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Voedselbank: Lidl schenkt koel-/vriesbak aan Voedselbank Spijkenisse
Vorige maand ging na 14 jaar trouwe dienst een vrieskist bij de
Voedselbank stuk. In het verleden heeft Lidl een aantal gebruikte, maar
nog goede koel-/vriesbakken geschonken. Ook deze keer was er snel een
positieve reactie en kregen we de toezegging dat er een koel-/vriesbak
beschikbaar was. Op maandag 22 maart werd deze bezorgd bij de
Voedselbank.
Het bestuur van de Voedselbank Spijkenisse bedankt Nikita Verkaart,
Micromarketing verantwoordelijke, hartelijk voor deze donatie in natura.

BudgetMaatjes: “Kom jij eruit”?
Hoe gaat het in het sociaal domein? Aan de ene kant hebben we als Budgetmaatjes Nissewaard al
maanden te maken met weinig aanmeldingen van nieuwe hulpvragers. Dat is niet alleen bij ons zo, ook bij
de andere organisaties, welke in Nissewaard actief zijn op het gebied van thuisadministratie, horen we
dezelfde geluiden. Goed nieuws dus! Aan de andere kant horen we dat mensen door de Coronacrisis grote
moeite hebben om rond te komen. Sommige redden het al niet meer. Ook horen we dat mensen hun baan
hebben verloren. We kunnen dus niet helemaal inschatten hoe het gaat. We hebben allen zo onze
vermoedens en zorgen.
Waarom melden mensen met financiële problemen zich niet
aan? We weten het niet. We kunnen er slechts naar gissen. Is
het “Corona-angst” of is het iets anders? We denken aan dat
laatste. Schaamte is, zo denken we, ook nu de belangrijkste
oorzaak dat mensen zich niet aanmelden. Hoe bereiken we de
betreffende inwoners om deze schaamte te overwinnen en
eerder hulp te zoeken? Ook dat wiel is nog niet uitgevonden.
Het is constant dingen proberen. Eén van die “probeersels” is
de campagne “Nissewaard kom uit je schuld”. Een campagne
waar we, vanuit het Financieel Platform Nissewaard, als
Budgetmaatjes nauw bij betrokken zijn. We hopen dat mensen
daardoor in beweging komen en zich eerder melden.
“Het hebben van schulden”, heel veel mensen schamen zich ervoor. Hierdoor zoeken ze geen hulp en
proberen eerst alles zelf nog op te lossen. “Het hebben van schulden”, je hoeft je er niet voor te schamen.
Het overkomt je meestal. Door een Coronacrisis bijvoorbeeld. Je kunt er veelal niets aan doen.
Zit jij nu te twijfelen tussen het zelf nog even “aanmodderen” of het hulp zoeken kom dan in actie voor het
echt te laat is. Neem contact met ons op. Aan het begin is er vaak nog veel mogelijk om je schulden te
regelen. Hoe langer je echter wacht, hoe meer de schuldeisers de regie overnemen. Samen komen we eruit.
Hulp nodig: mail naar budgetmaatjes@vvds.nl of bel naar 06 27146876. Het lucht echt op.
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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 2021. Deze informatie komt uit de
kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard voor de verstrekte subsidie.
Dit kwartaal was er een 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 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 kan 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

30-06-2020
797

30-09-2020
794

31-12-2020
822

31-03-2021
797

45

47

49

53

842

841

871

850

357
74

352
74

350
90

344
88

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

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

30-09-2020
142
131
79
352
-1,4%

31-12-2020
136
133
81
350
-0,6%
2,0%

31-03-2021
138
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82
344
-1,7%
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76
171
344
-1,7%

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

30-06-2020
35
41
52
79
150
357
-0,6%
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