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Voedselbank:
Smith-Group steunt Voedselbank Spijkenisse
In 1970 werd Smith-Holland opgericht in Vlaardingen en is uitgegroeid tot
internationaal bedrijf, Smith Europe. Eén van de bedrijven, Smith-Holland, levert
service en onderhoud aan reefer containers (koelcontainers) o.a. in Rotterdam en
in heel Nederland, waarin voedselproducten worden verscheept naar en
ingevoerd worden in Nederland. En heel soms eindigen overschotten van die
voedselproducten bij Voedselbanken. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid
steunt The Smith-Group welke gehuisvest is in Spijkenisse sinds 1987, diverse
maatschappelijke instellingen in de regio en daar buiten.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan werd besloten om de Voedselbanken in Spijkenisse en
Vlaardingen financieel te steunen. Op maandag 14 december bezocht directeur Ed Smith onze Voedselbank
in Spijkenisse en overhandigde een cheque ter waarde van € 2.500 aan coördinator Anco Bonninga. Het
bestuur van Voedselbank Spijkenisse dankt Smith-Holland voor dit geweldige bedrag.
Het aantal DE-spaarpunten is bekend ... wat een geweldig resultaat! We zijn er stil van ... en zo dankbaar!
Vrijwilligster Lia van der Graaf zegt hierover het volgende: "Wij zijn uit geteld, maar
erg voldaan: in totaal maar liefst 665.000 punten geteld plus de 20% van DE ->
hiermee komen we uit op 798.000 punten en deze zijn goed voor 1596 pakken
koffie! Ook hadden we nog een bijvangst van 24 volle spaarkaarten van de Perla
zegels van AH, naast een aantal mooie donaties. Het was een belevenis om dit (net
zoals vorige jaren) samen met mijn kleindochter Senna te mogen coördineren voor
onze voedselbank. Iedereen die heeft meegedaan, ONTZETTEND BEDANKT!"
In het nieuwe jaar worden alle punten ingeleverd, waarna we begin maart alle pakken koffie verwachten.
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BudgetMaatjes: ONGEKEND ONRECHT
“17 december 2020 wordt een belangrijke dag. Voor die grote groep ouders die gedupeerd zijn
door de overheid”. Zo begonnen we het artikel in de vorige nieuwsbrief. Die dag zou namelijk,
door de betreffende Kamercommissie, het rapport over hun bevindingen over de misstanden bij
de Kinderopvangtoeslag worden gepresenteerd.
Het bleek inderdaad flink mis. We hadden al het nodige gemerkt bij één van onze hulpvragers. In het rapport
bleek het echter nog een stuk erger. Met het vinkje Opzet Grove Schuld (OZG) achter hun naam waren de
betreffende ouders kansloos. Ze werden als fraudeur gezien. Alle regelingen waarop ze mogelijk een beroep
hadden kunnen doen golden helaas niet voor hen. “De menselijke maat” werd geheel uit het oog verloren.
De Rechtstaat, zo concludeerde de Kamercommissie, was in het geding. Bewindslieden keken weg.
Ambtenaren gaven elkaar de schuld. De betreffende ouders bleven met de brokken achter. Hen is volgens
de commissie ongekend onrecht aan gedaan.
Welke lering zal uit dit rapport worden getroffen? Hoe zal het verder gaan? Dat is op dit moment nog maar
deels bekend. Een Kamerdebat over het rapport volgt later deze maand. De betreffende ouders is een
schadeloosstelling van minimaal €. 30.000,00 toegezegd. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Om in
aanmerking te komen moeten gedupeerden zich aanmelden bij de Belastingdienst o.v.v. CAF-11
benadeelden. Dat kan tot 31 december 2023. Ook worden er door gemeenten functionarissen aangesteld
om de betrokken ouders bij te staan met de afhandeling van het dossier.
Bij dat laatste zit nu een groot probleem. In de gemeente Nissewaard is inmiddels een functionaris
aangesteld om de ouders te helpen. Naar verwachting gaat het in onze gemeente om rond de 120 dossiers.
Alleen die zijn onbekend. De Belastingdienst geeft i.v.m. de AVG de namen niet door aan de gemeente(n).
Ze informeren de betrokken ouders per post dat ze zich tot deze functionaris in hun gemeente kunnen
wenden. Helaas weten we als Budgetmaatjes dat mensen met grote financiële problemen hun post vaak niet
meer open maken. Daarom hebben we hier een kamerlid over aangesproken. Die zal hier verder actie in
ondernemen.
We zijn hiermee nog geen stap verder. Van Anneke de Bruijn, de betreffende functionaris in de gemeente
Nissewaard, hebben we begrepen dat er nog maar minder dan 10 getroffen ouders bij haar bekend zijn.
Daarom hebben wij uw hulp nodig. Bent u één van deze ouders of kent u één van hen geef dat dan aan haar
door. Dat kan door een mailtje te zenden naar toeslagen@nissewaard.nl of te bellen met 06 34497306.
Vindt u het allemaal te ingewikkeld? U mag het ook contact met ons opnemen. Dat kan door te mailen naar
budgetmaatjes@vvds.nl. Bellen kan ook: 06 27146876.
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