaar 161 161 161 159 

Totalen 322 317 321 307 

% kwartaal -6,4% -1,6% 1,3% -4,4% 

% jaar   -8,3%  
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