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Supermarktactie: Opbrengst 744 kratten.   
 

"Het waren twee fantastische dagen". Kent u die reclame? Van een 
uitzendbureau geloof ik. Vroeger zag je die reclame geregeld op TV. 
 
"Het waren twee fantastische dagen". Voor ons als Activiteitencommissie 
van de Voedselbank, tijdens de supermarktactie vrijdag 11- en zaterdag 12 
april '14. Fantastisch om te zien dat er op die dagen weer ongeveer 230 
enthousiaste vrijwilligers in de supermarkten, bij het vervoer en bij het 
sorteren aan het werk waren. De uiteindelijke opbrengst mocht er ook zijn. 
U las het al in de aanhef: 744 (gesorteerde) kratten konden aan de 
noodvoorraad worden toegevoegd. Een mooi resultaat waar we erg blij 
mee zijn. 
 
Alle vrijwilligers en ook alle gevers/geefster hartelijk dank voor jullie 
hulp. 
 
Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat het toch nog goed zou komen. 
Voor ons als Activiteitencommissie was het misschien wel de zwaarste 
actie van de laatste jaren. Toen we eind januari '14 de uitnodigingen de 
deur uitdeden kwamen er, naast de nodige aanmeldingen ook heel veel 
afmeldingen. Van mensen die in het verleden bijna altijd meededen. Was 
de datum mogelijk niet zo gelukkig gekozen? Ook de laatste week kwamen 
er door ziekte en overlijden nog afmeldingen. Er moest toen nog zwaar 
worden geïmproviseerd, maar het is allemaal weer gelukt. Slechts 3 
supermarkten konden we door een tekort aan vrijwilligers niet goed 
bemensen. 
 
Gelukkig bleken dit allemaal "aanloopproblemen". Tijdens de actiedagen 
hadden we maar één afmelding. Gelukkig hadden we een reserve. 

 
Naast de opbrengst en de inzet van de vrijwilligers zijn we ook bijzonder 
dankbaar dat iedereen weer veilig thuis is gekomen. Je staat er eigenlijk 
nooit bij stil, maar dat kan net zo goed ook anders zijn. 
 
Voor nu nogmaals onze dank. Straks gaan we deze actie evalueren en de 
datum voor de actie in december '14 vaststellen. Helaas blijven deze acties 
namelijk nodig. In ons land raken er steeds meer mensen op of onder de 
armoedegrens. Fijn dat er dan steeds weer heel veel mensen klaar staan 
om hen te helpen.   
 

 
 
 
De Activiteitencommissie van de Voedselbank Spijkenisse en omstreken. 
 
 
 
 
 
 
 



Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:     24 april, 22 mei, 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering:  24 april 2014 
Gebedsbijeenkomsten     woensdag 4 juni PKN de Kern 
Uitzendbijeenkomst     15 oktober 2014 
Vrede voor de Stadzondag    12 oktober 2014 
Supermarktacties     december  2014 

Colofon 

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


