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Van het bestuur:
Beste mensen,
Ik, Arie Kostman, wil me graag voorstellen als nieuw bestuurslid van zowel de Voedselbank als Vrede voor
de Stad. Ik ga me in eerste instantie voornamelijk bezighouden met de veiligheid van de vrijwilligers bij de
voedselbank. Ik neem daarbij het stokje over van Hanns van Kruijl en ondersteun Anco daarbij. Naast dat we
de cliënten een mooi voedselpakket willen geven is het ook minstens zo belangrijk dat onze vrijwilligers dat
veilig kunnen doen. Ik heb er zin in en hoop mijn steentje te kunnen bijdragen.
Ik ben 68 jaar en ben jaren werkzaam geweest bij de Hema waarvan de laatste jaren in Hoogvliet en Brielle.
Totaal ben ik 50 jaar in de detailhandel werkzaam geweest.
Ik heb ook veel vrijwilligerswerk gedaan op een school en bij de EHBO vereniging. Ik ben nu met pensioen
en zocht weer iets te doen en ik denk dat dit goed bij mij past, vandaar dat ik deze uitdaging aan ga om iets
voor de maatschappij te doen.
Vriendelijke groet Arie Kostman
BudgetMaatjes: Omkijken maar vooral vooruitzien
Wat een jaar hebben we achter de rug. Een jaar dat bijna weer volledig werd bepaald door alle maatregelen
rondom Corona. Het hele jaar hadden we te maken met maatregelen en in ons werk, met beperkingen in het
kader van de Corona pandemie. Evenals in 2020 weer een jaar van anders werken dan we gewend zijn. Niet
of beperkt, en volgens protocol, op huisbezoek, niet elkaar fysiek ontmoeten op intervisies, geen “klassikale”
workshops in het kader van de nascholing, enz. Voor iedereen dus weer improviseren. Contact via de
telefoon, via beeldbellen, via een wandelafspraak, via het elkaar op afstand ontmoeten. Wat een creatieve
maatjes hebben we toch! Iets om erg dankbaar voor te zijn.
We hadden verwacht dat door Corona het aantal aanmeldingen fors zou gaan stijgen. Het tegendeel bleek
echter waar. Daardoor kwamen in de loop van het jaar enkele maatjes zonder koppeling te zitten. Wat fijn
dat ook die maatjes bij het werk van Budgetmaatjes Nissewaard betrokken willen blijven.
Deze problemen vallen overigens in het niet wanneer we kijken naar onze hulpvragers. Of naar de ouders
die getroffen zijn door het toeslagenschandaal. Binnen Budgetmaatjes hebben we contact met een aantal
van hen. Schrijnend wat deze ouders is aangedaan. Als maatje kun je misschien niet zoveel. Maar voor een
hulpvrager is het zo belangrijk om hun verhaal kwijt te kunnen. Zo belangrijk om te merken dat je geen
“dossier” voor het maatje bent maar dat zij aan je vragen “Hoe gaat het nu met jou”.
Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat het ons gaat brengen weten we niet. De eerste tekenen zijn dat de
doorverwijzingen weer langzaam op gang komen. Als coördinatoren hopen we op een wat gemakkelijker
jaar dan 2021. Een jaar waarin we veel achter ons kunnen laten en weer eens vooruit kunnen kijken. Een
jaar waarin we er uiteraard weer zullen zijn voor onze hulpvragers.
Voor nu wensen we alle lezers een voorspoedig 2022.
Voedselbank:
Er op uit met kinderen.
Bianca Christiaanse gaat graag er een dagje op uit met haar gezin. Maar ze
realiseerde zich dat wat leuks doen met de kinderen niet voor iedereen
vanzelfsprekend is. Daarom heeft ze voor de kinderen van de Voedselbank
kerstpakketten gemaakt vol leuke uitjes zoals bijvoorbeeld “doe dingen” en een
entreebewijs voor het zwembad, een binnenspeeltuin en voor het wafelfeest in de Boekenberg. Ook
mochten we een cheque ter waarde van € 518,- ontvangen.
Hartelijk dank Bianca voor dit mooie initiatief.
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Donatie TIP Trailer Services
TIP Trailer Services doneert vele tassen met boodschappen aan onze voedselbank.
Zij zijn vorig jaar een wereldwijd initiatief gestart onder het motto “Giving back”.
Samen met collega’s, klanten en leveranciers hebben ze de afgelopen twee
maanden op alle TIP vestigingen in 19 landen (!) voedseltassen verzameld om aan
de lokale voedselbanken te overhandigen.
20 December jl. was de grote dag voor onze Voedselbank. Een servicebus vol met
boodschappentassen konden worden afgeleverd. Veel blije gezichten bij onze
voedselbank en bij TIP Trailer Services en zij hopen op deze manier een steentje te kunnen bijdragen om
mensen te helpen, die het in deze tijden moeilijk hebben. Zij hebben dit met veel plezier gedaan! Onze
Voedselbank is hen hier heel dankbaar voor!
Donatie City Business Beheer voor Voedselbank Spijkenisse en omstreken
Voor de kerst werden we benaderd door dhr. Rhijn Broesterhuizen,
Directeur-Facility Coördinator, van City Business Beheer.
In plaats van kerstpakketten uit te delen aan relaties wilde hij de
Voedselbank Spijkenisse steunen met een donatie. Deze donatie
bedroeg het prachtige bedrag van € 1.000.
Het bestuur van Voedselbank Spijkenisse dankt dhr. Rhijn
Broesterhuizen hartelijk voor deze mooie donatie.
Grote donatie Smith-Holland B.V. voor Voedselbank Spijkenisse en omstreken
Voor het twee jaar op rij steunt Smith-Holland B.V., onderdeel van Smith-Europe, onze
Voedselbank met een donatie.
Blij verrast waren we met de aankondiging van Ed Smith, directeur en eigenaar SmithEurope, dat we het mooie bedrag van € 2.000 tegemoet mochten zien.
Het bestuur van de Voedselbank dankt Smith-Holland BV hartelijk voor deze steun, die
ons helpt de exploitatie van de Voedselbank sluitend te krijgen.
Sinterklaasactie Voedselbank
Vrijdag 26 november en 3 december jl. mochten we weer de jaarlijkse Sint-attentie uitreiken
aan de ouders van de Voedselbank kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Dit werd mogelijk
gemaakt door de kerkleden uit Spijkenisse en doordat geld en snoepgoed ingezameld was
door een enthousiaste inwoner uit Spijkenisse. Alle hulpsinten, heel hartelijk bedankt voor alle
gulle gaven.

Van PS Catering Services (Surinaamse-Indische en Chinese Catering) in Spijkenisse
mochten we deze week maar liefst 18 dozen aan levensmiddelen in ontvangst nemen! Net
zoals vorig jaar kwam Peggy Saman nu ook weer met een grote hoeveelheid voedsel. Zij
wilde heel graag de Voedselbank steunen met zoals zij zegt: "het fantastische werk wat wij
doen." En dat wilde zij graag op deze manier doen. Daarbij verraste ze ons ook nog eens met
een twintigtal belegde broodjes die speciaal voor de vrijwilligers waren bestemd. U begrijpt
wel dat deze met smaak zijn opgegeten.
Uiteraard zijn wij Peggy heel erg dankbaar voor haar gift.
De DE koffiepunten-klus is deze week geklaard en heeft maar liefst (!) 720.000
punten opgeleverd, wat goed is voor 1.440 pakken koffie! De bijvangst is 106 boekjes
vol met Perla zegels, die Senna allemaal heeft ingeplakt. Senna is de kleindochter van
onze DE koffiepunten-coördinator Lia Van de Graaf-Gerhardt, die we beiden
ontzettend dankbaar zijn voor hun grote inzet rondom deze actie!
Ook willen we natuurlijk iedereen die heeft meegedaan met verzamelen en ingeven
van punten ontzettend bedanken, alsook de vele supermarkten in de regio, die
opnieuw de zuilen neer wilde zetten.
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Taalklas 2021
Na de eerste Lockdown en de teleurstelling die het stoppen van de Taalklas meebracht voor onze cursisten,
werden we na de hervatting van de bijeenkomsten verrast door de tweede. Even hebben we serieus gedacht
om er maar mee te stoppen. Er waren zoveel vragen: Konden we nog wel veilig samen komen en hoe
moesten we dat organiseren? De ruimte die we mochten gebruiken in De Kern was gesloten en bij de
herstart weken we uit naar de bibliotheek. Hier moest men een beetje wennen aan de bruisende activiteit
van de Taalklas en de ruimte bleek niet geschikt voor het werk dat wij deden: lesgeven in een grote groep,
maar ook maatwerk leveren door met mensen individueel te werken en in kleinere groepen. We moesten op
zoek naar een nieuwe ruimte. Dat bleek niet eenvoudig, maar dankzij bemiddeling van 'de oude koster' van
De Kern is die er gekomen. We mogen gebruik gaan maken van een ruimte in de Ontmoetingskerk.
Na de lockdown gaan we weer van start, op de dinsdagen, voorlopig een keer per week van half 10 tot 12
uur. Onze cursisten wensten elkaar Gelukkig Nieuwjaar in de groepsapp. Ze zullen heel blij en verrast zijn
als ze horen van de doorstart. We kijken uit naar een heel gelukkig 2022 waarin we woorden leren geven
aan wat we meemaken in ons mooie Nederland.
Hartelijke groet, Anneke van der Ven
Bezoekgroep De Hartelborgt
Veel jongens in de Hartelborgt voelen zich tekort gedaan door de samenleving, zijn soms ook boos op de
maatschappij, ze zijn niet trots op wat ze hebben gedaan, ook al praten ze daar soms met enige branie over.
Ze maken zich ook zorgen over de toekomst: wie zit er op mij te wachten als ik straks weer buiten ben? Ze
hebben veel vragen. Vragen waarmee je soms niet goed in de leefgroep terecht kunt. En dan is het fijn dat
er iedere maand een aantal vrijwilligers langs komt. Ze komen er voor jou, niet omdat ze er hun geld mee
verdienen maar gewoon voor jou om je te laten zien, dat de maatschappij je niet vergeten is, je niet in de
steek laat.
Iedere tweede woensdag van de maand bezoekt een groep vrijwilligers van Vrede voor de Stad De
Hartelborgt van 19.00 tot 20.30 uur. In groepjes van twee gaan we naar een leefgroep om een praatje te
maken, soms over heel gewone dingen en een enkele keer over dingen die er in het leven echt toe doen.
We spelen mee met een partijtje tafelvoetbal of poker en soms zitten we er alleen maar bij als de jongens als gewone pubers - zitten te gamen.
Door Covidmaatregelen konden we in 2021 maar 3 maal op bezoek (normaal gaan we 11 maal per jaar)
waarbij we 2 groepen per keer hebben kunnen bezoeken. Dat is jammer, want we weten dat onze bezoeken
door de jongeren op prijs worden gesteld.
Het is ook jammer dat het aantal vrijwilligers van de bezoekgroep de afgelopen tijd sterk is afgenomen, maar
dankzij 2 nieuwe vrijwilligers is de groep nu 6 personen groot wat wil zeggen dat we maximaal bij 3 groepen
op bezoek kunnen (in de praktijk meestal 2 groepen).
Het zou zo mooi zijn wanneer we weer, zoals 2 jaar geleden, bij 4 (of meer) groepen op bezoek kunnen
gaan. Daarvoor hebben we 4-5 nieuwe vrijwilligers nodig.
Heb jij, of iemand in je omgeving, interesse om je bij de bezoekgroep aan te sluiten neem dan contact met
me op.
Ben van Duin
Coördinator Bezoekgroep De Hartelborgt
e-mail b.c.vanduin@gmail.com
telefoon 0181-632603
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 februari 2022. De Voedselbank wordt gesteund
door het Oranje Fonds.
De stichtingen Vrede voor de Stad en Voedselbank Spijkenisse en omstreken hebben de ANBI-status
waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.
-ING-rekening NL60INGB0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse
-Rabobankrekening NL42Rabo0121484912 t.n.v. Voedselbank Spijkenisse e.o.
Kamer van Koophandel nummer: 60092750 St. Voedselbank Spijkenisse e.o.
Kamer van Koophandel nummer: 24400222 St. Vrede voor de Stad
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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 2021. Deze informatie komt uit
de kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard voor de verstrekte subsidie.
Voor het eerst in 2021 was er een lichte stijging van het aantal personen en het aantal gezinnen in
Nissewaard, dat is aangewezen op de Voedselbank.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun wekelijkse inzet, waardoor onze Voedselbank voor het tweede
achtervolgende jaar in coronatijd kon openblijven.
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

31-03-2021
797

30-06-2021
732

30-09-2021
720

31-12-2021
734

53

61

56

61

850

793

776

795

344
88

322
81

317
71

321
71

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

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%

31-12-2021
133
114
74
321
1,3%
-8,3%

31-03-2021
32

30-06-2021
12

30-09-2021
20

31-12-2021
23

28

32

20

29

37

39

49

45

76
171
344
-1,7%

78
161
322
-6,4%

67
161
317
-1,6%

63
161
321
1,3%
-8,3%

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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