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Wij wensen alle lezers heel fijne, warme kerstdagen en alle goeds voor 2020
Vanuit het bestuur: Vrijwilligers Academie Nissewaard
Om vrijwilligers en organisaties beter te ondersteunen zijn gemeente Nissewaard,
Bibliotheek de Boekenberg en Stichting Welzijn Ouderen op 7 december 2018 de
Vrijwilligers Academie Nissewaard (VAN) gestart. De academie biedt een scala aan gratis
trainingen, workshops en themabijeenkomsten waarin kennis en vaardigheden opdoen en
delen centraal staat. Het motto is dan ook: Kennis delen = Kennis vermenigvuldigen
Kenniscentrum
De VAN is een online en fysiek kenniscentrum voor vrijwilligers en organisaties. Je kunt er terecht met
vragen over wet en regelgeving, voor handige tools voor bijvoorbeeld het werven van vrijwilligers, voor
informatie over fondsenwerving en subsidies en allerlei handige formulieren.
Kijk voor meer informatie op de website: www.vrijwilligersacademienissewaard.nl
Informatiepunt Vrijwilligers (fysiek kenniscentrum)
In Bibliotheek de Boekenberg is een Informatiepunt Vrijwilligers. Vrijwilligersconsulenten kunnen je helpen
met vragen over alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft. Het spreekuur is iedere dinsdag van 10.30 tot
13.00 uur. Ook iedere 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.30 tot 13.00 uur kun je er terecht. De koffie
en thee staat klaar, vooraf aanmelden is niet nodig.
De VAN is tijdens het spreekuur telefonisch bereikbaar via 06-40779537. Je kunt natuurlijk altijd een mail
sturen naar informatiepuntvrijwilligers@deboekenberg.nl
Afscheid Piet Paauw
Per 2 december hebben we afscheid genomen van Piet Paauw als medebestuurslid. In de periode dat hij
deel uitmaakte van het bestuur van zowel Vrede voor de Stad als de Voedselbank was zijn speciale taak het
aandacht geven aan ons project Budgetmaatje. Hij heeft dat met veel inzet gedaan, waarbij hij zorgde dat
het bestuur enerzijds steeds goed geïnformeerd werd, maar dat anderzijds de maatjes ook hem als
aanspreekpunt konden gebruiken waar nodig. Deze rol is nu overgenomen door Judith van der Louw. We
wensen Piet alle goeds in de komende tijd, waarin zijn bestuurlijke inbreng in de nieuwgevormde
Wijkgemeente De Verbinding van de Protestantse Gemeente Spijkenisse zeer welkom is!
Het bestuur.
Voedselbank: Santa Run
Dit jaar organiseert de Rotary Club Spijkenisse alweer de 7e Santa Run. Het
goede doel is, evenals vorig jaar, de Voedselbank.
De Santa Run gaat over een gezellig kort parcours van ca. 3 km dwars door
het centrum van Spijkenisse.
Het inschrijfgeld is €12,50 voor alle leeftijden en daarvoor krijgt men:
-een compleet kerstmannenpak (deze mag je houden),
-een deelnamenummer,
-en een echte medaille.
maar bovenal, men steunt het goede doel: Voedselbank Spijkenisse en omstreken!
Iedere extra deelnemer is een extra bijdrage aan de Voedselbank; inschrijven kan nog steeds via
https://spijkenisse.rotarysantarun.nl/inschrijven/.
OMARM
OMARM is het project rondom Kerst waarin we inwoners, bedrijven en organisaties uitdagen elkaar te
‘omarmen’. En daarbij gaat het in het bijzonder ‘om de armen’. Dit tweede jaar willen we ons ontfermen over
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de kinderen van de Voedselbank Spijkenisse e.o. We willen de kinderen die opgroeien in armoede een
stralende Kerst(vakantie) bezorgen. En indirect hiermee ook hun ouders.
De volledige opbrengst van OMARM komt ten goede aan de Voedselbank Spijkenisse e.o. Hiermee worden
ruim 280 kinderen ondersteund. Zij, en de vele vrijwilligers van de Voedselbank, zijn u heel dankbaar voor
uw gift.
U kunt als inwoner, ondernemer of organisatie dit project ‘omarmen’ door uw kerstpakket te doneren,
cadeaubonnen in te leveren, een geldinzameling te organiseren d.m.v. acties of een donatie
te doen. Dit kan via onderstaand roze vlak, waarbij u kunt kiezen om wel of niet zichtbaar te
zijn op onze website. Elk bedrag is welkom.
Met dit initiatief hoopt OMARM bij te dragen aan de onderlinge solidariteit in de lokale
samenleving, aan de kerstsfeer in de weken voorafgaand aan Kerst en bovenal aan het verbeteren van de
situatie van de (aller)arm(st)en in onze samenleving en dan in het bijzonder de kinderen.
De sponsoren voor OMARM 2019 zijn Shoppen in Spijkenisse.nl, LINQ Media, MoveOn Communicatie,
Rotary Club Spijkenisse, Murray’s Irish lunch & coffee.
Doneren aan OMARM 2019 kan via de website https://www.omarm.nl/ of via bankrekening IBAN NL50
RABO 0333 9194 24 ten name van Stichting Voedselbank Spijkenisse e.o. onder vermelding van OMARM
2019.
BudgetMaatjes: Prettige dagen
Het jaar zit er alweer bijna op. Nog even en dan is het Kerst. Daarna sluiten we het jaar af en stappen een
nieuw jaar binnen.
Aan het eind van zo’n jaar heb ik vaak de gewoonte om terug te kijken. Dat is dit jaar niet anders. Wat ging
goed, wat kan beter.
Terugkijkend concluderen we dat het jaar weer voorbij is gevlogen. Daarbij valt direct op hoeveel werk er
ook dit jaar weer binnen Budgetmaatjes is verzet. Dat is niet in uren en zeker niet in geld uit te drukken.
Werk waarin je als maatje de armoede vaak diep in de ogen kijkt. Werk dat je soms ook niet onbetuigd laat.
Veel mensen konden worden bijgestaan. Al vele jaren met bijna hetzelfde team. Die inzet en die
betrokkenheid van de maatjes is voor ons als coördinatoren altijd weer hartverwarmend.
Elk jaar houden we een jaargesprek met de maatjes. De vraag hoe ze ertoe gekomen zijn, komt daarin
meestal wel aan de orde. Steeds weer horen we dan dat ze iets voor andere mensen willen betekenen. Wat
is het dan toch mooi om met elkaar in zo’n team te mogen werken.
Terugkijkend moeten we ook de conclusie trekken dat er naar onze mening een aantal zaken beter hadden
gekund. Dat roept soms teleurstelling op. Maar wie beoordeelt nu eigenlijk of iets goed of niet goed gaat? Of
een koppeling positief of negatief is afgesloten? Is dat vaak niet onze eigen meetlat waarmee we meten?
Wordt het in onze ogen niet goed afsluiten van een koppeling door de hulpvrager ook zo ervaren?
Verrassend is vaak dat we uit gesprekken met oud-hulpvragers terugkrijgen hoe belangrijk die hulp voor hen
is geweest. Ook al had de afsluiten in onze ogen beter gekund.
Terugkijkend zien we ook veel mensen die we niet hebben kunnen helpen. Omdat we geen maatjes
beschikbaar hadden. Vanaf juli 2019 zien we een gestage groei van het aantal mensen die om hulp vragen.
Hulp die je dan niet kunt bieden terwijl je weet dat het hard nodig is. Dat doet pijn. Gelukkig werken tal van
organisaties in Nissewaard nauw samen om in dat geval toch die hulp te kunnen bieden.
Iedereen bedankt voor de inzet en samenwerking dit jaar. Of dat nu als maatje of als organisatie waarmee
we samenwerken is. Samen konden we wat betekenen voor kwetsbare mensen in Nissewaard.
Bij terugkijken hoort ook een beetje vooruitkijken. Naar 2020. Wat zal dat jaar ons weer brengen? De
Gemeente Nissewaard start dan met een vernieuwd armoedebeleid. Door een verruiming van de normen
kunnen meer mensen financieel worden bijgestaan. Daar zijn ook weer nieuwe maatjes bij nodig. Daar
komen we binnenkort zeker op terug.
Voor nu prettige dagen. Wees licht voor mensen die dat lichtje kunnen gebruiken.
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 januari 2020.
De Voedselbank 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
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