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Bericht van het bestuur:
Voor onze vrijwilligers.
De zomer nadert met rasse schreden, na een voorjaar dat we niet snel zullen vergeten. Wie had begin maart
verwacht dat de wereld, en dus ook Nissewaard, geteisterd zou gaan worden door een virus, met zoveel
gevolgen voor onze samenleving. En dus ook voor onze activiteiten. Vergaderingen, besprekingen, interne
overleggen, gesprekken met cliënten: voor bijna alles moest een alternatief worden gezocht (en veelal
gevonden!), en sommige zaken moesten worden uitgesteld of geannuleerd. Maar daarbij moet wel een
belangrijke kanttekening worden gezet: Alle vrijwilligers hebben meegezocht en meegewerkt aan de
gevonden alternatieven, binnen de richtlijnen van het RIVM en met inachtneming van de
contactbeperkingen. En het is precies die ervaring, waarvoor het bestuur zijn grote dankbaarheid uitspreekt
aan al die vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben. Veelvuldig werd in de openbaarheid waardering
uitgesproken voor diegenen die in de crisis op hun post bleven om daar waar nodig de burger, die hulp nodig
had, de helpende hand te bieden. En het bestuur beschouwt de vrijwilligers van Vrede voor de Stad en de
Voedselbank als een onderdeel van die groep. Zij maakten werkelijkheid van de dienende taak die wij op
ons hebben genomen. Daarom nogmaals onze bijzondere dankbaarheid en waardering voor jullie inzet! Het
bestuur spreekt de hoop uit dat de omstandigheden weer binnen afzienbare tijd naar wat we normaal vinden
mogen terugkeren, en wenst allen een goede zomervakantie toe, in de hoop dat we elkaar na die vakantie in
goede gezondheid mogen ontmoeten. Vaya Con Dios!
Daarnaast willen wij toch even vermelden dat afgelopen 20 mei, de Voedselbank Spijkenisse alweer 15 jaar
bestaat. We hebben er geen feestje van kunnen maken, maar we willen het niet onvermeld voorbij laten
gaan. Hopelijk komt de tijd snel dat we hier wel met z’n allen bij stil kunnen staan. Het is een hele prestatie
van alle vrijwilligers; niemand uitgezonderd. Iedereen heeft gedaan wat hij of zij kon doen om de medemens
te helpen. Aan de ene kant een feestje waard, zo hartverwarmend als wij hebben kunnen helpen. Aan de
andere kant is het erg dat het in onze maatschappij nog steeds nodig is om voedselpakketten uit te delen,
maar dat probleem kunnen wij helaas niet oplossen. Wij kunnen wel, naar het Voorbeeld van Jezus Christus
Onze Heer, onze handen uit de mouwen steken en onze naasten helpen! Laten we ook onze handen
vouwen, zoals het ruim 15 jaar geleden is begonnen en God de Vader danken voor alles wat we de
afgelopen 15 jaar voor onze naasten hebben mogen doen. Zonder Zijn hulp was dat onmogelijk geweest.
Jaarverslagen 2019
De jaar verslagen van de Voedselbank Spijkenisse e.o. en Vrede voor de stad zijn weer goedgekeurd en
worden op de website van de Voedselbank en Vrede voor de stad gepubliceerd.

Voedselbank:
Rabobank en Café Merz steunen Voedselbank Spijkenisse en omstreken
Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden zocht naar mogelijkheden om in deze
coronatijd zowel ondernemers als goede doelen te ondersteunen. Daar is de
mooie actie uit voortgekomen om, in samenwerking met Café Merz, aan alle
350 cliënten van Voedselbank Spijkenisse en omstreken een waardebon te
geven. Iedere cliënt ontvangt een waardebon van € 10, waarvoor bij Café
Merz, Uitstraat 141 in Spijkenisse, een heerlijke flammkuchen afgehaald kan
worden. Op vrijdag 15 mei werden de waardebonnen aan de cliënten
uitgereikt.
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Op de foto zien we de overhandiging door financieel adviseur Miranda Hogenbirk van de Rabobank aan
coördinator Anco Bonninga. Eigenaar Bas Verwater van Café Merz had twee flammkuchen meegebracht.
Het bestuur van de Voedselbank dankt de Rabobank en Café Merz hartelijk voor deze heerlijke actie.
Donatie ExxonMobil Smeeroliemengfabriek Pernis
In april hebben medewerkers van de ExxonMobil Smeeroliemengfabriek aan de
Butaanweg in Pernis persoonlijke giften gedaan voor de Voedselbank
Spijkenisse en omstreken. Het bedrijf heeft de giften verdubbeld. Eric Kloos,
SSH&E Assistant Pernis, vertelde dat dit resulteerde in het mooie bedrag van €
680.
Het bestuur dankt de medewerkers van de Smeeroliemengfabriek hartelijk voor
hun steun aan onze Voedselbank.
In de periode mei t/m augustus is er een veiligheidsronde op de fabriek in
Pernis. Aan iedere melding is een vast bedrag gekoppeld en in augustus wordt het resultaat bekend. Ook
dat komt ten goede aan onze Voedselbank.
Het is geweldig dat wij zoveel steun ontvangen, waardoor wij ook financieel in staat blijven het werk voor
onze cliënten voort te zetten.
Voedselbank Spijkenisse 100% groen bij HACCP-keuring
Op vrijdagmorgen 22 mei vond op de Voedselbank de jaarlijkse keuring plaats door de Houwersgroep.
Voedselveiligheid is van het grootste belang voor onze cliënten en daarom is zo’n jaarlijkse keuring verplicht.
Ook dit jaar was alles rondom hygiëne en voedselveiligheid uitstekend op orde. Het resultaat was de
hoogste score ooit: 100% groen. Dit is een geweldig compliment aan alle coördinatoren en vrijwilligers.
Het bestuur dankt hen hartelijk voor de dagelijkse inspanning en nauwgezetheid waarmee de hygiëne en
voedselveiligheid worden gewaarborgd.

BudgetMaatjes:
Werken in Coronatijd
Op dit moment is de werkwijze nog onveranderd. We gaan nog steeds niet op huisbezoek. De contacten
verlopen veelal telefonisch. Een enkele keer wordt door het maatje een wandelafspraak gepland.
Groepsbijeenkomsten zoals trainingen en intervisies vinden ook nog niet plaats. Via beeldbellen zijn er de
afgelopen maand wel een aantal intervisiebijeenkomsten geweest. In het gesprek met de maatjes bleek dat
een groot deel van hen behoefte heeft om fysiek de hulpvrager weer te ontmoeten. Praktisch gezien zullen
er daarvoor wel een aantal zaken moeten worden geregeld. Eén van de belangrijkste zaken daarbij is het
maken van een protocol voor deze huisbezoeken.
Omdat we op dit punt niet het wiel zelf willen uitvinden hebben we samen met de collega’s van Samen 010
contact gezocht met het LSTA. Dit is een landelijke organisatie waarbij een groot aantal lokale organisaties
voor Thuisadministratie zijn aangesloten. Inmiddels, zo hebben we begrepen, komen daar vanuit het land
protocollen binnen hoe anderen hun huisbezoeken hebben geregeld. Op basis van de input vanuit het LSTA
willen we vervolgens een protocol voor Budgetmaatjes Nissewaard maken. Dit protocol dient vervolgens
door het bestuur van Vrede voor de Stad te worden goedgekeurd. Daarna kunnen bij ons de maatregelen
hopelijk ook wat worden versoepeld.
Zover is het nog niet. Heeft u nu al vragen op financieel gebied neem dan contact op met
budgetmaatjes@vvds.nl of 06 27146876.
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Fietsbank
De Fietsbank bezit een groot aantal fietsen. Deze zijn verkregen van
bewoners van Voorne-Putten. Ze willen deze fietsen gratis ter
beschikking stellen aan mensen die het financieel niet breed hebben.
Hun doel is dat elke inwoner van Voorne-Putten over een fiets kan
beschikken, in het bijzonder kinderen. Tevens willen zij jongeren leren
hun eigen fiets te repareren.
Op het ogenblik beschikken zij over een groot aantal fietsen die zij graag
willen uitgeven.
Weet u iemand die het niet breed heeft en wel een fiets kan gebruiken
geef dat dan door aan budgetmaatjes@vvds.nl of 06 27146876
Rotterdampas
Vanaf woensdag 3 juni is het Stadhuis de balie van de Rotterdampas weer voor een
aantal dagdelen per week open. Het rooster is als volgt:
• Dinsdag
13.00 - 16.00 uur
• Woensdag
8.30 - 12.30 uur
• Donderdag
8.30 - 12.30 uur
Het is echter nog steeds de bedoeling dat de Rotterdampas zoveel mogelijk online
wordt aangeschaft. De afspraken aan de balie zijn voornamelijk bedoeld voor inwoners die een
inkomenscheck nodig hebben om voor de Rotterdampas tegen het reductietarief van € 5,- (minima) in
aanmerking te komen.
Bezoek aan de balie kan alleen op afspraak. De afspraak kan alleen gemaakt worden via:
• Telefoon 140181;
• https://www.nissewaard.nl/werk-en-inkomen/werk-en-inkomen_to/rotterdampas-bestellen.htm.
Langzamerhand komt het openbare leven in de 1,5 meter samenleving weer op gang. Dat betekent dat er
ook weer gebruik kan worden gemaakt van de Rotterdampas. Het is voor alle partners nog zoekende hoe zij
hun activiteiten weer op gang kunnen brengen. Vragen over hoe je een kaartje met de Rotterdampas kunt
reserveren kunt u het beste aan de verstrekker van de activiteit stellen.
Voor vragen: 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 augustus 2020. LET OP in juli geen
nieuwsbrief i.v.m. vakantie.
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 zijn.
-ING-rekening NL60INGB0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse
-Rabobankrekening NL42Rabo0121484912 t.n.v. Voedselbank Spijkenisse e.o.
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Voedselbank aantallen
Onderstaande overzichten tonen de aantallen deelnemers, voedselpakketten, gezinssamenstelling en hoe
lang huishoudens aangewezen zijn op onze Voedselbank per eind maart 2020.
Deze informatie komt uit de kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard ter verantwoording voor
de verstrekte subsidie.
Dit kwartaal was er een stijging van het aantal personen en het aantal gezinnen in Nissewaard, dat is
aangewezen op de Voedselbank. Vanwege de coronacrisis was deze stijging te verwachten, hoewel deze
geringer is dan bij vele andere Voedselbanken.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun wekelijkse inzet, waardoor onze Voedselbank open kon blijven
ook in deze moeilijke tijd.
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

30-06-2019
770

30-09-2019
778

31-12-2019
768

31-03-2020
804
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49
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349
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345
72

343
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343
78

30-09-2019
129
139
77
345
-1,1%

31-12-2019
135
136
72
343
-0,6%

31-03-2020
141
137
81
359
4,7%
4,7%

30-06-2019
44
49

30-09-2019
46
35

31-12-2019
54
25

31-03-2020
50
41

54

68

60

48

53
150
349
1,7%

49
147
345
-1,1%

56
148
343
-0,6%

69
151
359
4,7%
4,7%

Gezinssamenstelling van deelnemers uit Nissewaard
30-06-2019
129
142
78
349
1,7%

• 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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