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Voedselbank:
Carrier Transicold steunt Voedselbank Spijkenisse en omstreken
Al jaren verzorgt Carrier Transicold het onderhoud van de koelunits op de Opel
Vivaro koelbus en de Mercedes-Benz koel-/vrieswagen tot grote tevredenheid
van het bestuur van de Voedselbank. Het goed functioneren van de koelunits is
essentieel om onze koel-/vriesproducten veilig te kunnen vervoeren. Carrier
Transicold steunt de Voedselbank ook financieel door de arbeidskosten van dit
onderhoud niet in rekening te brengen. Als blijk van waardering is het
bedrijfslogo van Carrier Transicold op onze vrachtwagen aangebracht. Het
bestuur van de Voedselbank dankt directeur Giel Verkammen van Carrier
Transicold voor het vakkundige onderhoud en de financiële ondersteuning.
Voedselbank-kinderen flink verwend door inwoners van De Elementen na liefdevolle actie
bewoonster
De 300 kinderen van ouders die bij de Voedselbank Spijkenisse en omgeving lopen,
worden door een enorme hoeveel hulpsinterklazen uit de wijk De Elementen goed
verwend. De bewoners van De Elementen hebben op initiatief van Roxanne Riekwel
Spanjersberg meer dan 500 cadeaus en 4 kratten snoepgoed ingezameld. Mevrouw
woont met haar gezin in de nieuwbouwwijk De Elementen. "Ik wilde aan mijn kinderen
laten zien dat niet iedereen het zo goed heeft en dat het belangrijk is om anderen te
helpen." Daarop plaatste zij een berichtje in een facebook-groep van de wijk, omdat ze
vindt dat ieder kind een cadeautje verdiend. "En het lijkt mij erg lastig om een schoentje
niet te kunnen vullen omdat er geen geld voor is."
Het initiatief werd door de bewoners in de wijk goed opgepakt. Ze vroeg haar
medebewoners om kleine cadeautjes in te zamelen; een kleurboek, stiften,
speelgoedauto's, chocoladeletters, spelletjes en andere kleine spulletjes.
"Als Voedselbank zijn we altijd enorm dankbaar voor dit soort initiatieven. Niet alleen rond Sinterklaas, maar
eigenlijk het hele jaar door," geeft het bestuur van de Voedselbank Spijkenisse e.o. aan. "Hierbij draait het
niet alleen om de cadeautjes en producten voor onze cliënten en/of hun kinderen, maar vooral om de
welgemeende aandacht die vele inwoners van deze regio steeds weer voor onze voedselbank hebben. En
de moeite die zij nemen om iets voor onze Voedselbank op touw te zetten."
"Het helpt onze cliënten enorm als ze zich realiseren dat ze niet worden vergeten en dat anderen en de
maatschappij aan hen denken. We willen de initiatiefneemster achter deze hartverwarmende Sinterklaasactie dan ook ontzettend bedanken. Mensen zoals zij maken voor ons echt het verschil. Ook onze
vrijwilligers voelen zich steeds weer gesteund als we worden verrast met dit soort lieve, spontane acties voor
onze cliënten en hun kinderen."
Bedankt voor het stemmen op onze voedselbank, Rabobank-leden!
Dit heeft ons het prachtige bedrag van maar liefst 518,13 euro opgeleverd.
Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een club. Daarom steunt Rabo
ClubSupport het lokale verenigingsleven. Afgelopen weken hebben 315
lokale verenigingen en stichtingen zich aangemeld voor Rabo ClubSupport
2020. Rabobank-leden konden stemmen op hun favoriete club of instantie
om hen zo een financiële ondersteuning te geven. Uiteindelijk hebben 122
Raboleden op ons gestemd, waar we ontzettend blij mee en dankbaar voor
zijn.
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Prachtige oogst uit de diaconietuin in Zuidland voor de Voedselbank
Ook in 2020 werd er weer hard gewerkt in de diaconietuin van
de Protestantse Gemeente te Zuidland. Zo’n 10 diakenen en
gemeenteleden zijn in het seizoen wekelijks actief met zaaien,
poten, onkruid wieden en oogsten. Dit jaar gebeurde dat
vanwege de coronacontactbeperkingen op iets meer afstand
van elkaar, maar de oogst was weer geweldig. Op vele
donderdagen werd er met een volle aanhangwagen naar de
Voedselbank gereden met kratten aardappelen en groenten;
dikwijls was dit al in tassen voorverpakt. Op vrijdag werden deze
aardappelen en groenten, zo vers van het land, aan de cliënten
meegeven bij hun voedselpakket.
Het bestuur van de Voedselbank dankt de diaconie uit Zuidland hartelijk voor hun vele werk in de
diaconietuin voor onze cliënten.
BudgetMaatjes: EEN BIJZONDERE ONTMOETING
Dossier kinderopvangtoeslag - fraudeur of slachtoffer “Hoe de overheid het leven van burgers verwoest”. Een uitspraak welke je steeds weer
tegen komt in het dossier Kinderopvangtoeslag. Regelmatig kunt u erover lezen in de
media. Regelmatig staat dit dossier ook op de agenda van de Tweede Kamer.
Ook bij Budgetmaatjes worden we met dit dossier geconfronteerd. Onderstaand het
verslag van een maatje dat één van de getroffen ouders bijstaat in haar/zijn jarenlange strijd tegen de
Belastingdienst.
“Alweer bijna 4 jaar ondersteun ik mijn hulpvrager. Alleenstaande ouder met twee kinderen. Eén van de
knelpunten was dat in de jaren 2011 tot en met 2015 de kinderopvangtoeslag was gestopt. Zoals gebruikelijk
eerst uitbetaald. Later bleek de uitbetaalde toeslag bij de hulpvrager, om tot op heden nog steeds
onbekende redenen, weer teruggevorderd te worden. Met alle gevolgen van dien. Mappen vol met
correspondentie en verrekeningen die de Belastingdienst heeft gedaan. Een totaal onoverzichtelijk geheel
waar geen touw aan vast te knopen was.
In 2018 bij de bestuursrechter geweest. Die heeft hulpvrager in het ongelijk gesteld omdat de kinderopvang
niet tijdig aan de opvang was betaald. Daardoor was er volgens de rechter geen recht op de toeslag. Dit
terwijl de toeslag op dat moment was gestopt en na een eerdere rechtszaak wel door de Belastingdienst is
uitbetaald. Meteen na deze ontvangen betaling heeft de hulpvrager de opvangkosten betaald........ maar te
laat.
Toen maanden geleden het dossier kinderopvangtoeslag meer in het nieuws kwam bleek al snel dat
hulpvrager niet de enige was die constant tegen een gesloten deur was gelopen. Hulpvrager heeft tezamen
met mij meerdere keren bij de Belastingdienst aangegeven dat zij haar verhaal wil doen. Tevergeefs.
Plots kreeg hulpvrager echter een telefoontje dat zij/hij een uitnodiging zou krijgen om haar/zijn verhaal te
laten horen bij staatssecretaris Alexandra van Huffelen. En zo geschiedde. Begin oktober was het zover.
Een gesprek met de staatssecretaris was voor hulpvrager het ultieme. Eindelijk kon zij/hij haar/zijn verhaal
doen en haar/zijn frustratie van jaren uiten. Tezamen gingen we op pad en werden keurig onthaald door de
bode die ons naar een kamer bracht waar ook haar/zijn dossierbeheerder van de belastingdienst aanwezig
was. Hij gaf aan haar dossier vast globaal te hebben te hebben doorgenomen. Ook gaf hij aan dat de
gemiddelde doorlooptijd tijd ca 10 dagen was en dat er in totaal ca. 10.000 dossiers lagen te wachten op
herbeoordeling.
Tijdens het gesprek met de staatssecretaris is er door beide aandachtig naar elkaar geluisterd en zij bood
ook excuus aan. Terugkeren in de tijd kan niet. We kunnen je dossier wel goed bestuderen en waar er nog
vragen zijn contact opnemen. De staatssecretaris heeft echt goed geluisterd naar haar/zijn vreselijke verhaal
hoe “de Belastingdienst” haar/zijn leven de afgelopen 10 jaar heeft geruïneerd.
Ik als budgetmaatje, steun en toeverlaat in dit proces, was ontzettend trots op haar/hem hoe zij/hij het
verhaal keurig en zonder verwijt heeft verteld.
Het was een bijzondere ervaring en heb nu ook echt het idee dat er echt iets aan gedaan wordt en hoop op
een juiste afloop.
De staatssecretaris gaf ook aan dat alle gemeenten deze slachtoffers op een coulante manier zouden
moeten ondersteunen. Ook eventuele directe gevolgschade kan hierin worden meegenomen”.
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Ook als Budgetmaatjes kunnen we het voor de hulpvragers niet leuker maken. Wel kunnen we naast de
hulpvrager gaan staan en een stukje met haar/hem oplopen. En dat, zo horen we vaak terug, is al van
onschatbare waarde.
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