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Nieuwsbrief nr. 98 – April 2017 
 
ACTIVITEITENCOMISSIE VOEDSELBANK: COLLECTANTEN GEVRAAGD 

 
In juni wordt er weer gecollecteerd voor het Oranjefonds. De opbrengst van 
deze collecte is voor verenigingen en stichtingen die Nederland mooier en 
socialer maken. Deelnemende organisaties aan de collecte mogen de helft 
van de opbrengst houden en besteden aan hun doelstellingen! De andere 
helft gaat naar sociale organisaties in de provincie waarin gecollecteerd is. 

Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje Fonds.  
  
De Voedselbank Spijkenisse e.o. zit in zwaar weer. Ze vervoeren bijna 2 miljoen kilo aan voedsel per jaar. In 2014 
stelde onze sponsor een vrachtwagen met een koel- en vries aggregaat volledig kosteloos ter beschikking. Per 1 
januari 2017 is dat niet meer het geval. De Voedselbank moet nu al deze kosten zelf betalen.  
 
Daarnaast is er behoefte aan een kartonpers en moet de koelcel worden uitgebreid. Onder het motto ‘alle kleine 
beetjes helpen’, doet Voedselbank Spijkenisse dit jaar mee aan de Oranje Fonds Collecte. Ze mogen de helft van 
de opbrengst houden en vrij besteden, dus het is behoorlijk lucratief. 
 
Daarom hebben we uw hulp hard nodig. Willen jullie helpen om van 6 tot 10 juni 2017 te collecteren in “Schenkel-
West” en “De Elementen”. De tijden zijn flexibel, dus je kan collecteren wanneer het u uitkomt. Heeft u tijd en wilt u 
de Voedselbank een handje helpen, geef je dan voor 17 april op! Dat kan via supermarktactie@vvds.nl. Alvast 
bedankt. 

 
 
ACTIVITEITENCOMISSIE VOEDSELBANK: DIK TEVREDEN 
 

Te weinig vrijwilligers waardoor lang niet alle supermarkten zouden 
kunnen worden bemenst. Dat was de situatie waarmee de 
Activiteitencommissie van de Voedselbank Spijkenisse e.o. zo’n vier 
weken voor de actie werd geconfronteerd. Actie door laten gaan of 
afblazen? Een dilemma waaraan je als je met de actie start liever 
niet wilt denken. Uiteindelijk werd gekozen om de actie door te laten 
gaan. Dan maar met een paar supers minder. De voorbereidingen 
waren al te ver gevorderd.  
 
Wat is het dan fijn dat je na de actie kunt concluderen dat de 

opbrengst ongeveer op het zelfde niveau ligt als de jaren ervoor. 727 kratten konden aan de noodvoorraad worden 
toegevoegd. Echt een geweldig resultaat! 
 
De Activiteitencommissie bedankt dan ook alle gevers en geefsters voor hun bijdrage. Hiermee kan de 
Voedselbank weer een aantal maanden vooruit. 
 
Helaas blijven deze acties nodig. Daarom is de datum voor de volgende actie al vastgesteld. Op 8- en 9 december 
’17 om precies te zijn. Wilt u meewerken aan deze actie? Stuur dan een mail aan supermarktactie@vvds.nl. Bellen 
mag ook: 06 27146876 (na 18.30uur). 
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BUDGETMAATJES: JUBILEE 2000 

 
“Het vijftigste jaar is een heilig jaar. In dat jaar geldt dat schulden niet terugbetaald 
hoeven te worden”. Woorden uit Leviticus 25. Woorden die nog steeds actueel zijn. 
 
Het is alweer ruim 17 jaar geleden dat Jubilee 2000 werd georganiseerd. Met deze 

campagne werd in 2000 aandacht gevraagd voor de schuldenlast van de armste landen in deze wereld. Er werd 
een beroep gedaan aan de rijke landen om de zwaarste schulden van de armste landen kwijt te schelden. Om die 
landen een schuldenvrije start te laten maken in het nieuwe millennium. Tal van organisaties zetten zich daarvoor 
in. Daaronder veel kerken. Helaas is er nog niet zoveel veranderd. 
 
Aan deze woorden moest ik denken op de slotmanifestatie van het TV programma “Schuldig”. Op deze 
manifestatie hield Joke de Kock, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK) een vurig 
pleidooi voor de instelling van een jubeljaar.  
 
Wat zou het toch mooi zijn wanneer mensen een deel van hun schulden krijgen kwijtgescholden. Al is het alleen 
maar dat deel dat de incasso-industrie aan mensen met schulden verdient. Dat is namelijk erg veel. 
 
Uiteraard zijn er de nodige praktische problemen verbonden aan het instellen van zo’n jubeljaar. Er zullen nog veel 
hobbels moeten worden genomen. Maar een mens mag wel eens dromen en idealen hebben. Wat zou het toch 
mooi zijn Budgetmaatjes t.z.t. kunnen opheffen omdat er geen behoefte meer aan is. Zover is het echter nog niet. 
Daarom gaan we door en zoeken nog steeds nieuwe maatjes. 
 
 

AGENDA: 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:  15 mei ‘17 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  20 april ‘17 
Gebedsbijeenkomsten:   14 juni ’17 in De Ark 
Supermarktacties:   8- en 9 december ‘17 
 
 

COLOFOON: 

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

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

 
 
 
 
 
 

      

http://www.vredevoordestad.nl/
mailto:nieuwsbrief@vvds.nl
http://www.google.nl/imgres?q=oranje+fonds+logo&num=10&hl=nl&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=_5CBgfuYgWsF4M:&imgrefurl=http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/downloads/&docid=7VdezX-OltpbzM&imgurl=http://www.oranjefonds.nl/assets/OFCorp2009/logo2012/Oranje_Fonds_liggend.jpg&w=3156&h=1061&ei=jMEfUOWKCuOy0QXJ-IHQCA&zoom=1&iact=hc&vpx=113&vpy=178&dur=1182&hovh=130&hovw=388&tx=167&ty=76&sig=114320383122388659930&page=1&tbnh=60&tbnw=177&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73

