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Bericht van het bestuur:  
Op maandag 13 juni hebben we in het bestuur afscheid genomen van 
Gerrit en Martin. Volgende maand vertellen zij over hun ervaringen en 
voldoening van vele jaren bestuur Voedselbank en Vrede voor de Stad. 

 
 
Voedselbank: 
 
Donatie SC Botlek voor Voedselbank Spijkenisse en omstreken 
 

Jaarlijks organiseert voetbalvereniging SC Botlek een voetbalquiz. Organisator en 
presentator, Jan Schoonen, nam het initiatief, om aan de editie van dit jaar, een 
goed doel te koppelen. Het bestuur nam deze geste met enthousiasme over en op 
voorstel van Jan Schoonen werd de Voedselbank Spijkenisse en omstreken als 
goed doel uitgekozen. Het inschrijfgeld en enkele 
giften resulteerden in het mooie bedrag van € 365. 
Een delegatie van het bestuur van de Voedselbank 

was op 5 mei hartelijk uitgenodigd op het sportcomplex om de cheque in 
ontvangst nemen. 
De foto toont de overhandiging van deze cheque door Jan Schoonen en 
voorzitter Marco van Putten aan bestuurslid Gerrit van Buuren. 
Het bestuur van de Voedselbank dankt SC Botlek voor hun maatschappelijke 
betrokkenheid en deze mooie donatie. 
 
 
Voedselbank Spijkenisse en omstreken dankt Jungheinrich 
 
In de loods van de Voedselbank wordt voor het verplaatsen en opslaan van de pallets met voedselproducten 
gebruik gemaakt van rollend materieel, zoals een vorkheftruck, palletwagens en een stapelaar. Het goed 
functioneren van dit materieel is cruciaal om op vier dagen per week alle pallets te lossen en laden, te 
verplaatsen naar de stellingen, koelcel of vriescel. Jungheinrich verzorgt het onderhoud op deskundige en 
efficiënte wijze. Deze manier van werken helpt ons om de exploitatiekosten in de hand te houden. Het 
bestuur van Voedselbank Spijkenisse heeft grote waardering voor de serviceverlening van Jungheinrich. 
Mede hierdoor kunnen we week in week uit aan onze cliënten de broodnodige voedselpakketten blijven 
uitdelen. 
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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 2022. LET OP In augustus verschijnt er 
geen nieuwsbrief i.v.m. de vakantieperiode.  
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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