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VOEDSELBANK: Crowfunding 
 

De Voedselbank Spijkenisse e.o. is voor velen van u geen 
onbekende. Voor (te) veel mensen jammer genoeg nog wel. Als de 
inwoners van Spijkenisse en omgeving - het werkgebied van de 
voedselbank - kennen, nemen de kansen toe. Meer kans op 
fondsen, donateurs en sponsors en op voedsel- en 
vrijwilligersaanbod. Dat kan de voedselbank goed gebruiken. 
Crowdfunding 
De voedselbank start deze maand met een nieuwe manier van 
fondsen werven: crowdfunding. Het succes van crowdfunding hangt 
voor een deel af van naamsbekendheid. Er wordt hard gewerkt om 

die naamsbekendheid te vergroten. Zo heeft de voedselbank heeft sinds kort weer een actieve 
Facebookpagina en Twitteraccount. Als u deze social media volgt, blijft u snel op de hoogte van actueel 
nieuws én u helpt u de voedselbank. Hoe groter het aantal volgers, hoe groter het draagvlak. 
 
Verzoek 
 
Het is fijn als u de voedselbank wilt volgen. Als u de berichten op Facebookpagina leuk vindt en deelt  
(like en share), zorgt u ervoor dat anderen in uw kring kennismaken met de berichten. Ook het ‘liken en 
re-tweeten’ van berichten op Twitter helpen daar bij. Bedankt alvast! 
 

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/VoedselbankSpijkenisse 
TWITTER: https://twitter.com/VBSpijkenisse 

 
 
VOEDSELBANK: Aantallen 
 
In de nieuwsbrief van oktober stonden aantallen over deelnemers, voedselpakketten 
gezinssamenstelling en hoe lang huishoudens aangewezen zijn op de Voedselbank. 
In deze nieuwsbrief een update tot en met het derde kwartaal 2016 uit de kwantitatieve rapportage aan 
de burgerlijke gemeente ter verantwoording voor de verstrekte subsidie. 
Ondanks de lichte daling is het aantal gezinnen dat nog aangewezen is op de Voedsel heel erg groot. 
De wekelijkse inzet van de vrijwilligers is onveranderd noodzakelijk. 
 
Aantal deelnemers  
 

 
Gezinssamenstelling van deelnemers uit Spijkenisse 
 

 
Gemiddelde gezinsgrootte is 2 tot 3 kinderen per gezin   

 31-03-‘16 30-06-‘16 30-09-‘16 

 Het aantal personen uit Spijkenisse dat gebruik maakt van 
de Voedselbank  

1025 935 867 

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

82 70 59 

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

79 79 86 

 31-03-‘16 30-06-‘16 30-09-‘16 

 Alleenstaanden 138 132 123 

 Eenoudergezinnen 176 155 148 

 Overige gezinnen 117 109 95 

Totalen 431 396 366 

https://www.facebook.com/VoedselbankSpijkenisse
https://twitter.com/VBSpijkenisse


Aantal huishoudens bij de Voedselbank 
 

 

 
ACTIVITEITENCOMMISSIE VOEDSELBANK: Dank u Sinterklaasje: 
 

Sint is naar huis. Hij heeft gelukkig vele kinderen blij 
gemaakt. Ook als activiteitencommissie zijn we blij hem 
daarbij te hebben kunnen helpen.  
 
De sint heeft de cadeaus weer zelf uitgedeeld op een 
feest voor de kinderen. Hij was daar zelfs zelf voor naar 
Spijkenisse gekomen, samen met zijn Pieten. De 
kinderen waren blij met hun cadeau. 
 
Vorige week heeft hij ons weer een mailtje gestuurd. Hij 
is weer goed in Spanje aangekomen en dankt een ieder 
die hem hebben geholpen om er een onvergetelijk feest 
van de maken. De kinderen waren erg blij met hun 
cadeau meldde hij ons. 

 

 
ACTIVITEITENCOMMISSIE VOEDSELBANK: Alleen maar tevredenheid! 

 
Dat was hard werken voor de ruim 200 vrijwilligers van de Voedselbank Spijkenisse e.o. tijdens de 
supermarktactie op vrijdag 9- en zaterdag 10 december ’16. Op die dagen waren ze aanwezig in bijna alle 
supermarkten in Brielle, Heenvliet, Spijkenisse en Zuidland om uw giften in ontvangst te nemen. Gelijktijdig 
waren er “eigen” acties in Oostvoorne en Rockanje. 
 

Gelukkig was de actie niet voor niets. Nadat de gehele 
opbrengst was gesorteerd konden 1.147 kratten als 
noodvoorraad in het magazijn worden opgenomen.  De 
meeste kratten waren gevuld met lang houdbare producten 
zoals koffie, thee, rijst, groenten ik blik, suiker, enz. Voor de 
Voedselbank enorm belangrijke producten. In tijden van 
schaarste heeft de Voedselbank deze producten namelijk hard 
nodig om bij de bijna 650 pakketten te voegen. 
 
Deze geweldige opbrengst had nooit mogelijk geweest zonder 
u. Iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen dan ook 
hartelijk dank!!! De Voedselbank is blij met uw donatie.  
 

Ook in 2017 zullen deze acties helaas nodig blijven. Op dit moment zijn de data nog niet bekend. Wilt U 
ook een keer meewerken aan deze actie geef u dan nu alvast op via supermarktactie@vvds.nl. Hoe meer 
mensen, hoe beter het lukt om zo veel mogelijk supers bemenst te krijgen.  

 31-03-‘16 30-06-‘16 30-09-‘16 

 Korter dan 3 maanden                                                                             59 20 38 

 Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 maanden 39 46 13 

 Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12 maanden 59 62 69 

 Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 83 85 72 

 Langer dan 2 jaar 191 182 174 

Totalen 431 395 366 

mailto:supermarktactie@vvds.nl


 

 
GEBEDSGROEP: Wees welkom op 17 januari ‘17 

 
Hierbij nodigen wij u allen uit voor de gebedssamenkomst voor de 
projecten  van 
Vrede voor de Stad. De bijeenkomst zal worden gehouden op 17 
januari 2017  in de PKN gemeente De Kern, Eikenlaan 2, 3203 BK 
Spijkenisse en begint om 20.00 uur. 
 
In tegenstelling tot wat u van ons gewend bent, zal er geen liturgie  
aanwezig zijn. Het gebed voor de projecten zal centraal staan en 
wij hopen dat u met ons mee wil bidden voor de projecten Vrede 
voor de stad. 
 

U bent van harte uitgenodigd om samen met de vrijwilligers te bidden voor deze projecten die als doel 
hebben de inwoners van onze stad te helpen waar nodig en mogelijk.  
 
Na afloop bent u welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten bij een kopje koffie of thee. 
Wij hopen u op dinsdag 17 januari te mogen ontmoeten. 
 
 

BEZOEKGROEP DE HARTELBORGT: Het werk gaat door 
 

Veel jongens in de Hartelborgt voelen zich tekort gedaan door de 
samenleving, zijn soms ook boos op de maatschappij, ze zijn niet trots op wat 
ze hebben gedaan, ook al praten ze daar soms met enige branie over. Ze 
maken zich ook zorgen over de toekomst: wie zit er op mij te wachten als ik 
straks weer buiten ben? Ze hebben veel vragen. Vragen waarmee je soms 
niet goed in de leefgroep terecht kunt. En dan is het fijn dat er iedere maand 
een aantal vrijwilligers langs komt. Ze komen er voor jou, niet omdat ze er hun 
geld mee verdienen maar gewoon voor jou om je te laten zien, dat de 
maatschappij je niet vergeten is, je niet in de steek laat.  

 
Iedere tweede woensdag van de maand bezoekt een groep vrijwilligers van Vrede voor de Stad de 
Hartelborgt van 19.00 tot 20.30 uur. In groepjes van twee gaan ze naar een leefgroep om een praatje te 
maken, soms over heel gewone dingen en een enkele keer over dingen die er in het leven echt toe 
doen. We spelen mee met een partijtje tafelvoetbal of poker en soms zitten we er alleen maar bij als de 
jongens - als gewone pubers - zitten te gamen. 
 
We zijn blij dat er kortgeleden een nieuwe vrijwilliger bij onze bezoekgroep is gekomen, maar we 
kunnen nog steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken. 
 

 
BUDGETMAATJES: PRETTIGE KERSTDAGEN: 

 
Een veel gehoorde kreet de komende tijd. Kerst is voor veel mensen vaak het toppunt van gezelligheid. 
Mensen gaan bij elkaar op bezoek en praten met elkaar. Vaak concentreren deze bezoeken zich 
rondom een maaltijd.  
 
Met Kerst zwijgen ook vaak de geweren en kanonnen op de slagvelden. Even geen oorlog, even geen 
stress. Kerst, een feest van de vrede.  
 
Kerst, gewoon een “mooi” feest waarin we ook even stil staan bij de nood van die ander. Kerstgedachte 
noemen ze dat. 
 
Budgetmaatjes kijken de armoede vaak diep in de ogen. In de rapportages lees je dat steeds weer.  
Vaak heel schrijnende situaties, ontstaan door diverse omstandigheden. Hoe zouden die hulpvrager nu 
de kerstdagen doorbrengen? Geen rijkelijk gevulde koelkasten. Helaas, soms is die zelfs helemaal leeg. 
Geld om iets te kopen is er vaak niet. Als er nog sociale contacten zijn is het vaak maar met enkele 
personen.  
 
Laatst was een maatje op bezoek bij een hulpvrager. Die vroeg of hij iets wilde drinken, want dat vragen 
ze bijna allemaal. In hun armoede kunnen ze ook nog delen. Thee ja, dat is wel lekker. Hulpvrager 
kwam aan met een grote doos waarin theezakjes kunnen worden gedaan. Een bijna lege doos. Er zaten 
net nog twee zakjes in. Hulpvrager vertelde dat er nog geen tijd was geweest om naar de supermarkt te 
gaan. Hij vertelde ook dat, om de deurwaarder van de deur af te houden, er geld was geleend bij een 
kind. Dacht niet dat dat voorlopig terugbetaald kon worden. 
 



Mensen proberen te overleven. Ook dat speelt zich af rondom Kerst. Het feest waarop we stilstaan dat God 
zijn Zoon naar de wereld zond. Hij werd geboren in een stal. Het waren niet bepaald rijken die rondom het 
kraambed stonden. In die geest doen we als maatjes ons werk. Er zijn voor die ander die onze steun goed 
kan gebruiken. 
 
Prettige Kerstdagen. 
 

 
TOT SLOT: 
 
Bestuur van Vrede voor de Stad wenst u allen een gezegend Kerstfeest en een goede en veilige 
jaarwisseling 
 

 
 

 
AGENDA: 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:  nog niet bekend 
Interkerkelijk diaconaal beraad:  20 april ‘17  
Gebedsbijeenkomsten:   17 januari ’17 (De Kern) 
     14 juni ’17 (De Ark) 
Supermarktactie:   Nog niet vastgesteld 
 

 
COLOFOON: 

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

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