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Nieuwsbrief nr. 100 – Juni 2017 
 
BRON VAN VREDE: Gebedsdienst 
 
Nog even ter herinnering. Woensdag 14 juni ’17 is er weer een gebedsdienst. De aanvang is 19.30uur en ds 
Klaas Waterlander uit Hekelingen zal deze dienst leiden. 
 
Het zou leuk zijn om u tijdens deze dienst te ontmoeten. 
 

BESTUUR: Coördinatoren verleg 

 

Aansluitend op de gebedsdienst zal er op 14 jun i ’17 een coördinatoren overleg plaatsvinden. Het is de 
bedoeling dat het bestuur en alle coördinatoren elkaar in dit overleg zullen ontmoeten. 
 
 

BEZOEKGROEP HARTELBORGT: We gaan gewoon door waar we mee bezig zijn 

 
Iedere tweede woensdag van de maand bezoekt een groep vrijwilligers van Vrede voor de Stad de 
Hartelborgt van 19.00 tot 20.30 uur. In groepjes van twee gaan ze naar een leefgroep om een praatje te 
maken, soms over heel gewone dingen en een enkele keer over dingen die er in het leven echt toe doen. 
We spelen mee met een partijtje tafelvoetbal of poker en soms zitten we er alleen maar bij als de jongens - 
als gewone pubers - zitten te gamen. 
 
We zijn blij dat er iemand belangstelling heeft voor het bezoekwerk, misschien binnenkort dus een nieuwe 
vrijwilliger bij onze bezoekgroep. We kunnen nog steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken. Helemaal de laatste 
tijd kunnen we maar twee groepen bezoeken doordat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn door ziekte of 
andere verplichtingen. 
 
Onze bezoeken worden door de jongens en de leiding erg gewaardeerd, de ene keer merk je dat meer dan 

de andere keer. 
 
 
BUDGETMAATJES: Nieuwe maatjes gevraagd 

 
Reclame hoeven we als Budgetmaatjes niet te maken. Hulpvragers en doorverwijzende instanties weten ons 
zelf wel te vinden. Het gevolg is wachtlijsten. Iets waar we niet blij mee zijn. Het is zo moeilijk om nee te 
moeten zeggen tegen mensen die je hulp vaak zo hard nodig hebben. 
 
We zijn daarom op zoek naar nieuwe maatjes. Hiervoor hebben we een advertentie opgesteld weke de 
komende tijd breed verspreid zal gaan worden. Uiteraard mag u zelf ook informeren!  
 
De advertentie vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. Wilt u hem s.v.p. ook weer verspreiden? 
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BUDGETMAATJES: Ouder(s) & kind Budgetmarkt 

 

De ouderen onder de lezers van de nieuwsbrief herinneren zich misschien de 55+ Geldbeurs welke in 
februari ’17 in de Boekenberg is gehouden. Dit was, zo hebben we begrepen, een succes. Mensen die men 
wilde bereiken werden bereikt. Velen kwamen ook die zaterdag naar de Boekenberg. 
 
Deze beurs krijgt een vervolg. Op zaterdag 1 juli ’17 wordt er in Wijkcentrum de Akkers een Ouder(s) & kind 
Budgetmarkt gehouden. Woont u in De Akkers dan bent u van harte welkom. Voor meer informatie zie de 
bijlage bij deze nieuwsbrief. 
 
 

VOEDSELBANK: We staan nog (niet) stil 

 

We berichtten al eerder over de noodzaak om een 2
e
 hands vrachtwagen aan te schaffen. Die noodzaak is 

inmiddels nog dringender geworden. Half mei is onze vrachtwagen met koelsysteem APK afgekeurd. Gezien 
de leeftijd van de vrachtwagen zijn de kosten voor reparatie te hoog om daarin nog te investeren. De 
afkeuring komt niet onverwacht. Dat neemt niet weg dat we in de afgelopen weken met kunst- en vliegwerk 
ons werk hebben gedaan want er is op dit moment geen geld voor de aanschaf van een goede, 
tweedehands vrachtwagen. 
 
Het bestuur heeft met Distributiecentrum Rotterdam afgesproken dat ze in principe iedere donderdag een 
vrachtwagen met defecte laadklep, maar een werkend koelsysteem aan ons beschikbaar stellen. Voor 
andere dagen en ritten maken we aparte afspraken want dan zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid. 
Hoe blij we ook zijn met deze noodgreep, het biedt geen blijvende oplossing. 
 
Het Distributiecentrum Rotterdam verwacht dit jaar vervanging van een 
aantal transportmiddelen. Daardoor komt er een Scania vrachtwagen 
beschikbaar die we waarschijnlijk tegen een inruilprijs kunnen 
aankopen. Helaas duurt dit langer dan we verwachtten. In tegenstelling 
tot eerdere berichten kan het nog wel 10 weken duren. De prijs van de 
wagen is nog niet bekend, maar we houden rekening met een prijs van 
€ 5000 tot 6000,-. Dat bedrag is er niet. Daarom zetten bestuur en 
vrijwilligers van de Voedselbank zich op verschillende manieren in 
(collecte Oranje Fonds, crowdfunding, sponsorwerving etc.) om 
fondsen te genereren.  
 
 

VOEDSELBANK: Aantallen 
 
In deze nieuwsbrief publiceren we de aantallen t/m/ maart 2017 over deelnemers, voedselpakketten 
gezinssamenstelling en hoe lang huishoudens aangewezen zijn op de Voedselbank. 
Deze informatie komt uit de kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard ter verantwoording voor 
de verstrekte subsidie. 
In het eerste kwartaal van 2017 was er een lichte stijging van het aantal gezinnen dat aangewezen is op de 
Voedselbank. Het is nog te vroeg om te beoordelen of dit komt door de ruimere toelatingsgrens, zoals die 
per 1 januari 2107 is ingegaan. 
De wekelijkse inzet van de vrijwilligers voor het samenstellen en uitreiken van de voedselpakketten is 
onveranderd noodzakelijk. Namens het bestuur hartelijk dank hiervoor. 
 
Aantal deelnemers 

 

 30-06-2016 30-09-2016 31-12-2016 31-03-2017 

Het aantal personen uit Spijkenisse dat gebruik 
maakt van de Voedselbank  

935 867 817 833 

Het aantal mensen uit andere gemeenten op de 
Zuid-Hollandse eilanden die in Spijkenisse het 
pakket ophalen 

70 59 60 58 

Het totaal aantal pakketten wat naar de andere 79 86 72 77 
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gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden gaat 

 
Gezinssamenstelling van deelnemers uit Spijkenisse 

 

 30-06-2016 30-09-2016 31-12-2016 31-03-2017 

Alleenstaanden 132 123 122 130 

Eenoudergezinnen 155 148 143 141 

Overige gezinnen 109 95 84 90 

Totalen 396 366 349 361 

% kwartaal  -7,6% -4,6% +3,4% 

% jaar    -16,2% 

 
Gemiddelde gezinsgrootte is 2 tot 3 kinderen per gezin        
 
Aantal huishoudens bij de Voedselbank 
 

 30-06-2016 30-09-2016 31-12-2016 31-03-2017 

Korter dan 3 maanden                                                                             20 38 49 68 

Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 
maanden  

46 13 20 28 

Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12 
maanden 

62 69 45 30 

Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 85 72 72 75 

Langer dan 2 jaar 182 174 164 160 

Totalen 395 366 350 361 

% kwartaal  -7,3% -4,4% +3,1% 

% jaar    -16,2% 

 
AGENDA: 
 
Bijeenkomst bestuur:    3 juli ‘17 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  23 november ‘17 
Gebedsbijeenkomsten:   11 oktober ’17 (Uitzenddienst) 
Supermarktacties:   8- en 9 december ‘17 
 
 

COLOFOON: 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad 

Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 
 
Kopij inleveren voor 10 juli ‘17 

Vrede voor de Stad 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 eo. 
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