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Vrijwilligers gevraagd  
Bent u wel eens in een gevangenis geweest? Zo’n plek waar je als bezoeker via een detectiepoortje en vele deuren 
naar binnen gaat. Dat is voor een bezoeker niet zo leuk, maar het geldt nog veel meer voor de gedetineerden.  
Muren, deuren die direct achter je weer in het slot vallen, tralies en kleine raampjes, nauwelijks privacy en zeker niet 
de dingen doen waar je zin in hebt. Ja, de jongens die in de Hartelborgt zitten, hebben wel wat op hun kerfstok. Ze 
zitten daar echt niet voor de diefstal van een pakje sigaretten. Vaak zijn ze hun leven met achterstand begonnen: 
een moeizame gezinssituatie, een in sociaal opzicht arm milieu en een bepaald niet vlekkeloze schoolloopbaan. Dat 
geldt niet voor allemaal maar wel voor veel van hen. 
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? Jongens over 
het algemeen tussen de veertien en de negentien. 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 ze 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.  
Soms zijn we ook betrokken bij andere activiteiten in de Hartelborgt, zoals de kerstviering en begeleiding bij 
cursussen. 
Wij hebben op dit moment dringend nieuwe vrijwilligers nodig. 
Meer informatie 
Meer informatie over het bezoekproject vindt u op onze website www.vredevoordestad.nl onder het kopje projecten; 
Hartelborgt. Hier leest u heel uitgebreid wat het bezoekproject inhoudt en heeft u een goed beeld wat er van u 
verwacht wordt. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van dit project: Hans van ’t 
Nedereind, tel. 0181-638988, hansvtnedereind@hetnet.nl 
  
Verhalen van hoop en perspectief 
Van de landelijke stichting SchuldHulpMaatje ontvingen wij een boekje met daarin verhalen van mensen die 
geholpen zijn door een Maatje en een ervaringsverhaal van een Maatje zelf. Dit laatste verhaal vindt u in deze 
nieuwsbrief. Het is het verhaal van een Maatje uit het oosten van het land, maar het zou zomaar het verhaal kunnen 
zijn van een van onze SchuldHulpMaatjes. 
Wilt u alle verhalen lezen kijk dan op www.SchuldHulpMaatje.nl onder de button media. 
 Maatje Hans, in het oosten van het land, vertelt dat hij geschokt was toen hij ontdekte dat ook bij hem in het 
dorp zoveel mensen financiële problemen hebben. “Dat is toch grote stadsproblematiek”, dacht hij tot voor kort. Nog 
schokkender vond hij de ontdekking dat veel schrijnende situaties zich zelfs vlak voor zijn neus voordoen. Maar een 
straat verder. In dat keurige huis met even keurig voortuin. Een greep uit de praktijk van zijn eerste jaar als maatje. 
“Mijn eerste ‘klant’ was een hoogzwangere vrouw die hulp nodig had bij het ordenen van de post. Het was een 
stapel van zo’n anderhalve meter”. Dit maatje zal niet snel haar trots vergeten toen zij deze onder zijn toeziend oog 
had verwerkt tot keurige dossiers. Dat gaf niet alleen extra kastruimte. Het herwonnen overzicht in de administratie 
was minstens zo belangrijk. Voor een oudere Marokkaanse dame draagt hij de titel ‘Engel van God’. Een eervolle 
bijnaam. “Ik help haar met het bewaken van haar budget. Na een scheiding had deze dame een enorme schuld op 
te ruimen. Maar zij begrijpt de officiële stukken van instanties niet vanwege haar gebrekkig Nederlands. Zij is blij dat 
met mijn hulp de boel niet spaak loopt”. 
Bij weer een volgend gezin was het voldoende om de financiële situatie in kaart te brengen. “De echtgenoot was 
vaak afwezig. Zijn vrouw moest daarom de financiën bijhouden, maar wist daar niet goed raad mee. 
Al snel verloren zij het overzicht en raakten in paniek. Nu alles op een rijtje staat blijkt de vermeende schuld mee te 
vallen en komt het stel er verder zelf weer uit”. 
Een teleurstelling was er ook. Er valt niet aan te ontkomen. Een alleenstaande man was wel blij met de hulp van 
Hans en dat hij hem inzicht gaf in zijn financiën. Maar toen het onderwerp ‘uitgavenpatroon’ ter sprake kwam haakte 
hij af. “Er zat niets anders op dan afscheid van hem te nemen en hem door te verwijzen naar professionele hulp.” 
 
Supermarktactie  
Het was spannend op 14 december '13 in de loods van de Voedselbank Spijkenisse. Wat zou de supermarktactie 
deze keer hebben opgebracht? Iedereen had de actie eind '12 nog vol op het netvlies staan. Toen was er een 
recordopbrengst. Ze redden het toen niet om op zaterdag alles gesorteerd te krijgen. Nu ging rond 19.00uur de 
laatste krat al op de band. Een slecht voorteken misschien? Moest er rekening worden gehouden met een mindere 
opbrengst? Het kan, hoe erg de goederen ook nodig zijn, niet altijd feest zijn.  



Het tellen duurde lang. Uiteindelijk kwam het verlossende woord. De opbrengst van 
de actie bedraagt 1.380 gesorteerde kratten. Nog nooit was er zoveel tijdens een 
actie bijeengebracht. 
De Activiteitencommissie van de Voedselbank wil alle gevers en geefsters daarom 
hartelijk bedanken. Zonder uw gulheid was deze opbrengst er nooit gekomen. 
Met deze opbrengst is de noodvoorraad weer even op peil. Doordat er wekelijks 
meer dan 800 pakketten moeten worden gevuld blijven in 2014 deze acties echter 
steeds nodig. Op 11- en 12 april '14 staat de volgende reeds gepland. Wilt u 
meedoen, dat kan. U kunt zich opgeven via supermarktactie@gmail.com of via 0181 664081. Hier kunt u ook 
terecht voor informatie. 
 
Inzamelacties op de scholen enz. 

In de decembermaand, waarin op scholen en thuis feest wordt gevierd, gezelligheid 
ervaren en cadeautjes ontvangen, is het goed om ook stil te staan bij al de gezinnen 
waarin dit niet vanzelfsprekend is. Op enkele basisscholen is in de groepen gesproken 
over wat armoede is en wat je er aan kunt doen. Zo is er veel eten verzameld en naar de 
Voedselbank gebracht. 
Kinderen, ouders, team van basisschool Het Anker, De Akkers en de Hoeksteen en de 
Tweespan in Heenvliet en leerlingen van Scala Rietvelden onze hartelijke dank. Van het  
Praktijkcollege in Spijkenisse ontvingen we de opbrengst van de kerstmarkt en van 

basisschool de Aanwas in Zuidland de opbrengst van een collecte tijdens de musical. 
Met een vrijwilliger van de voedselbank, verkleedt als Kerstman mocht je tegen betaling op de foto, ook hier weer 
een geweldige opbrengst. 
 
Lionsclub Bernisse  
In de nieuwsbrief van december heeft u kunnen lezen dat de Lionsclub Bernisse een kerstmannenactie heeft 
gehouden. Inmiddels kunnen wij u mededelen dat wij van de Lionsclub het prachtige bedrag van  
€ 2.500 hebben mogen ontvangen. Wij zijn hier heel dankbaar voor. 
 
Een onverwachte gift…. 
Er is onlangs een mevrouw geweest die anoniem 1000 euro heeft gedoneerd. 
Wanneer u deze nieuwsbrief leest en u in dit verhaal herkent. Dank u wel! U gift was voor ons een enorme 
verrassing en we kunnen het goed gebruiken. 
Mede dankzij uw hulp kunnen wij weer anderen, die het zo hard nodig hebben, helpen met een voedselpakket. 
 
Nog meer hulp en acties voor de Voedselbank 
We hebben een kleine donatie gehad van de fa. Paardekooper betreffende plastic inpak zakken, tape en 
sluitapparaten. 
Een bedrijf uit Spijkenisse gaat begin januari vinyl en werkhandschoenen en schoonmaak rollen voor de Loods 
leveren. Een schoonmaakbedrijf gaat zeepdispencers en handdoekdispencers/ automaten met gebruiksgoederen 
gratis leveren. 
In januari zal de muur en de stalen doorgangsbinten, die ook hoogstwaarschijnlijk gratis geleverd worden, geplaatst 
worden. Een anonieme sponsor heeft gasbetonblokken gegeven. 
Op dit moment worden er contacten gelegd voor het verder aanleggen van de elektriciteitsvoorziening in de 
uitdeelhal. 
Inmiddels heeft de leverancier van de vriescel en een ander bedrijf de kleine koelcel die, indien nodig gebruikt wordt 
voor andere koeltemperaturen als die van de grote koelcel, helemaal in orde gemaakt. 
Er is een andere motor opgezet, hij is voorzien van een elektronische temperatuur regeling en een apart opgezette 
aan/uit knop. Dit is allemaal gebeurd met een dichte portemonnee. 
Van Lidl Nederland ontvingen wij 5 vries- en koelmeubelen die gebruikt worden tijdens het uitdelen van de 
pakketten. 
De C1000 schonk na sluiting van de winkel de restanten. 
Meer info vindt u hierover op de site www.voedselbankspijkenisse.nl  
 

Agenda  
Bijeenkomsten Stuurgroep:     13 februari, 20 maart, 24 april, 22 mei,  
Bijeenkomsten Werkgroep:    uitgesteld naar later te bepalen tijdstip 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering:  24 april 2014 
Gebedsbijeenkomsten     woensdag 4 juni PKN de Kern  
Voorgangerslunch     10 februari 2014 
Uitzendbijeenkomst     15 oktober 2014 
Vrede voor de Stadzondag    12 oktober 2014  
Supermarktacties     11 en 12 april 2014 

Colofon 
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl of Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 
Kopij inleveren voor 5 februari 2014 

 
Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds.  
Vrede voor de Stad heeft 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. Vrede voor de Stad te Spijkenisse inzake Voedselbank 
• Rabobankrekening NL35Rabo0119080117 t.n.v. Stichting Leergeld Voorne Putten 


