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Nieuwsbrief nr. 97 – Maart 2017 
 
ACTIVITEITENCOMISSIE VOEDSELBANK: SUPERMARKTACTIE 24- EN 25 MAART ‘17 
 

Het had weinig gescheeld of de supermarktactie welke staat gepland voor vrijdag 24- 
en zaterdag 25 maart ’17 was niet doorgegaan. Het aantal aanmeldingen bleef 
namelijk sterk achter bij het aantal benodigde vrijwilligers.  
 
Omdat supermarktacties voor de Voedselbank erg belangrijk zijn heeft de 
Activiteitencommissie uiteindelijk toch besloten om de komende actie te laten 
doorgaan. Wel in een afgeslankte vorm, waarbij tijdens de actiedagen een aantal 
supermarkten niet en een aantal deels bemenst zal zijn.  
 

Ook is besloten om nu alleen die goederen in te zamelen waaraan het meeste behoefte is. Daarom deze actie ook 
een gereduceerd “boodschappenbriefje”. De meest noodzakelijk goederen zijn op dit moment: koffie, thee en 
suiker, broodbeleg en soep in pot of blik, bloem, pannenkoekenmix.  
 
Minder supers zullen tijdens de actie dus bemenst zijn. Toch hoopt de Voedselbank weer op een goede opbrengst 
zodat wekelijks een gevarieerd pakket kan worden gemaakt. 
 
Wilt u meer weten over deze actie mail dan naar supermarktactie@gmail.com. 
 
 

BEZOEKGROEP HARTELBORGT: Elke maand een bezoekje 
 
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. 
Helemaal de laatste tijd kunnen we maar twee groepen bezoeken doordat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn 
door ziekte of andere verplichtingen. 
 
Onze bezoeken worden door de jongens en de leiding erg gewaardeerd, de ene keer merk je dat meer dan de 
andere keer. 
 
 

BUDGETMAATJES: WIE BETAALT DE REKENING? 
 
Een huisuitzetting kost gemiddeld €. 100.000,00. Dat hoorden 
we recent over op een mini-symposium. Deze bijeenkomst 
werd georganiseerd n.a.v. de TV-serie “Schuldig”. Een serie 
welke eind ’16 werd uitgezonden en hoge kijkcijfers scoorde.  
 
“Wie betaalt die rekening”, dat was de titel welke aan dit 
symposium was meegegeven. Dit vraagt u zich misschien zelf 
ook wel af wanneer het om schulden gaat. Mensen hebben 
het toch aan zichzelf te danken. Hadden ze hun geld maar 
anders uit moeten besteden. Ze maakten gewoon geen goede 
keuzes.  
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Daar zit je dan als coördinator op een intakegesprek bij een hulpvrager. Er zijn forse schulden. Eigenlijk ben je al te 
laat. Maar ja, mensen melden zich pas als het echt niet langer gaat. Eerst proberen ze hun problemen nog zelf op 
te lossen. Er ligt immers nog steeds een schroom op schulden. Hoe moet je dan reageren? Reageer je met “eigen 
schuld dikke bult”? 
 
Is het wel de schuld van mensen zelf dat ze in de schulden raken? Dat is deels wel het geval. Maar er is meer. Een 
leven in schulden daar kies je in het algemeen niet voor. Vaak overkomt het je. Je verliest je baan, je gaat 
scheiden, of je wordt ziek. Leefde je al op of rond het minimum dan betekent dat maar al te vaak het laatste zetje 
naar een leven met schulden. Ook de overheid speelt maar al te vaak een kwalijke rol wanneer mensen in de 
schulden raken. 
 
Schulden kosten de samenleving geld. Dat valt niet te ontkennen. Maar ook niet te ontkennen is dat er aan 
schulden grof geld wordt verdiend. Door kosten over kosten over kosten loopt een kleine schuld als snel op naar 
een bedrag waar je als schuldenaar niet meer uitkomt. Ook worden mensen door schuldeisers onder druk gezet in 
te stemmen met regelingen waar ze eigenlijk niet aan kunnen voldoen.  
 
"Wie betaalt de rekening", een vraag die moeilijker te beantwoorden is dan in eerste instantie lijkt. Wie eraan 
verdient is wel een stuk gemakkelijker: “de incasso industrie”. 

 
 
AGENDA: 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:  10 april ‘17 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  20 april ‘17 
Gebedsbijeenkomsten:   14 juni ’17 in De Ark 
Supermarktacties:   24- en 25 maart ‘17 
 
 

COLOFOON: 

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

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