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Bericht van het bestuur:
Heel bemoedigend in deze tijd van het corona virus zijn de vele giften die wij ontvangen. Heel
hartverwarmend om te ervaren dat velen van ons de ander willen helpen. We zien giften van particulieren en
kerken, van organisaties en instellingen, van bedrijven en politieke partijen. Iedereen wil ons helpen. Dat is
heel fijn en mooi. Voor iedereen is het moeilijk en onzeker, maar blijkbaar brengt dat het beste in de mensen
naar boven, want wij zien heel goed dat achter alle gevers, particulier of niet, mensen zitten die willen
helpen. Helpen aan onze Stad van Vrede, ook in deze bijzondere tijd. Het zijn er gewoon (gelukkig) te veel
om op te noemen: Heel hartelijk dank daarvoor.
Mocht u mensen in uw omgeving zien die onze hulp nodig hebben, wijs hen daar dan op. De Voedselbank,
Budgetmaatjes en ook de mensen van de andere projecten willen iedereen graag helpen. We hebben
gelukkig nog steeds genoeg voedsel en mensen om iedereen te helpen. De aanvoer van voedsel is enorm
en we delen, daar waar mogelijk is, met de andere voedselbanken in de omgeving.
Met vriendelijke groet,
Paul Hoorens Secretaris VvdS en VB Spijkenisse e.o.
Voedselbank:
Een mooi gebaar door de Moeders van Oostvoorne. Zij hebben maar liefst 200 pakketjes
gemaakt voor onze VB-kinderen. Hoe lief is dat?!
De Moeders van Oostvoorne zeggen hier zelf het volgende over:
“Wij, de Moeders van Oostvoorne, delen 1 x per jaar speelgoed uit bij de Voedselbank
Spijkenisse e.o. Dit jaar loopt even anders helaas. Om toch wat voor de kinderen te kunnen
doen, hebben wij dit jaar wat anders verzonnen: we hebben 200 pakketjes gemaakt voor de
Pasen, zodat ze iets leuks te doen hebben. We hopen dat ze er veel plezier aan beleven.”
Van der Ent Top Movers steunt onze Voedselbank ook in 2020
Voor het derde jaar op rij steunt Van der Ent Top Movers onze Voedselbank
Spijkenisse en omstreken. In een fijn gesprek met directeur Daan van der Ent
werd de ondersteuning in 2019 geëvalueerd en deze was tot wederzijdse
tevredenheid verlopen. In 2020 mag de Voedselbank de koel/vrieswagen weer op
het afgesloten terrein van Van der Ent parkeren. Hiermee worden parkeerkosten
voorkomen.
Ook stelt Van der Ent een tankpas beschikbaar ter waarde van € 2.000 excl. btw.
Een belangrijk deel van de brandstofkosten van de vrachtwagen wordt hiermee gedekt. Op de foto zien we
de overhandiging van de tankpas door Daan van der Ent aan bestuurslid Gerrit van Buuren. Het bestuur van
de Voedselbank dankt Topmovers Van der Ent Group hartelijk voor hun doorgaande sponsoring.
Esso doneert een maand lang diesel aan Voedselbank Spijkenisse
De raffinaderij van ExxonMobil in Rotterdam stelt Esso-brandstof beschikbaar
aan verschillende Voedselbanken en andere hulporganisaties, zoals het Rode
Kruis, die door de coronacrisis meer brandstof nodig hebben. ExxonMobil wil
hen op deze manier ondersteunen bij de bestrijding van het coronavirus.
Voedselbank Spijkenisse ontvangt een maand langs gratis diesel voor de
Mercedes-Benz Actros koel-/vrieswagen en onze Opel Vivaro koelbus; dit is bij
elkaar zo’n 650 liter en dus een aanzienlijke kostenbesparing.
Het bestuur van Voedselbank Spijkenisse en omstreken dankt ExxonMobil hartelijk voor deze mooie
donatie.
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BudgetMaatjes:
Blijf niet piekeren, bel!!:
We horen verontrustende berichten. Door de huidige crisis raken mensen in de financiële problemen.
Doordat ze b.v. een tijdelijk contract hadden dat niet werd verlengd. We horen dat in de landelijke media
maar ook van onze maatjes. Wat doe je dan als hulpvrager? Wacht je totdat de maatregelen dermate zijn
verruimd en ga je dan fysiek hulp zoeken? Is het dan alleen niet te laat?
In Nissewaard zijn er gelukkig een aantal mogelijkheden waar u bij vragen direct contact mee
kunt opnemen, voor vragen en advies op velerlei gebied. Op werkdagen kunt u daarvoor tijdens
kantooruren bellen met Thuis in de Wijk. Ze zijn bereikbaar via 0800 1417. Buiten deze uren
kunt u ons mailen (budgetmaatjes@vvds.nl) of bellen (06 27146876). Wij zullen dan kijken of we
u met de juiste instantie in contact kunnen brengen.
Er zijn ook mensen die eenzaam zijn of om praktische hulp verlegen zitten. De vorige nieuwsbrief schreven
we daar al wat over. Heeft u b.v. hulp nodig bij het doen van boodschappen of zit u om zomaar een praatje
verlegen dan is er het platform “Niet alleen”. Een initiatief van een aantal landelijke kerken i.s.m. de EO. Ook
in Nissewaard hebben een aantal kerken zich bij dit platform aangesloten. “Niet alleen” is dagelijks
bereikbaar via www.nietalleen.nl. Bellen kan ook: 0800 1322.
Dus heeft u vragen op welk gebied dan ook: Blijf niet wachten maar neem contact op met de in dit bericht
genoemde organisaties. Zij zullen dan kijken hoe u zo goed mogelijk kan worden geholpen.
Het werk gaat door. Ook in “Corona tijd” (en daarna):
“Hoe kunnen jullie in deze tijd met allerlei beperkende maatregelen als Budgetmaatjes je werk doen”? Een
goede vraag waarop het antwoord niet zo gemakkelijk te geven is.
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de maatregelen welke door ons t/m 31 mei waren genomen.
Huisbezoek door de maatjes aan hun hulpvrager was niet of nauwelijks meer mogelijk. Voor intervisies en
trainingen gold hetzelfde.
Huisbezoek is essentieel in ons werk. Nu die mogelijkheid nagenoeg is weggevallen moesten we andere
dingen bedenken. De telefoon bood uitkomst. Heel veel ondersteuning vindt daarom nu op afstand, per
telefoon, plaats. Maatjes bellen geregeld met hun hulpvragers en bieden waar nodig hulp. Ideaal is het niet,
maar het kan even niet anders.
Hetzelfde geldt voor de contacten tussen coördinatoren en maatjes. Om te horen
hoe het met hen de hulpvragers gaat is er maandelijks een belronde. Als
coördinatoren overleggen we maandelijks via beeldbellen. Groepsbijeenkomsten
met de maatjes willen we ook gaan opstarten via beeldbellen. Intakegesprekken
met nieuwe hulpvragers zijn voor zover mogelijk via de telefoon of beeldbellen
opgepakt. Op afstand wordt er dan een maatje aan de hulpvrager gekoppeld.
Hoe nu verder wanneer de maatregelen weer wat worden versoepeld? Zijn
huisbezoeken en groepsbijeenkomsten dan weer mogelijk? Ook weer een vraag
waar niet zo eenvoudig antwoord op is te geven. Minimaal leidend bij deze vraag zijn in ieder geval de door
de Rijksoverheid opgestelde richtlijnen. Minimaal omdat we nog grote vragen hebben hoe de 1,5 meterregel
tijdens een huisbezoek is te handhaven. Vaak zijn de woonkamers klein. Daarbij stellen we ons ook nog de
vraag of 1,5 meter wel voldoende is wanneer deze slecht zijn te ventileren.
Een tweede vraag welke ons bezig houdt is hoe groot de hoeveelheid werk is waarmee we worden
geconfronteerd. Doordat er niet optimaal begeleid kan worden is de kans aanwezig dat er bij onze huidige
hulpvragers mogelijk sprake zal zijn van “achterstallige werkzaamheden”. Verder komen door de huidige
crisis mensen in de financiële problemen waardoor we een toename in het aantal aanmeldingen verwachten.
Allemaal vragen waar we op dit moment nog geen afdoende antwoord op hebben. Gelukkig staan we hier
niet alleen in. Tijdens het Groot Coördinatoren Overleg met de collega’s uit Rotterdam en Capelle a/d IJssel
kwamen deze vragen aan de orde. Hetzelfde geldt voor het Financieel Platform Nissewaard. (Binnen dat
platform werken alle organisaties welke op financieel- en administratief gebied actief zijn samen) Iedereen zit
met deze vragen. De antwoorden zijn er nog niet, maar zullen de komende tijd wel moeten worden
gevonden. Zolang dat nog niet is gebeurd moeten we helaas de ondersteuning nog op afstand doen.
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Een bericht van de Bezoekgroep De Hartelborgt.
Als bezoekgroep gaan we iedere tweede woensdag van de maand van 19:00-20:30 uur op bezoek in De
Hartelborgt. We gaan met twee personen per groep op bezoek, hoeveel groepen we op kunnen bezoeken is
dus afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers. Over het algemeen kunnen we twee tot vier groepen
bezoeken. Van ons contact bij De Hartelborgt krijgen we door welke groepen bezocht kunnen worden.
Het bovenstaande is de normale situatie, HELAAS, door de coronamaatregelen kunnen we nu NIET op
bezoek. Voor de jongens in de groepen is dat jammer, ze krijgen door dat we komen en kijken vaak uit naar
onze bezoeken, en ook wij als bezoekers missen de bezoeken.
De jongens ervaren de coronamaatregelen ook, hun school is momenteel gestopt waardoor ze al de tijd op
de groep moeten blijven en dus geen contacten met jongens uit de andere groepen kunnen hebben.
Als bezoekers sturen we nu iedere maand een kaart naar de groepen die we normaal regelmatig bezoeken
om de jongens te laten weten dat we ze niet vergeten.
Namens Vrede voor de Stad heb ik, na overleg met- en toestemming van De Hartelborgt, voor alle 13
groepen een dominospel en een schriftelijke groet bij De Hartelborgt afgegeven die door onze contacten op
de groepen bezorgd zijn. Ik heb gehoord dat de kaarten gewaardeerd worden en dat de spellen in gebruik
zijn.
Hopelijk kunnen we weer snel op bezoek.
Ben van Duin
Coördinator Bezoekgroep De Hartelborgt
Colofon:
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