Nieuwsbrief nr. 124 – juli 2019
Bestuur: Beleidsplan
In het afgelopen voorjaar heeft het bestuur zich gebogen over de actualiteit van ons beleidsplan. Het
uiteindelijke resultaat is een inhoudelijk ongewijzigd stuk, maar dat wel beter is toegespitst op de huidige
omstandigheden. Voor alle duidelijkheid en in alle openheid sturen we de lezers van de nieuwsbrief dit stuk
dan ook als bijlage mee.
Voedselbank:
Nieuws van de Voedselbank
Bij de voedselbank komen veel verpakkingsmaterialen vrij die gerecyveld kunnen
worden. Plastic is gemakkelijk in volume te verkleinen en kan rendabel worden
afgevoerd. Karton daarentegen, laat zich niet eenvoudige verkleinen. Daar is een
hulpmiddel voor: een kartonpers.
De afgelopen jaren is gebruik gemaakt van een oude kartonpers die door een
oudpapierhandelaar ter beschikking was gesteld. Als tegenprestatie kreeg de
handelaar de balen karton van de Voedselbank. Echter, de eigenaar onderhield
de machine niet en door de dalende kartonprijs bleven de balen soms maanden
wachten op transport.

oude kartonpers

Deze onbetrouwbare situatie heeft doen besluiten om uit te zien naar een goed
werkende 2e hands kartonpers. Via een bestaande relatie is er contact gelegd met
de firma Tomra en zij kwamen snel met een passende oplossing. De vrijwilligers
van de Voedselbank zijn trots op de nieuwe aanwinst. Op 29 mei jl. is de nieuwe
kartonpers geinstalleerd in de Voedselbank.

Nieuwe kartonpers

BudgetMaatjes: : Blij dat ze er zijn
“Waarover zullen we schrijven in de komende nieuwsbrief”? Een maandelijks terugkomende vraag. Er
gebeurt veel binnen Budgetmaatjes Nissewaard waar je over kunt schrijven. Maar het meeste gebeurt in de
anonimiteit. Alleen de hulpvrager, het maatje en veelal de coördinator weten ervan. Het is niet voor niets dat
de coördinator al tijdens het intakegesprek aangeeft dat alles wat tussen de hulpvrager en het maatje wordt
besproken tussen hen blijft. En ook dat het maatje alleen op hoofdlijnen rapporteert aan de coördinator. Dat
staat bij ons hoog in het vaandel. We zijn namelijk geen verlengstuk van welke organisatie dan ook.
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We werken onafhankelijk. Vertrouwelijkheid en anonimiteit staan bij ons hoog in het vaandel. Net zoals in de
kerken verenigd binnen Vrede voor de stad.
“Waar zal ik in de komende nieuwsbrief over schrijven”? Ook deze maand vroeg ik me dat af.
Het kwartje viel tijdens een symposium in Utrecht. Kinderombudsman, Margrite Kalverboer vertelde wat
armoede met kinderen doet. Haar boodschap: “Met financiële opvoeding geef je kinderen het gevoel
regie te hebben over eigen leven.” Zij benadrukte daarbij: “Betrek kinderen bij beleid of beslissingen die
over hen gaan.” Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht: “Om de
vicieuze cirkel van armoede te doorbreken is er daarom meer nodig dan alleen een financiële
opvoeding”.
In de rapportage van een maatje lees je dan: “Vandaag een probleem met een overheidsorganisatie. Twee
mensen gesproken. Twee verschillende antwoorden. Gelukkig begreep de tweede medewerker wel hoe de
betreffende regeling werkt en gaf een advies waar we mee verder kunnen. Kostte me ca. 30 min aan de
telefoon. Hoe moeten hulpvragers van wie het hoofd vol zit met chronische geldstress hier zelf uitkomen”.
In de maandelijkse rapportage aan het bestuur van Vrede voor de stad schreef ik ooit “Hoewel we weinig
voor de hulpvrager konden betekenen blijken we als Budgetmaatjes voor iemand met problemen wel het
verschil te kunnen maken. Het verschil tussen er alleen voor staan of iemand te hebben waar je je verhaal
kunt doen”.
Hulp bij de financiële opvoeding van ouders en kinderen, het doorbreken van vicieuze cirkel, hulp wanneer
organisaties je van het kastje naar de muur sturen, zomaar een luisterend oor. Allemaal belangrijke
aspecten binnen Budgetmaatjes. Budgetmaatjes “Blij dat ze er zijn”.
Belangstelling of hulp nodig, onze gegevens: budgetmaatjes@vvds.nl of 06 27146876.

Colofon:
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad en Stichting Voedselbank Spijkenisse
en omstreken.
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl Kopij inleveren voor 10 september 2019 Let op in augustus
verschijnt er in verband met de vakantieperiode geen nieuwsbrief.
De Voedselbank wordt gesteund door het Oranje Fonds.
De stichtingen Vrede voor de Stad en Voedselbank Spijkenisse en omstreken hebben de ANBIstatus 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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Voedselbank aantallen
Hieronder vindt u de aantallen per eind maart 2019 over deelnemers, voedselpakketten,
gezinssamenstelling en hoe lang huishoudens aangewezen zijn op de Voedselbank.
Deze informatie komt uit de kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard ter verantwoording voor
de verstrekte subsidie.
Evenals in het vorige kwartaal is er weer een lichte stijging van het aantal gezinnen in Nissewaard, dat is
aangewezen op de Voedselbank.
Het bestuur is heel blij met de wekelijkse inzet van alle vrijwilligers in de Voedselbank.
Aantal deelnemers
 Het aantal personen in Nissewaard in
Spijkenisse dat een pakket ophaalt
 Het aantal personen in Nissewaard buiten
Spijkenisse dat een pakket ophaalt
 Het totaal aantal personen in Nissewaard dat
een pakket ophaalt
 Het totaal aantal pakketten in Nissewaard
 Het totaal aantal pakketten wat naar de
andere gemeenten op de Zuid-Hollandse
eilanden gaat

30-09-2018
696

31-12-2018
736

31-03-2019
772

30-06-2019
770

68

73

67

63

764

809

839

833

317
57

334
58

343
64

349
68

31-12-2018
126
137
71
334
5,4%

31-03-2019
126
139
78
343
2,7%

30-06-2019
129
142
78
349
1,7%
4,8%

30-09-2018
32
16

31-12-2018
56
24

31-03-2019
60
39

30-06-2019
44
49

49

37

31

54

76
144
317
-4,8%

69
148
334
5,4%

63
150
343
2,7%

53
150
349
1,7%
4,8%

Gezinssamenstelling van deelnemers uit Nissewaard
30-09-2018
123
128
66
317
-4,8%

 Alleenstaanden
 Eenoudergezinnen
 Overige gezinnen
Totalen
% kwartaal
% jaar

Gemiddelde gezinsgrootte is 1 tot 2 kinderen per gezin
Aantal huishoudens bij de Voedselbank
 Korter dan 3 maanden
 Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6
maanden
 Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12
maanden
 Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar
 Langer dan 2 jaar
Totalen
% kwartaal
% jaar
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