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STUURGROEP: Komst bewoners AVO uitgesteld 
 
Net na het verstrijken van de kopijdatum van deze nieuwsbrief ontvingen we het bericht dat de komst 
van vluchtelingen naar de Aanvullende Vluchtelingen Opvang (AVO) in Nissewaard tot nader order is 
uitgesteld. Dit omdat het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt lager is dan verwacht.  
  
In aanloop naar de opening van het AVO hebben vele inwoners uit Nissewaard aangeboden om 
betrokken te willen zijn bij de activiteiten welke binnen het AVO plaatsvinden. Ook Vrede voor de Stad is 
hierbij betrokken. Op dit moment betekent dit besluit dat er even ”pas op de plaats” moet worden 
gemaakt. Bij de vraag “Hoe nu verder” wordt VvdS permanent op de hoogte gehouden. 
  
Wanneer er meer bekend is hoort u uiteraard van ons. 
 
ACTIVITEITENCOMMISSIE VOEDSELBANK: Vervoerders gezocht 
 
Waarschijnlijk zijn uw gedachten nog lang niet bij de komende supermarktactie op vrijdag 9- en zaterdag 
10 december ’16. Dat is logisch, want het duurt nog heel lang eer het zover is. De uitnodigingen om 
weer te helpen zijn ook nog niet verstuurd. Dat gebeurt pas in de loop van december. 
 
Toch vragen we nu al uw aandacht voor deze actie. De laatste jaren vormt het rond krijgen van het 
vervoer een probleem. M.n. wanneer het gaat om het op de vrijdag beschikken over voldoende 
bestelbusjes. Daarom nu al een verzoek: heeft u zelf een bestelbus of weet u iemand die een bus heeft 
wilt u dat dan nu al aan ons doorgeven? Dat kan op supermarktactie@vvds.nl 
 
BUDGETMAATJES: BUDGETMAATJE, iets voor U? 
 
Budgetmaatjes, ze zijn op dit moment misschien harder nodig dan ooit! 
 
Stelt u zich onderstaande situatie eens voor: 
 
“Leven met schulden”, dat valt niet mee. Eerst denk je er zelf nog uit te kunnen komen. Je treft 
regelingen met hen die geld van je tegoed hebben. Soms lukt dat, maar heel vaak lukt het ook niet. Er 
komen steeds weer van die brieven waarin wordt gevraagd wanneer je eindelijk eens gaat betalen. Na 
verloop van tijd word je die brieven een beetje zat. Je weet nu ongeveer wel wat erin staat. Daarom 
maak je ze niet meer open. Ze gaan op een stapel, of soms erger nog rechtstreeks naar het oud papier. 
Wat niet weet, wat niet deert. 
 
Daarna kom je er achter dat het toch niet zo werkt. Je schuldeisers zijn je niet vergeten. Ze kiezen voor 
een andere benadering. Ze sturen een deurwaarder op je af. Steeds weer stellen ze dezelfde vraag: 
“Wanneer ga je betalen”? Soms gaan ze nog een stapje verder, ze leggen beslag op het weinige wat je 
nog hebt. Hoe moet je dan verder? 
 
Binnen het project Budgetmaatjes worden we helaas steeds meer met dergelijke situaties 
geconfronteerd. Het neem eerder toe dan af. Daarom zoeken we voor 2017 ook weer een aantal nieuwe 
maatjes. Om mensen in situaties zoals hierboven beschreven te helpen. Om inzicht in hun financiële 
situatie te krijgen. Maar ook om een luisterend oor te vormen. 
 
Heeft u financieel inzicht, is logisch nadenken niet vreemd voor u, raakt u niet snel in paniek of 
gedemotiveerd, kunt u met teleurstellingen omgaan en hebt u voldoende tijd dan zijn we op zoek naar u. 
Als nieuwe collega. 
 
We zien uw reactie graag tegemoet via budgetmaatjes@vvds.nl of bel: 06 27146876 (bellen graag na 
17.15uur). Meldt u nu al aan, dan kunt u voordat de opleiding (3 zaterdagen) begin 2017start, alvast met 
een huidig maatje meelopen. 
 



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

Kopij inleveren:    voor 10 september ‘16 

COLOFOON: 

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

Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 

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 

 

 

 
 
 
 
 

 


