
 

Nieuwsbrief nr. 84 september 2015 
 
 
Uitnodiging uitzendbijeenkomst 
 
Aan: Alle vrijwilligers voor Vrede voor de Stad 
 

 
 
Beste vrijwilligers, 
 

Evenals voorgaande jaren worden in het nieuwe seizoen alle vrijwilligers weer uitgezonden voor hun 

werkzaamheden. 

Dit gebeurt weer in een speciale gebedsdienst. 

U bent dan ook van harte uitgenodigd voor deze dienst, waarin u de zegen zult ontvangen voor uw 

werk in het komende seizoen. 

De dienst vindt plaats op 14 oktober om 20:00 uur in de Dorpskerk te Spijkenisse. 

Iedereen is van harte uitgenodigd op deze woensdagavond. 

Met vriendelijke groet, 
 

Anny van Oost, Hilly Boshoven, Chris van Oostrum 
 

 
 
 
 

 
 
 

Foto’s van gebedsbijeenkomst 22 juni 2015, 10 jaar Vrede voor de Stad. 
 
 
Nieuws over Budgetmaatjes 
 
Goed nieuws bij Budgetmaatjes! 
Zoals al in de vorige nieuwsbrief aangekondigd is de zoektocht naar een nieuwe coördinator geëindigd. 
Bouwen Mooldijk neemt het coördinatorstokje over van Elske Thomassen. Dit jaar zullen Elske en 
Bouwen nog veel samenwerken, daarna is het de bedoeling dat Samen 010 bij de intervisieavonden en 
als helpdesk aanwezig is en de opleidingen verzorgd. 
Dit houdt in dat Bouwen vanaf heden zal zorgdragen 
voor de intake- en koppelingsgesprekken en het aanspreekpunt zal zijn voor de 
Budgetmaatjes en de hulpvragers. Hij is vanaf 17.15 uur telefonisch bereikbaar 
via mailadres budgetmaatjes@vvds.nl en telefoonnummer 06-27 14 68 76. 
Bij spoedeisende zaken kan er contact opgenomen worden met Samen 010 op 
telefoonnummer 010-466 67 22. 
 
Opvolging Redactie. 
 
Helaas heeft er zich tot op heden nog niemand gemeld om het maken en versturen van de nieuwsbrief 
in de nabije toekomst op zich te nemen. 
Dit betekent concreet dat als er geen opvolging komt, dat de nieuwsbrief van oktober de laatste zal zijn. 
Maar dat zou toch zonde zijn? 
Voor vragen en meer informatie óf om u aan te melden mail naar; nieuwsbrief@vvds.nl 
 

 

 

 



 
 
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 bij het project 
de 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 
 

  
Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:     8 okt., 12 nov en 3 dec.  
Interkerkelijk diaconaal beraad    19 november  2015 
Gebedsbijeenkomsten     14 okt uitzendbijeenkomst dorpskerk Spijkenisse 
Supermarktacties     11 en 12 december 2015 

Colofon 

Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl of Kikkerveen 453, 3205 XD Spijkenisse 
Kopij inleveren voor 5 oktober  2015 
Vrede voor de Stad wordt gesteund door het Oranje Fonds. 

De stichtingen Vrede voor de Stad, Voedselbank Spijkenisse en omstreken en Leergeld Voorne Putten 
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 eo. 
- Rabobankrekening NL35Rabo0119080117 t.n.v. Stichting Leergeld Voorne Putten 


