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Nieuwsbrief nr. 102 – Augustus 2017 
 
BESTUUR: Uit Het bestuur 

 
Afscheid: 

 
Enige tijd geleden heeft Marieke van Ek, die gedurende vele jaren een uitstekende invulling gegeven heeft 
aan het secretariaat van zowel Vrede voor de Stad als de Voedselbank, te kennen gegeven dat het voor 
haar een te grote belasting is geworden, om haar taak te blijven vervullen. Het bestuur betreurt in hoge mate 
haar besluit om haar functie neer te moeten leggen, maar begrijpt dat ze in haar omstandigheden deze 
keuze heeft moeten maken. Veel heeft ze voor onze stichtingen betekend en we kijken met dankbaarheid 
terug op de periode waarin zij bestuurlijk actief was voor ons. We wensen Marieke en Arie alle goeds voor 
de toekomst, bovenal Gods zegen! 
 
Het secretariaat is overgenomen door Gerrit van Buuren. 
 
Welkom: 
 
Wellicht is het u als lezer van de nieuwsbrief opgevallen dat de Voedselbank Spijkenisse e.o. regelmatig in 
het lokale streekblad Groot Nissewaard opvallend aanwezig is. Dat is de verdienste van een nieuwe 
vrijwilligster, Marga den Breems. Marga heeft al vele jaren ervaring op het gebied van public relations en is 
dus zeer vertrouwd met de wijze waarop de samenleving op de hoogte kan worden gehouden over 
plaatselijke ontwikkelingen. Toen zij zich beschikbaar stelde om aan de pr-rol voor de Voedselbank invulling 
te  geven, heeft het bestuur daar voluit ja tegen gezegd.  
 
Naast de publicaties in Groot Nissewaard heeft ze zich ook ontfermd over bijdragen van de Voedselbank op 
Facebook, en heeft ze kortgeleden nieuwe posters en flyers ontworpen. Ook de enige tijd geleden gestarte 
crowdfunding voor een andere vrachtwagen is een product van haar hand. Welkom, Marga en veel succes! 
 
Vrachtwagen Voedselbank: 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben we reeds gemeld de noodzaak om over te gaan tot de aanschaf van een 
andere vrachtwagen. Bij een viertal fondsen zijn aanvragen ingediend, en van één van de vier is reeds een 
toezegging binnen van € 5000.- De beslissingen van de andere drie fondsen zijn nog niet bekend.   
 
Vermeldenswaard is verder dat leerlingen van basisschool De Morgenster d.m.v. een actie het mooie bedrag 
van ruim € 300.- bij elkaar brachten, bestemd voor de vrachtwagenactie. Dank daarvoor!  
 
Tenslotte: een aantal vrijwilligers van de voedselbank heeft gecollecteerd voor het Oranjefonds. De totale 
opbrengst was € 724, waarvan de helft, dus € 362.-,  voor onze eigen voedselbank bestemd is. Ook 
daarvoor een extra woord van dank aan de vrijwilligers, die zich hiervoor hebben ingezet.  
 
Het bestuur is in gesprek met het Distributiecentrum Rotterdam van de Voedselbank over een mogelijke 
overname van een vrachtwagen. Daarnaast is het bestuur in gesprek met een grote onderneming over het 
sponsoren van (een deel) van de exploitatiekosten van de aan te schaffen vrachtwagen. Wellicht weten we 
bij het verschijnen van de volgende nieuwsbrief meer. 
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VOEDSELBANK: Voedselbank aantallen 

 
In deze nieuwsbrief publiceren we de aantallen t/m juni 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. 
Het tweede kwartaal van 2017 toont er verdere daling van het aantal gezinnen dat aangewezen is op de 
Voedselbank. 
Ondanks deze daling is 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 

 

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

 Het aantal personen uit Spijkenisse dat 
gebruik maakt van de Voedselbank  

867 817 833 764 

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

59 60 58 59 

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

86 72 77 69 

 
 
Gezinssamenstelling van deelnemers uit Spijkenisse 

 

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

 Alleenstaanden 123 122 130 122 

 Eenoudergezinnen 148 143 141 129 

 Overige gezinnen 95 84 90 83 

Totalen 366 349 361 334 

% kwartaal  -4,6% +3,4% -7,5% 

% jaar    -15,7% 

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

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

 Korter dan 3 maanden                                                                             38 49 68 41 

 Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 
maanden  

13 20 28 48 

 Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12 
maanden 

69 45 30 37 

 Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 72 72 75 57 

 Langer dan 2 jaar 174 164 160 151 

Totalen 366 350 361 334 

% kwartaal  -4,4% +3,1% -7,5% 

% jaar    -15,4% 
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ACTIVITEITENCOMMISSIE VOEDSELBANK: Weetjes 

 

Na elke supermarktactie komen er via onze vrijwilligers vaak vragen binnen welke ze tijdens hun 
aanwezigheid in de supermarkt van het winkelend publiek hebben ontvangen. Het viel ons daarbij op dat 
een aantal vragen steeds terugkeert. In deze nieuwsbrief willen we daar iets dieper op ingaan. 
 
Eén van de vragen is waarom er tijdens de actie alleen levensmiddelen worden ingezameld. Schoonmaak- 
en toiletartikelen, wasmiddelen, e.d. zijn toch ook nodig. Dat is zeker waar. Naast de supermarktacties 
voeren kerken, scholen, enz. ook regelmatig acties voor de Voedselbank. In de praktijk blijkt nu dat de 
genoemde artikelen vaak via deze acties binnenkomen. Daarom beperkt de Activiteitencommissie zich met 
de supermarktacties tot het inzamelen van lang houdbare levensmiddelen. In de praktijk blijken die hard 
nodig. 
 
Een vraag die in het verlengde hiervan ligt is het inzamelen van dierenvoer. Cliënten hebben soms ook 
dieren en die moeten toch ook eten? Dat klopt helemaal. Alleen als Voedselbank kunnen we niet alles, 
daarom beperken we ons bij de supermarktactie alleen tot het inzamelen van lang houdbare 
levensmiddelen. Door deze op de flyer specifiek te benoemen bereiken we ook dat er voldoende van de 
beoogde goederen binnen komen zodat het betreffende artikel in elk pakket kan worden gedaan. 
 
Een andere vraag welke al vaak is gesteld is die waarom er geen cliënten van de Voedselbank bij de acties 
worden ingezet. Een vraag waarover ook het bestuur zich heeft gebogen. De pakketten worden wekelijks 
zonder het vragen van een wederdienst verstrekt. Voor mensen is de stap om zich voor zo’n pakket aan te 
melden vaak al een hele hoge drempel waar ze overheen moeten. Vaak hoor je dat tegen de gang naar de 
Voedselbank enorm wordt opgezien. Mensen schamen zich ervoor dat ze wekelijks een pakket moeten 
ophalen. Ook al kunnen ze aan de oorzaak daarvan veelal niets doen. Daarom is het onmogelijk om cliënten 
te verplichten zich in te zetten voor welke actie dan ook.  Er zijn echter ook cliënten die zich vrijwillig voor de 
actie aanmelden. Dan worden ze ook gewoon in het rooster opgenomen. Bij ons zijn zij echter niet bekend 
als cliënt, maar als één van de vrijwilligers.  
 
Een laatste vraag waar we nu op in willen gaan “Waarom zamelen jullie” nooit op vrijdagavond in. Het 
antwoord daarop is kort. Het heeft eenvoudig weg te maken met het aantal beschikbare vrijwilligers. Voor de 
reguliere tijden zijn die er al vaak niet voldoende. 
 
We hopen u met deze brief enig inzicht te hebben gegeven. Heeft u nog vragen, mail ze naar 
supermarktactie@vvds.nl. 

 
 
BUDGETMAATJES: Bent u degene die we zoeken? 

 

Het gaat weer beter in Nederland. Heel veel statisteken laten dat zien. We kunnen weer naar boven kijken. 
Gelukkig maar, het dal ligt achter ons. 
 
Dat is één kant van het verhaal. De andere kant is dat het aantal mensen met financiële problemen ook 
steeds meer lijkt toe te nemen. Vorige week stond er nog een artikel in een krant dat veel huishoudens nog 
maar één tegenslag verwijderd zijn van serieuze geldproblemen. 
 
Van die andere kant merken we bij Budgetmaatjes steeds weer de gevolgen. Al maanden lang is er een 
wachtlijst. Wanneer die eindelijk een keer is weggewerkt moet je niet vreemd opkijken dat er een dag later 
weer enkele nieuwe hulpvragers zich hebben aangemeld. Die gaan dan helaas weer “In de wacht”. Dat 
zouden we graag anders zien. Daarom zijn we voor dit jaar nog op zoek naar twee nieuwe maatjes. 
 
Budgetmaatje zijn, misschien vindt u dat voor u zelf wel “Een brug te ver”. Ik heb helemaal geen verstand 
van financiën! U denkt misschien ”Ik ben al blij dat wanneer het saldo van mijn bankrekening de nul nadert 
er weer nieuw inkomen gestort wordt”.    
 
We zijn de laatste die zullen zeggen dat het allemaal gemakkelijk is. Maar met gezond verstand, een 
luisterend oor, je kunnen inleven in het leven van een ander, doorzettingsvermogen, enig gevoel bij financiën 
en goed overweg kunnen met Google, kom je een heel eind.  
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Herkent u zich daarin, dan bent u degene die we zoeken. We willen graag met u in contact komen. Dit jaar 
wordt er (in september) nog één basiscursus georganiseerd. Reageer daarom snel. Stuur uw mail naar 
budgetmaatjes@vvds.nl. We nemen daarna contact met u op. Bellen kan natuurlijk ook: 06 27146876 (het 
liefst na 17.15uur). 
 
 

BUDGETMAATJES: budgetinloop: 

 
Wat moet je doen wanneer je een brief ontvangt waar je niets van snapt. Of wanneer je een vraag hebt over 
b.v. je pensioen. Of je het zicht op je toeslagen volledig kwijt bent? Of maandelijks ervaart dat de maand 
langer is dan je budget? Gewoon afwachten tot de dingen die komen gaan? Dat is niet zo’n goed idee. 

 
In dergelijke gevallen kunt u namelijk bij de budgetinloop langs gaan. Elke dinsdagmorgen zitten in 
Wijkcentrum De Akkers van 9.00 – 12.00uur vrijwilligers voor u klaar om u te helpen met het vinden van het 
antwoord op uw vragen. Deze hulp is gratis. De koffie staat klaar. 
 
 

AGENDA: 
 
Bijeenkomst bestuur:    11 september ‘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 september ‘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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