Nieuwsbrief nr. 148 september 2021
Vanuit het bestuur:
Bijeenkomst Interkerkelijk Diaconaal Beraad
Op 4 november 2021 komt het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) van Vrede voor de Stad (VvdS) bijeen
in de najaarsvergadering. Twee keer per jaar ontmoeten de kerken, veelal vertegenwoordigd door haar
diaconieën/PCI, elkaar. Samen spreken we over een of meerdere projecten en andere diaconale zaken.
Deze keer komt Dirk van der Schaaf, voorzitter van Stichting Urgente Noden Nissewaard, ons vertellen over
deze nieuwe stichting. En we bespreken hoe we vanuit de VvdS-projecten, inclusief de Voedselbank en
vanuit de diaconieën/PCI met SUN Nissewaard kunnen samenwerken.
Op de agenda staan ook de actie Vakantietas 2022 en de vacatures in bestuur en sommige projecten.
Al met al genoeg belangrijke onderwerpen waarover we in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
VvdS en de Voedselbank met elkaar moeten spreken.
Alle kerken krijgen een uitnodiging, maar weet je ook welkom door dit bericht.
herinnering vacatures
We zoeken voor de Voedselbank:
• een assistent intake-coördinator;
• assistentie op donderdag en vrijdag in de loods (zodat de coördinatoren
ook een keer op vakantie kunnen of vrij zijn);
• vrijwilligers om te helpen bij de expeditie als goederen worden
aangeleverd en als pallets en kratten terug moeten naar de
leveranciers;
• vrijwilligers voor het samenstellen en uitdelen van de pakketten;
een vrijwilliger, tevens bestuurslid die de arbeidsomstandigheden in de
loods van de Voedselbank in de gaten houdt, met mensen praat en
voorlichting over veiligheid kan geven. (we werken veilig of we werken niet!)
Voor deze taken bij de Voedselbank kunt u zich melden bij Anco Bonninga,
algemeen coördinator Voedselbank of bij een van de andere bestuursleden.
Daarnaast zoeken we versterking voor de besturen. Een fondsenwerver, een
penningmeester en nog een algemeen bestuurslid. Over de invulling valt te
praten. Goede ideeën zijn altijd welkom.
Namens de beide besturen,
Paul Hoorens, secretaris. Secretariaat@vvds.nl
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Abonnement Bibliotheek
De gemeente Nissewaard wil haar vrijwilligers graag bedanken voor hun inzet. Zo ook de vrijwilligers van
Vrede voor de Stad en de Voedselbank. Daarom wordt een gratis abonnement voor de bibliotheek
aangeboden aan alle vrijwilligers in Nissewaard.
Wij ontvingen het volgende bericht van de gemeente:
Doe je vrijwilligerswerk voor Vrede voor de Stad of de Voedselbank Spijkenisse e.o.? Dan kun je gratis lid
worden van Bibliotheek de Boekenberg. Er is namelijk een vrijwilligersabonnement voor alle vrijwilligers in
Nissewaard gelanceerd. Hiermee kun je naar keuze een aantal boeken en media per jaar lenen en gratis
een aantal activiteiten bijwonen om jezelf te ontwikkelen of om te ontspannen. Ook als je al lid bent kun je
genieten van deze extra’s. Je leest er alles over op: [https://bit.ly/vrijwilligersabonnement]
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Het bestuur van Vrede voor de Stad en de Voedselbank is erg blij met deze waardering voor alle vrijwilligers.
Maak er gebruik van en geniet van het lenen van boeken of media en de aangeboden activiteiten.
Voedselbank: Rabo club Support
De Rabobank organiseert weer de actie Rabo ClubSupport. Leden van de Rabobank kunnen
stemmen op hun favoriete clubs. Ook dit jaar heeft de Voedselbank zich weer ingeschreven.
We nodigen u van harte uit om in de periode van 4 tot 24 oktober uw stem uit te brengen op
de Voedselbank via https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport. Met de opbrengst van deze
actie willen we een deel van de gestegen brandstofkosten van onze koel-/vriesvrachtwagen
en koel-/vriesbus betalen. Het bestuur dankt u hartelijk voor uw medewerking .
BudgetMaatjes: Wie zijn Budgetmaatjes?
In het project Budgetmaatjes kunnen mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken,
gekoppeld worden aan een vrijwilliger. Het Budgetmaatje biedt de hulpvrager sociale en praktische
ondersteuning en helpt om (weer) grip te krijgen op zijn of haar financiën.
Wat vragen wij?
Een Algemeen Coördinator binnen een team met de 3 andere coördinatoren (hulpvragers, maatjes,
externe contacten en training)
Wie ben jij?
Je bent maatschappelijk betrokken bij mensen in armoede en/of schulden. Je hebt affiniteit met het
ondersteunen en het begeleiden van vrijwilligers. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en
je kunt goed luisteren, mensen motiveren en binden. Je onderschrijft de missie en visie van Stichting Vrede
voor de Stad. Je bent woonachtig in de gemeente Nissewaard en je bent flexibel inzetbaar, voor circa 5-8
uur per week. Tevens ben je bereid de basistraining te volgen en een verklaring omtrent gedrag aan te
vragen (hieraan zijn voor jou geen kosten verbonden).
Wat ga je doen?
• Je neemt deel aan overleggen met de 3 andere coördinatoren om het beleid vorm te geven en te
evalueren.
• Samen met de coördinator maatjes voer je de intake- en jaargesprekken met de maatjes.
• Je communiceert met de maatjes over hun rapportages.
• Je schrijft periodiek een rapportage over het project aan het bestuur van Stichting Vrede voor de
Stad.
• Je bezoekt de bijeenkomsten van het Financieel Platform Nissewaard namens Budgetmaatjes.
• Indien nodig neem je deel aan een multidisciplinair overleg met de hulpvrager en andere
hulpverleners van de hulpvrager.
• Je stelt samen met de andere coördinatoren je jaarlijkse begroting op.
Wat bieden wij?
Een mooie vrijwillige functie binnen een actieve organisatie, waarbij je zelf je tijd kunt indelen. Je werkt met
bevlogen vrijwilligers in een prettige werksfeer. Je wordt goed ingewerkt door een ervaren coördinator. Je
krijgt de mogelijkheid diverse trainingen binnen het vakgebied te volgen. Tevens ben je verzekerd.
Hoe te reageren?
• Per mail: budgetmaatjes@vvds.nl
• Telefonisch: 06 2714687

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 november 2021. De
Voedselbank wordt gesteund door het Oranje Fonds.
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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 september 2021. Deze informatie komt
uit de kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard voor de verstrekte subsidie.
Ook dit kwartaal was er weer 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

31-12-2020
822

31-03-2021
797

30-06-2021
732

30-09-2021
720

49

53

61

56

871

850

793

776

350
90

344
88

322
81

317
71

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

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

31-03-2021
138
124
82
344
-1,7%

30-06-2021
129
119
74
322
-6,4%

30-09-2021
133
108
76
317
-1,6%

31-12-2020
36

31-03-2021
32

30-06-2021
12

30-09-2021
20

22

28

32

20

53

37

39

49

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

76
171
344
-1,7%

78
161
322
-6,4%

67
161
317
-1,6%

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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