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Nieuwsbrief nr. 103 – September 2017 
 
BESTUUR: Vrachtwagen Voedselbank: 

 
Stond in de vorige nieuwsbrief de teller voor de aanschaf van een andere vrachtwagen nog op ruim   € 
5000.- , nu kunnen we melden dat we de € 34.000.- zijn gepasseerd! Het Oranjefonds heeft ons          € 
25.000.- toegezegd, het provinciaal diaconaal fonds van de PKN Zuid Holland schonk ons €2500.-, en van 
de crowdfundingsaktie staat de teller op bijna €2000.- Bij twee fondsen, t.w. het Kansfonds en het Sint 
Lauirensfonds, staat nu nog een aanvraag voor ondersteuning bij de aanschaf uit. Het bestuur hoopt u in de 
volgende nieuwsbrief meer te kunnen melden inzake de aanschaf van een andere vrachtwagen. Nog even 
geduld dus! 
 
De firma Roodhart uit Rotterdam –Waalhaven schonk ons een bedrag van € 250 voor belasting en 
verzekering van onze bestelbus Opel Vivaro, waarvoor veel dank! 

 
 
ACTIVITEITENCOMISSIE VOEDSELBANK: Helpers gevraagd: 

De vakantie zit er voor de meeste Nederlanders weer op. We hopen dat u zelf ook een goede vakantie heeft 
gehad. Voor veel mensen is een vakantie, hoe verdient ook, echter niet vanzelfsprekend. Vaak omdat ze er 
het geld niet voor hebben. Een deel van hen zien we elke vrijdag terug. Bij de Voedselbank, om hun pakket 
op te halen.  

De inhoud van het pakket kan sterk variëren. Dat hangt voor een groot deel af van wat er op dat moment 
wordt aangeboden. De ene keer is dat best veel, de andere keer is dat minder. In dat laatste geval wordt de 
noodvoorraad aangesproken. Zo kunnen we er enigszins voor zorgen dat de cliënten wekelijks een pakket 
ontvangen waarmee ze een deel van de week van voedsel zijn voorzien. Deze noodvoorraad is dus best 
belangrijk voor de Voedselbank.  

De noodvoorraad is helaas niet oneindig. Die moet regelmatig worden bijgevuld. Dat gebeurt o.a. met de 
opbrengst vanuit de supermarktacties. Deze worden twee maal per jaar gehouden. In het voorjaar en in het 
najaar.  

De eerstvolgende actie staat gepland voor vrijdag 8- en zaterdag 9 december a.s. U voelt hem waarschijnlijk 
al aankomen: “We zoeken voor deze actie vrijwilligers”. Daarom de vraag: Wilt u op één van deze dagen 2,5 
uur in een supermarkt staan? 

Iedereen die in het verleden al heeft meegedaan krijgt eind september a.s. persoonlijk een uitnodiging. Lijkt 
het u wel wat, maar heeft u nog nooit geholpen, stuur dan een mail aan supermarktactie@vvds.nl. Dan 
nemen wij contact met u op. Bellen kan ook: 0181 662161.  

 

BUDGETMAATJES: En dan gaat de telefoon: 

 

Dinsdag 10.00uur. Telefoon gaat. Een doorverwijzer die een hulpvrager wil aanmelden. Ik weet dat jullie een 
wachtlijst hebben, maar hebben jullie toch misschien een mogelijkheid? 
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Hulpvrager staat onder bewind. De bewindvoerder heeft er echter een bende van gemaakt. Hierdoor zijn er 
al twee maanden geen inkomsten ontvangen. Hulpvrager is weduwnaar. Door de slechte financiële situatie 
heeft de verhuurder ook een ultimatum gesteld. Ook loopt er een procedure om de kinderen uit huis te 
plaatsen. Of we met spoed een maatje kunnen koppelen.  
 
We hebben een wachtlijst. Maar om in zo’n situatie nee te moeten zeggen, dat is toch wel moeilijk. 
Budgetmaatjes is vaak het laatste redmiddel. Dat wordt dus weer puzzelen voor de coördinatoren. Je hart 
zegt “We moeten hier echt helpen”. Je verstand “We hebben gewoon niemand”. Een dilemma waar je liever 
niet over na wilt denken. 
 
Gelukkig was er een maatje die aangaf deze hulpvrager wel te willen begeleiden (koppeling doen we altijd in 
overleg met het maatje). Door inzet van het maatje is een huisuitzetting voorlopig afgewend. Dergelijke 
succesjes geven energie, al besef je daarbij dat je er nog lang niet bent. 
 
Niet alle dossiers zijn gelukkig zo heftig…….. 
 
(Maatjes kunnen we nog steeds gebruiken. Interesse: mail naar budgetmaatjes@vvds.nl) 
 

AGENDA: 
 
Bijeenkomst bestuur:    9 oktober ‘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 oktober ‘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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