Nieuwsbrief nr. 135 augustus 2020
Van het bestuur:
Door de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland (VBN) is een Integriteitscode vastgesteld. Dat is
gebeurd in de Algemene Ledenvergadering, waaraan ook een delegatie van ons bestuur deelnam.
Het bestuur is nu bezig om die Integriteitscode voor onze Voedselbank Spijkenisse in te voeren. Onderdeel
daarvan is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Wij hebben niet een eigen vertrouwenspersoon,
maar maken gebruik van het landelijk team van vertrouwenspersonen.
Onderstaande tekst licht dit nader toe en link koppelt door naar de Integriteitscode.
De Integriteitscode wordt ook onderdeel van de Vrijwilligersovereenkomst; na de zomervakantie is een
nieuwe versie beschikbaar ter ondertekening door alle vrijwilligers.
Alle bestuursleden hebben inmiddels een geheimhoudingsverklaring getekend, die mede gekoppeld is aan
de Integriteitscode.
Integriteit en vertrouwenspersonen
Integriteit
Integer handelen is voor de voedselbanken heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met
moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld die de integriteit van
ons doen en laten moeten bevorderen. Deze regels zijn vastgelegd in een Integriteitscode die op 30
november 2019 door de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland is vastgesteld. De
code geldt niet alleen voor ons maar voor alle voedselbanken, voor de regionale distributiecentra, voor de
landelijke vereniging en voor enkele organisaties die nauw met ons zijn verbonden.
Vertrouwenspersonen
Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er als
organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen. In de Integriteitscode hebben wij hiervoor regels
opgenomen. Maar wat doe je als je als vrijwilliger toch te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele)
intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer? Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator
of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk
te praten. De landelijke vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon
vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou
bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier
kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.
Kort samengevat
De vertrouwenspersoon:
•
•
•
•
•
•
•

vangt je op en laat je je verhaal doen
geeft advies en biedt hulp
gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
begeleid je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van je organisatie.
kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
bemiddelt niet in een arbeidsconflict.
neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft.
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Voedselbank:
Vacatures: onze Voedselbank zoekt op korte termijn een technische man/vrouw en een meewerkend
assistent coördinator (man/vrouw). Wat zoeken we:
1. Technische man/vrouw: voor het uitvoeren van alle voorkomende technische werkzaamheden binnen de
loods. De werktijden zijn maandagmorgen en woensdagmorgen. Enige technische kennis is een pré.
2. Meewerkend assistent coördinator man/vrouw voor de donderdag en de vrijdag voor inzetbaarheid voor
verschillende werkzaamheden. Bij afwezigheid van de assistent coördinator zal hij/zij diens taken
overnemen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de Coördinator van de Voedselbank Spijkenisse via
0618140349 of email: coordinator@voedselbankspijkenisse.nl.
Voedselbank Spijkenisse en omstreken dankt Jungheinrich
In de loods van onze Voedselbank wordt voor het verplaatsen en opslaan van de pallets met
voedselproducten gebruik gemaakt van materieel, zoals een vorkheftruck, palletwagens en een stapelaar.
Het goed functioneren van dit materieel is van cruciaal belang.
Al vele jaren verricht Jungheinrich het onderhoud op deskundige en efficiënte wijze. Deze manier van
werken helpt ons om de exploitatiekosten in de hand te houden. Het bestuur van
Voedselbank Spijkenisse heeft grote waardering voor de serviceverlening van Jungheinrich. Mede hierdoor
kunnen we week in week uit aan onze cliënten de broodnodige voedselpakketten blijven uitdelen.
Instructie AED
De Lions Club Bernisse heeft de Voedselbank een AED geschonken.
In een van de toolboxmeetings uitte vrijwilligers hun zorgen over het ontbreken van een
AED in de loods, immers een groot deel van onze vrijwilligers bevindt zich, wat een AED
betreft, in de doelgroep. Het aanbod van de Lions kwam dan ook als geroepen om hun
donatie aan te wenden voor de aanschaf van een AED.
Door bemiddeling van een van de vrijwilligers kwamen we in contact met Pim van Oosten.
Pim is bekend met een AED. Hij beschikt over een oefenpop en oefen apparaat en was
bereid om op vrijwillige basis een aantal vrijwilligers te bekwamen in het toepasselijk gebruik
van een AED. Intussen hebben 8 vrijwilligers zijn instructie bijgewoond en is met Pim
afgesproken om in september nieuwe afspraken te maken over herhaling en verdieping van
deze materie.
Nieuwe bestrating
De Oud Oostbroeksedijk, de straat waaraan de Voedselbank is gelegen, wordt van
nieuwe bestrating voorzien. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Dit
jaar is de situatie verslechterd doordat nutsbedrijven de straat hadden opgebroken voor
kabels en leidingen t.b.v. de nieuwbouw langs de haven. De bestuurders van vorkheftruck
en palletwagens hadden moeite om hun lading in bedwang te houden op de ongelijke
bestrating. Aan cliënten in de wachtrij werd geadviseerd goed op te letten op de
oneffenheden in de bestrating. Nog geen 2 maanden geleden is de situatie onder
aandacht gebracht bij de verantwoordelijke wethouder. Vrijwel direct daarna kwam de
uitvoerder van de gemeente vertellen dat ze de gehele straat gingen vernieuwen. Hij
beloofde tevens dat er een verkeersdrempel zal worden aangelegd als extra veiligheid voor de vrijwilligers
en cliënten van de Voedselbank.
Kleyn Trucks steunt Voedselbank Spijkenisse en omstreken
Voedselbank Spijkenisse en omstreken wordt al jaren gesteund door Kleyn Trucks, waar
we in 2017 onze Mercedes-Benz Actros koel-/vrieswagen hebben aangeschaft. De
ondersteuning bestaat uit een korting van € 500 op onderhoud, banden en onderdelen.
Hier hebben we in het afgelopen jaar dankbaar gebruik gemaakt toen de accu’s vernieuwd
moesten worden. Ook dit jaar ontvangen we weer deze korting. Dit helpt ons de jaarlijkse
exploitatie rond te krijgen. Als extra service werd onze vrachtwagen netjes gewassen,
zoals te zien is in dit filmpje https://www.youtube.com/watch?v=cZlj59DlGwg
Het bestuur dankt onze contactpersoon Jan Groeneveld van Kleyn Trucks hartelijk voor deze steun.

www.vredevoordestad.nl

Gift Delta Port Donatiefonds: bijdrage aan nieuwe stapelaar voor de Voedselbank
Het investeringsschema 2019 van de Voedselbank bevatte bijna € 11.000 aan wensen voor uitbreiding en
vervanging van bedrijfsmiddelen. Een viertal fondsen, waaronder het Delta Port Donatiefonds, is verzocht
om een financiële bijdrage te leveren.
Het Delta PORT Donatiefonds is een initiatief van het Havenbedrijf
Rotterdam en Deltalinqs. Deltalinqs behartigt de belangen van ruim 700
bedrijven in de mainport Rotterdam. Met het fonds onderstreept het
haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke
betrokkenheid: door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan
instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied
van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het
Rotterdamse haven- en industriegebied.
Het Deltaport Donatie Fonds heeft € 1.000 geschonken. Samen met de
gift van het Kansfonds kon de stapelaar vervangen worden. Op donderdag 30 juli 2020 heeft de heer Wiebe
Pannekoek, secretaris voor het werkgebied Spijkenisse, een werkbezoek gebracht aan de Voedselbank.
Namens het bestuur hebben Anco Bonninga en Hanns van Kruijl de heer Pannekoek hartelijk bedankt voor
de donatie.
Vol trots demonstreert Anco de nieuwe stapelaar aan Wiebe Pannekoek

Geweldige donatie LyondellBasell
Afgelopen week werden wij verrast met een
geweldige donatie door
LyondellBasell Maasvlakte van ruim 15.000 euro.
Eind juni hielpen medewerkers van de vestiging
onze voedselbank al met het inpakken van
voedselpakketten. We zijn natuurlijk ontzettend blij
met en dankbaar voor dit mooie bedrag. Dit bedrag
is onderdeel van een wereldwijde donatie van 1,3
miljoen dollar om honger te bestrijden tijdens de
wereldwijde pandemie. LyondellBasell ondersteunt
hiermee voedselbanken in 17 landen en regio’s waar het bedrijf opereert.
Bericht van de PvdA Nissewaard
De PvdA Nissewaard is op bezoek geweest bij de Voedselbank Spijkenisse. Daar
werden de mondkapjes overhandigd die vorige week zijn gemaakt op een
creatieve avond bij
Murray's Irish Food & Drinks. De mondkapjes worden verdeeld onder de
vrijwilligers van de Voedselbank voor gebruik bij hun werk. Ook werd een cheque
overhandigd met de opbrengst van de verkoop van de “roodkapjes". Als
voedselbank zijn we hier natuurlijk enorm blij mee en dankbaar voor! Bedankt!

BudgetMaatjes:
We zijn er weer….
“En toen werd alles anders”, Dit was de kop boven ons artikel in de nieuwsbrief van april 2020. Een
ontzettend afgezaagde opmerking. Gewoon een open deur! Wie ervaart de gevolgen van de Corona
maatregelen nu niet in haar/zijn persoonlijke leven? Hetzij door ziekte of verlies, hetzij door allerlei
beperkende maatregelen, hetzij door onzekerheid over werkgelegenheid, hetzij door, vul het zelf maar in.
Ook de Budgetmaatjes werden met deze maatregelen geconfronteerd. Allereerst persoonlijk, maar ook in
hun werk als budgetmaatje. Het bezoek bij de hulpvragers thuis is misschien wel het belangrijkste onderdeel
van het werk van een budgetmaatje. Van de één op de andere dag mocht dat niet meer. Je bent dan flink
gehandicapt. Hulde aan de maatjes die ondanks deze handicap toch zo goed en zo kwaad als dat ging met
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hun hulpvrager in contact zijn gebleven. Naast (beeld)bellen zagen we ook allerlei creatieve oplossingen
zoals het samen een wandeling maken, b.v.
Doordat het virus wat minder heftig om zich heenslaat heeft de Rijksoverheid de maatregelen versoepeld.
Ook als Budgetmaatjes Nissewaard zijn we daarin meegegaan. Onder strikte voorwaarden zijn
huisbezoeken vanaf begin juli weer mogelijk. Deze voorwaarden zijn samengevat in een protocol. Gelukkig
hebben we dat allemaal niet zelf hoeven te bedenken. We maken dankbaar gebruik van een protocol dat
door onze landelijke koepelorganisatie (het LSTA) is opgesteld.
We schalen dus weer op. We denken dat dat hard nodig is. Om ons heen horen we namelijk aan de ene
kant dat tijdens de Coronacrisis veel mensen in de financiële problemen zijn gekomen. Aan de andere kant
horen we van meerdere organisaties echter dat het aantal aanmeldingen van mensen die om hulp vragen
erg laag is. Er zijn dus heel veel hulpvragen in de samenleving welke nog niet in beeld zijn.
In dat kader hebben we twee vragen aan de lezers van deze nieuwsbrief:
• Heeft u zelf een financiële hulpvraag of kent u iemand die daar mee loopt neem dan z.s.m. contact
met ons op. We weten dat dat moeilijk is en dat er veel schaamte over dit onderwerp bestaat. Ons
advies is om er niet mee te blijven lopen. Nu kunt u zelf de regie mogelijk nog voeren. Hoe langer
wordt gewacht met het zoeken van hulp hoe moeilijker het wordt om te voorkomen dat de
schuldeisers de regie overnemen;
• Zoals aangegeven gaan we ervan uit dat er veel hulpvragen in de samenleving leven. Eens zullen
die op ons pad gaan komen. Wanneer weten we niet. We verwachten wel dat bij Budgetmaatjes het
aantal hulpvragen het tweede halfjaar zal gaan toenemen. Dat kunnen we dan niet aan. We zoeken
daarom nieuwe maatjes. Als u dat wat lijkt zoeken we u.
Onze contactgegevens zijn budgetmaatjes@vvds.nl of 06 27146876.
Voorlopig doen we dus weer (beperkt) huisbezoeken. Wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft zullen
we ons beleid onmiddellijk aanpassen. We hopen dat dat niet nodig is. Dat hangt vooral af of het met de
huidige maatregelen lukt het virus te beperken.
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 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 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 juni 2020.
Deze informatie komt uit de kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard ter verantwoording voor
de verstrekte subsidie.
Dit kwartaal was er zelfs lichte daling van het aantal personen en het aantal gezinnen in Nissewaard, dat is
aangewezen op de Voedselbank. Vanwege de coronacrisis was een stijging te verwachten, maar deze heeft
zich tot op heden bij ons niet voorgedaan, in tegenstelling tot 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

30-09-2019
778

31-12-2019
768

31-03-2020
804

30-06-2020
797

59

54

49

45

847

822

853

842

345
72

343
86

359
78

357
74

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

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

30-06-2020
143
135
79
357
-0,6%
2,3%

30-09-2019
46
35

31-12-2019
54
25

31-03-2020
50
41

30-06-2020
35
41

68

60

48

52

49
147
345
-1,1%

56
148
343
-0,6%

69
151
359
4,7%

79
150
357
-0,6%
2,3%

Gezinssamenstelling van deelnemers uit Nissewaard
30-09-2019
129
139
77
345
-1,1%

• 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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