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Bron van Vrede: uitnodiging uitzenddienst dinsdag 15 oktober.
Hoop voor Nissewaard!
Dat is het thema voor de komende Uitzenddienst van Vrede voor de Stad.
U/jij wordt van harte uitgenodigd om mee te bidden op dinsdagavond 15
oktober, aanvang om 20.00 uur in de Dorpskerk.
We willen die avond bijzondere aandacht besteden aan het uitzenden van alle
vrijwilligers naar de diverse projecten in Nissewaard onder het motto ‘handen
gevouwen, handen uit de mouwen!’
Met medewerking van o.a. van Musica Sororum onder leiding van Jan Teeuw en
ds. Erwin Kroeze (GKv Hoogvliet-Spijkenisse).

Voedselbank: Donatie CAA
Vorig jaar was de voedselbank het goede doel, ten behoeve waarvan Collens Assurantie Advies een
benefiet tennistoernooi organiseerde. Wij kregen 80 % van de opbrengst van het toernooi, te weten € 3482.Dit jaar was de voedselbank de gelukkige ontvanger van 20 % van de opbrengst van 2019. En dat was weer
een zeer fraai bedrag: € 966.- Bij elkaar een gift van € 4458! En dat is dus het
resultaat van wat een ondernemer vermag bij het organiseren van een evenement,
waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat in of in de omgeving van Nissewaard.
Dit jaar ging het 80 %-deel naar openluchtschool de Recon in Rotterdam. Bijgaand een
foto van de overdracht van de cheque aan Gerrit van Buuren, in de aanwezigheid van
een groot aantal vrijwilligers op de warmste dag van het jaar: donderdag 25 juli 2019.
De voedselbank is Bernard en Elma Collens buitengewoon dankbaar voor datgene wat
door hun inspanningen aan de voedselbank ten deel mocht vallen!

Activiteitencommissie Voedselbank: Nieuwe Supermarktactie
Recent werd in het nieuws melding gemaakt dat meer mensen gebruik maken van de Voedselbank. In
hetzelfde item werd ook aangegeven dat de aanvoer van goederen minder is dan voorheen. Op die manier
loopt de toch al niet zo grote voorraad van de Voedselbank snel terug. De bodem is bijna nu in zicht.
Omdat de informatie waarover de media berichtten op dit moment meer structureel dan incidenteel lijkt
hebben we besloten om weer een Supermarktactie te houden. Een bliksemactie, alleen op de vrijdag en
alleen in Nissewaard.
We hebben als datum vrijdag 18 oktober 2019 gepland. Die dag valt in de “Week van de Voedselbanken”.
We willen dan aanwezig zijn in de supermarkten in Nissewaard.
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Voor deze actie zoeken we mensen. Om 2,5 uur in een super te flyeren of de gedoneerde levensmiddelen in
ontvangst te nemen. Voor die dag zijn ca. 105 vrijwilligers nodig.
Mensen die al eerder met de actie hebben meegedaan hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Heeft
u nog nooit meegedaan maar lijkt het u wel wat, laat ons dat weten. Dat kan via supermarktactie@vvds.nl of
via 06 27146876.
Zoals we al schreven, de voorbereidingstijd is kort, omdat er snel goederen nodig zijn. Zo’n week of zes
(normaal is dat het dubbele). Geef u daarom z.s.m. op.
BudgetMaatjes: Nee zeggen, het went nooit
Nee zeggen is vaak niet leuk. Het is moeilijk zelfs. En toch moeten we dat als coördinatoren van het project
Budgetmaatjes de laatste tijd regelmatig doen.
Het aantal hulpvragers neemt toe. Dat is deels te wijten doordat de mogelijke doorverwijzers ons
gemakkelijker weten te vinden. Ook zullen enkele maatjes ons na een aantal jaren trouwe dienst gaan
verlaten, waardoor onze capaciteit minder wordt. Toch denken we dat dat niet de enige oorzaak is. Het
aantal mensen dat hulp zoekt bij hun financiële problemen lijkt ook toe te nemen. In de media werd recent
aangegeven dat mensen die in armoede leven steeds armer worden.
De huidige toestroom van nieuwe hulpvragers kunnen we door bovengenoemde zaken niet aan. Daarom
moeten we mensen helaas teleurstellen.
Soms moeten we ook nee zeggen tegen een hulpvrager terwijl we wel plaats hebben. De hulpvragen lijken
steeds complexer te worden. Te complex soms voor een vrijwilliger. Je wilt wel helpen, maar je wilt ook je
maatjes beschermen. Ook dan moet je nee zeggen en zoeken naar professionele hulp. Helaas krijgt de
hulpvrager dan te maken met vaak lange wachttijden welke eigenlijk niet acceptabel zijn.
Nee zeggen is voor ons als coördinatoren moeilijk. Je weet dat de hulpvragers die bij ons aankloppen echt
hulp nodig hebben. Hulp welke we op dat moment niet kunnen bieden. Nee zeggen, het went nooit, maar we
houden vol.
Colofon:
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad en Stichting Voedselbank Spijkenisse
en omstreken.
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