
 

Nieuwsbrief nr. 92 - Oktober 2016 
 
VAN DE REDACTIE: Nieuwsbrief vroeger 
 
Normaal ontvangt u op de 15

e
 van elke maand de nieuwsbrief. Nu sturen we u hem al enkele dagen 

eerder. Dat is niet zonder reden. We willen namelijk de uitzenddienst nog een keer onder uw aandacht 
brengen. Deze vindt op woensdag 12 oktober ’16 plaats in de Dorpskerk. Aanvang 20.00uur. 
U bent welkom! 

 
VOEDSELBANK: Vacatures vrijwilligers 
 

Door de toegenomen drukte en voor het opvullen van vrijgekomen 
plaatsen (onder andere voor vrijwilligers die weer een betaalde baan 
hebben gevonden) zoeken wij op korte termijn uitbreiding van het 
aantal vrijwilligers voor de Voedselbank. 
Voor alle functies zoeken wij gemotiveerde mensen, die de 
Voedselbank en haar klanten een warm hart toedragen en daarom 
bereid zijn de handen uit de mouwen te steken.  
Alle functies kunnen in overleg in deeltijd en afwisselend worden 
ingevuld. 

Mensen die zich voor langere tijd willen inzetten genieten de voorkeur. 
Deze functies kunnen niet worden ingevuld door stagiaires. 
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen contact opnemen voor het maken van een afspraak met: 
 

 Anco Bonninga, 06-18140340, vbspijkenisse@hotmail.com 

 Alfred Blokhuizen, 06-28557325, alfredblokhuizen@voedselbankspijkenisse.nl 
 

Vacature Aantal 

Assistent coördinator 1 

Voedselwerver 1 

Fondsenwerver 1 

Public Relations 1 

Vrijwilliger voor expeditiewerkzaamheden 2 

Vrijwilliger voor schoonmaakwerkzaamheden 3 

Vrijwilliger voor alle voorkomende werkzaamheden op donderdag 10 

Vrijwilliger klaarzetten en uitdelen voedselpakketten op vrijdag 5 

Technische dienst 1 

Chauffeur Vivaro transport bus rijbewijs BE 4 

Bijrijder Vivaro transport bus (rijbewijs niet nodig) 4 

Chauffeur grootrijbewijs 2 

 
Meer informatie over de vacatures, zoals werklast en activiteiten, zijn te vinden op de websites van de 
Voedselbank (www.voedselbankspijkenisse.nl) en van Vrede voor de Stad (www.vredevoordestad.nl). 

 
 
VOEDSELBANK: Aantallen 
 
Er wordt iedere week ongelooflijk veel werk verzet door de vrijwilligers van de Voedselbank. Werk wat 
gedaan wordt voor onze naasten die het zonder deze hulp in de vorm van voedselpakketten niet redden. 
Werk wat gedaan wordt vanuit de motivatie van naastenliefde en verantwoordelijkheid voor elkaar.  
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Voor dit wekelijks terugkerende werk willen we als bestuur van Vrede voor de Stad en van de 
Voedselbank in dit nieuwsbericht onze grote waardering uiten naar alle vrijwilligers. Geweldig dat met dit 
werk zoveel mensen en gezinnen geholpen worden.  
Hoeveel mensen en gezinnen zijn dat dan? Het is goed hierover wat cijfers te delen. Ieder kwartaal 
verstrekt de Voedselbank een kwantitatieve rapportage aan de burgerlijke gemeente ter verantwoording 
voor de verstrekte subsidie. Vanuit die rapportage willen we belangrijke kengetallen met jullie delen. 
 

Aantal deelnemers 31-03 30-06 

Het aantal personen uit Spijkenisse dat gebruik maakt van de Voedselbank    1.025 935 

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

82 70 

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

79 79 

 
 
Gezinssamenstelling van deelnemers uit Spijkenisse 31-03 30-06 

Alleenstaanden 138 132 

Eenoudergezinnen 176 155 

Overige gezinnen 117 109 

 
Aantal huishoudens bij de Voedselbank 31-12-15 31-03-16 30-06-16 

Korter dan 3 maanden 72 59 20 

Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 maanden    35 39 46 

Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12 maanden 58 59 62 

Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 81 83 85 

Langer dan 2 jaar 200 191 182 

Totalen 446 431 395 

 
 
ACTIVITEITENCOMMISSIE VOEDSELBANK: Sintactie 

 
Binnenkort scheept de Sint en z’n Pieten zich weer in om naar ons land te vertrekken. Ook deze keer 
willen ze rond en op 5 december ’16 weer zoveel mogelijk mensen en vooral ook kinderen verwennen.   
 
Helaas kunnen ze dat al een aantal jaren niet meer alleen. Door de wereldwijde crisis is de voorraad in 
het cadeaupakhuis van de Sint namelijk aardig geslonken. Daarom roept hij ook dit jaar weer de hulp in 
van de Activiteitencommissie van de Voedselbank zodat hij de kinderen niet teleur hoeft te stellen. 
 
Wilt u ons s.v.p. helpen hierbij en een cadeautje van €. 7,50 - €. 10,00 voor de Sint te kopen? Met 
cadeaubonnen en/of geld is Sint ook erg blij. Binnenkort kunt u na de viering/dienst in uw kerk een 
kaartje meenemen met daarop de leeftijd van een jongen of een meisje waarvoor een cadeau wordt 
gezocht. Wanneer u aan dit verzoek gehoor geeft maakt u de Sint, maar bovenal ook een kind gelukkig. 
Alvast onze dank voor uw hulp. 
 
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE VOEDSELBANK: Supermarktactie 

 

De Activiteitencommissie van de Voedselbank Spijkenisse 
e.o. heeft hulp nodig bij de supermarktactie welke ze op 
vrijdag 9- en zaterdag 10 december ’16 organiseert.  
 
Lijkt het u iets om gedurende een tijdsblok van 2,5uur in een 
supermarkt te staan om lang houdbare levensmiddelen in te 
zamelen? Reageer dan snel. Alle hulp is welkom!. De 
werkzaamheden bestaan uit flyeren bij de ingang en het in 
ontvangst nemen van de gedoneerde levensmiddelen bij de 
uitgang. Het gaat om de supermarkten in Brielle, Heenvliet, 
Spijkenisse en Zuidland. 

 
Lijkt het u iets om deel uit te maken van een team van zo’n 250 vrijwilligers dan ziet de 
Activiteitencommissie uw opgave onder dank tegemoet. Dat kan via supermarktactie@vvds.nl of na 
19.00uur via 0181 662161.  
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BUDGETMAATJES: Nee zeggen, het blijft moeilijk. 

 
Heeft u dat ook wel eens? Emotioneel vind je wel dat je ja moet zeggen. Rationeel kun je echter geen 
kant op en wordt het nee. Je wordt heen en weer geslingerd.  
 
Best ingewikkelde vragen waar we misschien allemaal wel eens voor staan. Hoe voel je je dan? Wat 
doet het met je?  
 
Bij Budgetmaatjes staan we helaas regelmatig voor deze keuze. Na de vakantieperiode zijn er best veel 
nieuwe aanvragen. Te veel zelfs. De problemen welke bij deze hulpvragers spelen worden ook steeds 
aangrijpender. Je probeert zo veel mogelijk van hen te helpen door een maatje aan de hulpvrager te 
koppelen. Op een gegeven moment kom je echter op een punt dat je nee moet zeggen. Nee, omdat alle 
maatjes bezet zijn. Veelal met meerdere hulpvragers. Mensen die de hulp soms meer dan nodig hebben 
kunnen nog slechts op een wachtlijst. 
 
We zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe maatjes. Kun je logisch nadenken, kun je ook in moeilijke 
situaties de rust bewaren, kun je dingen van je af zetten, wil je een luisterend oor voor mensen zijn en 
heb je daarnaast ook nog enig financieel inzicht? Dan zoeken we jou! 
 
Lijkt het je iets om budgetmaatje te worden, neem dan snel contact met ons op. Bel 06 27146876 (s.v.p. 
na 17.15uur) of mail naar budgetmaatjes@vvds.nl 
 
Budgetmaatje, niet het gemakkelijkste vrijwilligerswerk. Je staat er echter niet alleen voor. Naast een 
opleiding kun je altijd een beroep doen op je coördinator.  
 
Helpt u ons zodat we wat minder vaak tegen mensen te hoeven zeggen dat we hen nu even niet kunnen 
helpen? Want nee zeggen, het blijft moeilijk. 
 
 

AGENDA: 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:  31 oktober ‘16 
Interkerkelijk diaconaal beraad:  17 november ‘16  
Gebedsbijeenkomsten:   Dit jaar niet meer gepland 
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 november ‘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 
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