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Bron van Vrede: Liturgische bloemschikking Week van Gebed voor de Eenheid.
Op 18 januari was een bijeenkomst in de Felicitaskerk in het
teken van de Week van Gebed voor de eenheid. Speciaal
voor deze gelegenheid is een liturgische bloemschikking
gemaakt. De tekst die hierbij hoort is kort en krachtig.
Jezus zegt: “ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.”
(Joh. 15.)
De schikking ligt op een groene lap stof. Groen, kleur van
hoop en toekomst. Daarop een stevige wijnstok, mooi van
vorm, krachtig, met een grote druiventros. De vruchten zijn
groot, rond en sappig. Op de dunne rank ligt een roos op een
blad klimop, liefde en vertrouwen, bij een hoopje sappige
druiven, teken van vruchtbaarheid en rijkdom.
“blijf in mijn liefde en het zal goed met u gaan!

Voedselbank: Donatie Bruna
Vorige week ontvingen we een prachtige donatie van Bruna Spijkenisse
Stadhuispassage en Bruna Winterakker Spijkenisse, voor de kinderen van
onze voedselbank. De vele dozen met Bruna artikelen zijn in grote
dankbaarheid in ontvangst genomen. Het zijn producenten die de Bruna
winkels de afgelopen weken niet konden verkopen: “op deze manier
kunnen we toch nog mensen blij maken met onze spullen!”.
Sint-actie 2020 voor kinderen van de Voedselbank Spijkenisse
Ook in 2020 heeft de Activiteitencommissie van de Voedselbank weer de Sint-actie
georganiseerd.
De actie was voor 250 kinderen van gezinnen die zijn aangewezen op de Voedselbank.
Ieder kind kreeg een Intertoys-cadeaubon ter waarde van € 12,50 en een
chocoladeverrassing.
De kosten bedroegen iets meer dan € 3.100 en dit geld is, net als in andere jaren,
bijeengebracht door de kerken aangesloten bij Vrede voor de Stad.
Het bestuur van de Voedselbank en Vrede voor de Stad dankt de Activiteitencommissie en
de kerken die deze actie hebben mogelijk gemaakt.

BudgetMaatjes: Meer dan geld alleen
Het zal je maar gebeuren. In een wijk gebeurt iets wat diepe impact heeft op de samenleving. Zo ook op je
hulpvrager. Die is helemaal overstuur en belt het maatje dat hij het daar erg moeilijk mee heeft. Gelukkig
stond er al een gesprek gepland tussen maatje en hulpvrager. Het maatje vraagt de hulpvrager wat hij
tijdens het gesprek wil gaan doen: financiën uitzoeken of hulp zoeken bij het verwerken van hetgeen de
nodige emoties veroorzaakt. De hulpvrager kiest voor het laatste.
Een andere hulpvrager is al enkele jaren gekoppeld aan een maatje. De hulpvrager staat onder bewind en
inmiddels is ook de schuldhulpverlening gestart. Toen het maatje kwam was er de letterlijke chaos. Nu is de
situatie gestabiliseerd. De koppeling kan dus waarschijnlijk (binnenkort) worden beëindigd, zo vinden maatje
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en coördinatoren. Het maatje heeft dat dan ook recent met de hulpvrager besproken. De hulpvrager denkt
daar echter heel anders over. Zij heeft problemen met het beëindigen van de koppeling. Het maatje is haar
enige vertrouwenspersoon met wie zij persoonlijke zaken kan delen. Ook al hebben ze niets met financiën te
maken. De koppeling is dus niet beëindigd.
Beide bovenstaande casussen hebben weinig met financiën te maken. We weten weer dat we als
Budgetmaatjes door de ogen van de hulpvrager een meerwaarde vormen. We weten weer waarvoor we dit
werk doen.
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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 december 2020. Deze
informatie komt uit de kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard voor de verstrekte
subsidie.
Dit kwartaal was er een stijging van het aantal personen en lichte daling het aantal gezinnen in
Nissewaard, dat is aangewezen op de Voedselbank. Dit komt door de samenstelling van de
gezinnen die erbij kwamen en eraf gingen. Vanwege de coronacrisis was een stijging te
verwachten van het aantal gezinnen, maar deze heeft zich tot op heden bij ons (nog) 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 dat naar de
andere gemeenten op de Zuid-Hollandse
eilanden gaat

Gezinssamenstelling deelnemers
Nissewaard
• Alleenstaanden
• Eenoudergezinnen
• Overige gezinnen
Totalen
% kwartaal
% jaar

31-032020
804

30-062020
797

30-092020
794

31-122020
822

49

45

47

49

853

842

841

871

359
78

357
74

352
74

350
90

31-032020
141
137
81
359
4,7%

30-062020
143
135
79
357
-0,6%

30-092020
142
131
79
352
-1,4%

31-122020
136
133
81
350
-0,6%
2,0%

31-032020
50
41

30-062020
35
41

30-092020
27

31-122020
36

30

22

48

52

64

53

69
151
359
4,7%

79
150
357
-0,6%

79
152
352
-1,4%

87
152
350
-0,6%
2,0%

Gemiddelde gezinsgrootte is 1 tot 2 kinderen per gezin

Aantal huishoudens Nissewaard
• 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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