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STUURGROEP: Oproep 
 
Hulp bij wiskunde gezocht 
Wie is er goed in wiskunde en wil hier iets mee doen? 
Een meisje van 14 uit een Ghanees gezin dat al verschillende jaren in Nederland woont, heeft grote 
moeite met wiskunde. Via House of Hope in Rotterdam is de moeder van dit gezin op Vrede voor de 
Stad gewezen. In het verleden heeft een vrijwilliger dit gezin geholpen met de Nederlandse taal en nu 
ligt er de vraag om hulp bij wiskunde. Het gezin woont in Spijkenisse en zowel moeder als dochter willen 
graag kennis maken met iemand die hen het komende cursusjaar wil helpen. 
 
We hopen dat er iemand is onder de lezers van de Nieuwsbrief die hiervoor talenten en mogelijkheden 
heeft. Wie reageert? Uw reacties zijn welkom via secretariaat@vvds.nl 
 
 
WERKGROEP GEBEDSBIJEENKOMSTEN: Gebedsbijeenkomst op 15 juni ‘16 
 
Nog even een korte herinnering. Op 15 juni ’16 is er in de Pinkster Gemeente De Schuilplaats  aan de 
Dorpsstraat 105, 3209 AE Hekelingen om 20.00uur weer een gebedsbijeenkomst. 
Van harte uitgenodigd! 
 
 
ACTIVITEITENCOMMISSIE VOEDSELBANK: Reces 
 
Eigenlijk is de Activiteitencommissie al met vakantie. 
 
Na het recent evalueren van de acties door de activiteitencommissie zit het werk er weer even op. Bij 
deze evaluatie zijn geen zaken naar voren gekomen welke volgend seizoen anders zouden moeten. 
 
Natuurlijk zijn er altijd wel dingen die je anders zou willen maar we zijn 
afhankelijk van een heleboel factoren, zoals supermarkten, mensen en 
weersomstandigheden. Tijdens een supermarktactie gebeuren er altijd 
dingen die je vooraf niet kunt voorzien. Afmeldingen op het laatste 
moment, kratten die de hele nacht in de regen hebben gestaan, een 
wegafsluiting waardoor je de routes anders moet indelen, een 
onvoorzien tekort aan kratten in de supers, enz. De enige manier om op 
dat moment het probleem op te lossen is improviseren. Gelukkig zijn 
daardoor binnen de commissie maar ook binnen de vrijwilligers enorme creatieve voelhorens door 
ontstaan. 
 
Ook de uren van stilstand waarmee de middagploeg bij het sorteren regelmatig te maken heeft is 
onderdeel van gesprek geweest. Aan de ene kant vinden we die stilstand vervelend. Aan de andere kant 
hebben we ook geen oplossing. Later beginnen of minder mensen kan zo maar inhouden dat we tot 
21.00uur bezig zijn of erger nog op maandag terug moeten komen. 
 
In 2015 hebben we de kerken in Spijkenisse niet benaderd bij de vraag om Sint te helpen. Dit omdat hij 
best nog wel de nodige cadeaus op voorraad had. Die zijn nu op, zodat we voor dit jaar weer een 
beroep op hen gaan doen. 
 
De in het najaar ’15 gehouden vrijwilligersavond heeft, zo hebben we de indruk, duidelijk in een behoefte 
voorzien. In de toekomst zal een dergelijke avond zeker weer worden gehouden. We denken daarbij aan 
2017. 
 
We zeiden het al: we zijn al op reces. In de loop van augustus wordt intern de supermarktactie voor 
Kerst weer opgestart. In september zullen vervolgens de uitnodigingen worden verzonden om weer mee 
te doen. O ja, de datum van deze actie is vrijdag 9- en zaterdag 10 december ’16. 
 
Iedereen die ons afgelopen seizoen op welke manier dan ook heeft geholpen nogmaals bedankt. Voor 
nu een goede zomer toegewenst. 



BUDGETMAATJES: Hoe gaat het bij Budgetmaatjes? 
 
Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. 

”Aan de ene kant goed” is dan het antwoord. Op 11 juni ’16 sloot Wim de 
basiscursus af. Daarmee is hij gecertificeerd Budgetmaatje en mag daardoor 
zelfstandig hulpvragers begeleiden. In januari j.l. haalde Hans het certificaat al. De 
capaciteit hebben we dus behoorlijk kunnen opvoeren. Dat wordt nog meer omdat in september nog drie 
andere maatjes deze opleiding gaan volgen. Ook hoopt Bart deze dan af te ronden. 

Doordat er meer maatjes beschikbaar zijn is het gelukt om de wachtlijst weg te werken. Hulpvragers 
welke zich aanmelden kunnen vanaf nu dus weer direct worden geholpen. 

Ook bij de hulpvragers lijkt op dit moment “alles onder controle”. Situaties van chaos zijn op dit moment 
gestabiliseerd. Paniek maakt plaats voor rust. Geen overzicht is veranderd in weten hoe de hulpvrager 
er nu financieel voorstaat. 

 
Aan de andere kant zijn er echter ook dingen die de aandacht van de maatjes blijven vragen. In een 
situatie waarin hulpvragers b.v. constant op de huid worden gezeten door hun schuldeisers. Ook al zijn 
er regelingen in zicht om tot een oplossing te komen spannen ze op het laatste moment alsnog een 
rechtszaak aan. In die gevallen wordt er extra veel van het maatjes gevraagd. 

 
Zoals al eerder opgemerkt: De wachtlijst is weggewerkt. Er kunnen weer nieuwe hulpvragers worden 
aangemeld. Dat kan door te mailen naar budgetmaatjes@vvds.nl. Bellen kan ook: 06 27146876 (Het 
liefst na 17.15uur) 

 
AGENDA: 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:  14 juli ’16 
Interkerkelijk diaconaal beraad:  17 november ‘16 
Gebedsbijeenkomsten:   12 oktober ’16 (Uitzenddienst Dorpskerk Spijkenisse) 
Supermarktacties:   9- en 10 december ‘16 
 
 
COLOFOON: 

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

Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 
Kopij inleveren voor 10 juli ‘16 

Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds. 

De stichtingen Vrede voor de Stad, Voedselbank Spijkenisse en omstreken en 
Leergeld Voorne Putten 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. 
- Rabobankrekening NL35Rabo0119080117 t.n.v. Stichting Leergeld Voorne 

Putten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


