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Bericht van het bestuur 
 
Veranderingen bij project SchuldHulpMaatje 
Bij het project SchuldHulpMaatje voltrekken zich momenteel nogal wat veranderingen. 
De eerste is dat coördinator Pieter van Wijk deze maand zijn taken neerlegt. In het voorjaar heeft hij 
aangegeven dat hij het wat rustiger aan wilde doen en dat daarom de zoektocht naar een nieuwe 
coördinator moest worden gestart. Tot op dit moment zijn we daar echter nog niet in geslaagd. Daar 
kwam bij dat Piet Stam, die samen met Pieter coördinatietaken verrichtte, ernstig ziek werd. Met 
dankbaarheid mogen we melden dat hij na een traject van revalidatie sinds kort thuis mag zijn. Maar zijn 
gezondheidssituatie laat het helaas niet toe dat hij zijn taken voor SHM weer op neemt. We zijn blij dat 
vrijwilliger Marc Paul van Eijl een aantal taken op zich wil nemen, maar het is voor hem niet mogelijk om 
naast zijn werkkring de volledige coördinatie op zich te nemen. Op dit moment zijn gesprekken gaande, 
maar daarover kunnen we nu nog niets concreet melden. Als deze gesprekken niets opleveren hebben 
we wel een  tijdelijke oplossing achter de hand. 
Ook door middel van de Nieuwsbrief willen we Pieter hartelijk danken voor zijn inzet voor dit project. 
Vanaf het begin is hij bij SHM betrokken geweest. Hij heeft het als het ware op de rails gezet. Veel 
gesprekken zijn door hem gevoerd; met potentiële vrijwilligers, met hulpvragers, met verschillende 
gemeentelijke instanties, enz. Mede door zijn inzet is  het project geworden tot wat het nu is: een groep 
van betrokken en gekwalificeerde mensen die anderen kunnen helpen om hun financiële huishouding op 
orde te krijgen en te houden. 
Als stuurgroep zullen we in onze vergadering van 30 oktober officieel afscheid nemen van Pieter. 
Gelukkig blijft hij vrijwilliger bij Vrede voor de Stad, maar dan in een andere functie. We wensen Pieter, 
Piet en Marc Paul Gods zegen, ieder in de eigen situatie. 
Naast de veranderingen in de coördinatie is er nog een in het oog springen verandering. Gaandeweg het 
project werd het ons duidelijk dat we als plaatselijk project een substantieel bedrag af moeten dragen aan 
het landelijke project SHM. Als we daarbij het rendement afwegen tegen de hoogte van het bedrag, geeft 
ons dat moeite. Vrede voor de Stad is een vrijwilligersorganisatie waarin veel geld omgaat vanwege de 
Voedselbank, dat zal ieder duidelijk zijn en dat is ook onontkoombaar. We hebben ons echter afgevraagd 
of het project SHM mogelijk op een andere manier tegen lagere kosten zou kunnen functioneren. Toen 
het project op onze weg kwam, was daarvoor subsidie beschikbaar voortkomend uit de door de Tweede 
Kamer aangenomen motie Ortega-Martijn. Van begin af aan hebben wij als VvdS aangegeven dat we 
geen financiële verplichtingen aan konden gaan voor SHM. Dit zou ook niet nodig zijn vanwege de 
overheidssubsidie. Door de veranderde politieke verhoudingen kwam er echter wel een prijskaartje aan 
het project te hangen dat dermate hoog is, dat de stuurgroep dit niet langer verantwoord acht. Nu kunnen 
we u met dankbaarheid melden dat ons project per 1 januari 2015 een samenwerkingsovereenkomst 
heeft met Samen 010 in Rotterdam. Dit is een diaconale stichting die al jaren diverse projecten faciliteert 
voor de inwoners van Rotterdam. Naast een aantal betaalde krachten die worden gesubsidieerd door de 
gemeente Rotterdam zijn hier vele vrijwilligers werkzaam. Het project Budgetmaatjes van Samen 010 
werkt precies hetzelfde als ons project SHM nu. Ook Samen 010 zorgt voor een opleidingstraject, 
hercertificering, intervisie, enz. De kwaliteit is gewaarborgd, maar de kosten liggen veel  lager. Omdat de 
gemeente Spijkenisse ons  project SHM tot nu toe gedeeltelijk subsidieert, hebben wij uiteraard overleg 
gehad over ons voornemen. De gemeente staat achter onze plannen en vindt de kwaliteit belangrijker 
dan de naam. Vandaar dat onze Schuldhulpmaatjes vanaf 1 januari Budgetmaatjes heten. Daarom is ook 
het logo aangepast. Het project Budgetmaatjes is herkenbaar aan dit vignet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook het mailadres verandert. Dit wordt budgetmaatjes@vvds.nl 
 
 



En nu komen we nog even terug op de tijdelijke oplossing voor de opvolging van Pieter van Wijk. Zolang 
er in Spijkenisse nog geen nieuwe coördinator is gevonden wil men vanuit Samen 010 tijdelijk 
coördinatietaken verzorgen zodat het werk door kan gaan. We zijn blij dat deze samenwerking gestalte 
gaan krijgen en verwachten daar veel van. 
Een volgende verandering zal de nieuwe coördinator zijn. We hopen dat we u hier binnenkort positief over 
kunnen berichten. 
 
Mocht u over dit alles vragen  hebben dan kunt u de stuurgroep altijd bereiken via secretariaat@vvds.nl 
 
Voedselbank 
Het in de vorige nieuwsbrief aangekondigde gesprek over de perikelen bij de voedselbank heeft in goede 
sfeer plaatsgevonden. Het bestuur acht de zaak zo afdoende te hebben afgehandeld. Het was een zaak 
die voor alle betrokkenen veel impact heeft gehad. 
We blijven de schouders eronder zetten om ook via de voedselbank te werken aan meer vrede voor onze 
stad Spijkenisse. 
 
Nieuw mailadres Voedselbank Spijkenisse en omstreken 
 
Voedselbank Spijkenisse en omstreken maakt sinds kort gebruik van een nieuw mailadres: 
vbspijkenisse@hotmail.com 
 
 
Supermarktactie december ‘2014 
 
HULP GEVRAAGD: 
Zo na de vakantieperiode  beginnen we als Activiteitencommissie van de Voedselbank Spijkenisse weer 
met de voorbereidingen van de supermarktactie in december '14. 
Het is voor ons anders zijn deze keer. Op 21 augustus '14 overleed na een lange periode van ziekte ons 
medecommissielid Teun van Hennik. Vanaf de start van de Voedselbank in 2005 was hij actief voor de 
Voedselbank. Binnen onze commissie onderhield hij de contacten met de supers en coördineerde hij voor 
de actiedagen het vervoer van de lege kratten daarheen. Tijdens de actie was hij onze "vliegende keep" 
en overal inzetbaar waar dat nodig was. 
Met een dubbel gevoel beginnen we dus weer aan de actie. Want die is helaas nog steeds nodig. 
Wekelijks moeten er in totaal ruim 750 pakketten worden klaargemaakt. 
Voor de komende actie die we op vrijdag 12- en zaterdag 13 december '14 willen houden, zijn we weer 
op zoek naar vrijwilligers. We zoeken mensen die ons willen helpen door 2,5uur in een super te staan om 
bij de ingang flyers uit te delen en bij de uitgang de gedoneerde goederen weer in ontvangst te nemen. 
Wilt u voor de eerste keer meehelpen, stuur dan s.v.p. een mailtje aan supermarktactie@gmail.com. Wij 
zullen dan contact met u opnemen. Bellen mag natuurlijk ook. Dat kan naar Marjo Jansen (0181 664081) 
of Bouwen Mooldijk (0181 662161 - na 19.00uur). Heeft u eerder meegedaan dan ontvangt u een 
persoonlijke uitnodiging van ons. 
 

 
Activiteitencommissie Voedselbank Spijkenisse 

 
Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:      30 oktober en 11 december 
Interkerkelijk diaconaal beraad/jaarvergadering:  13 november 2014 
Uitzendbijeenkomst     15 oktober 2014 
Gebedsbijeenkomsten     20 januari in de Dorsvloer, 23 juni in de 
 ontmoetingskerk 
Supermarktacties     12 en 13 december  2014 

Colofon 

Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl of Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 
Kopij inleveren voor 5 november 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. Voedselbank Spijkenisse eo. 
• Rabobankrekening NL35Rabo0119080117 t.n.v. Stichting Leergeld Voorne 

Putten 


