
 

Nieuwsbrief nr. 85 oktober 2015 
 
Vrijwilligers gevraagd 
 
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 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 
 

De snelst groeiende bank in  van Nederland vraagt uw steun: 
 
De media vermeldt wel eens dat de Voedselbank de snelst groeiende bank van 
Nederland is. Helaas weten we uit eigen ervaring dat dit maar al te waar is. Naast 
een stijging van het aantal mensen dat hulp vraagt, wordt de Voedselbank ook 
geconfronteerd met teruglopende aanvoer vanuit het regionale 
distributiecentrum. Er is heel wat improvisatie nodig om een waardig pakket te 
verstrekken waarmee mensen daadwerkelijk geholpen worden, daarvoor wordt 
bijna wekelijks de noodvoorraad aangesproken. Dat die noodvoorraad 
razendsnel slinkt, laat zich raden. 
Daarom organiseert de Activiteitencommissie van de Voedselbank op vrijdag 11- 

en zaterdag 12 december ’15 weer een grote Supermarktactie. In tal van supers in Brielle, Heenvliet, 
Spijkenisse en Zuidland zullen op die dagen vrijwilligers aanwezig zijn om lang houdbare 
levensmiddelen in te zamelen. Om deze actie tot een succes te maken zijn er ongeveer 200 vrijwilligers 
nodig. Wilt u ons hierbij een handje helpen door het uitdelen van bv. Flyers of het in ontvangst nemen 
van goederen dan zijn we daar enorm mee geholpen. Doordat mensen zich door verhuizing of stijgende 
leeftijd ook afmelden wordt ons vrijwilligersbestand kleiner. Daarom zijn nieuwe aanmeldingen erg 
welkom. 
 
Denkt u, dit is echt iets voor mij om 2,5 uur de handen uit de mouwen steken, meldt u dan nu aan per 
mail: supermarktactie@gmail.com. Bellen mag natuurlijk ook: 06 27146876 (s.v.p. na 18.00uur). 
 
Alvast bedankt. 
 
Activiteitencommissie Voedselbank Spijkenisse 
 

 Maatjes gevraagd: 
 
“Ik heb een brief van de deurwaarder gekregen, wat nu? Of:  mijn vaste lasten 
zijn al hoger dan wat ik door allerlei beslagleggingen netto binnen krijg. Of: ik 
heb echt iemand nodig die met me meedenkt want alleen overzie ik het niet 
meer. Maar ook: ik ben zo blij dat jullie gekomen zijn. Ik overzie de situatie nu 
weer. Dat geeft me een hoop rust. En ook: door jullie aanwezigheid is mijn 
houding veranderd. In plaats van passief ben ik nu actief geworden bij het 
zoeken naar oplossingen”. 
Allemaal geluiden welke we binnen Budgetmaatjes regelmatig horen. Zoals waarschijnlijk wel bekend is 
Budgetmaatjes het jongste project binnen Vrede voor de Stad. Binnen Budgetmaatjes staan we mensen 
bij die in een moeilijke financiële situatie zitten. Als maatje lopen we een stukje met hen mee. Om hen te 
helpen weer inzicht te krijgen op het gebied van hun financiën. Door hen met raad en daad bij te staan 
om zo te proberen bij hen een stukje verandering te weeg te brengen zodat ze later niet meer in een 
zelfde situatie terug vallen. Hen zelfredzaam maken noemen we dat. 
 
 



 
 
 
Op dit moment is het druk. De laatste weken waren er 6 nieuwe hulpvragers.  Met het nodige kunst en 
vliegwerk hebben we aan allemaal een maatje kunnen koppelen. Maar nu is het even op. Er zijn geen 
vrije maatjes meer. Daarom we zijn op zoek naar nieuwe!!! 
Het werk van een Budgetmaatje is gevarieerd. Geen enkel bezoek is hetzelfde. Budgetmaatjes worden 
daarom goed opgeleid. Om het certificaat te behalen word je gedurende 3 zaterdagen getraind. Die 
cursus start begin 2016. Om alvast te wennen kunt u daarvoor al met een huidig maatje gaan meelopen. 
Lijkt het u iets om gedurende een dagdeel per week met iemand mee op te lopen die het financieel 
(even) moeilijk heeft? Meldt u dan snel aan. Dat kan per mail: budgetmaatjes@vvds.nl of telefonisch: 06 
27146876 (op werkdagen s.v.p. alleen na 17.15uur). Hier kunt u ook terecht wanneer u nog vragen heeft 
of informatie wilt ontvangen. 
 
Stichting Leergeld zoekt sponsors en vrijwilligers 
 

Stichting Leergeld zoekt sponsors en donateurs. Steeds meer 
kinderen in Nederland kunnen 
namelijk om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die 
voor hun leeftijdsgenootjes heel 
normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil 
deze kinderen mee laten doen! 
Via ruim 80 lokale Leergeld stichting biedt zij deze kinderen 
kansen om te kunnen deelnemen aan 
binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen 
hiermee een springplank, waardoor zij 
opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde 
krijgen. 
Helpt u mee door sponsor of donateur te worden? Bel 06-

18117931 of mail naar leereldvoorne- 
putten@hotmail.com voor meer informatie of aanmelding. Wij 

gaan graag met u in gesprek. 
Naast sponsors is de stichting ook op zoek naar vrijwilligers die de huisbezoeken willen afleggen. 
Iedereen die een aanvraag doet bij Leergeld, krijgt bezoek van twee vrijwilligers die kijken of de 
aanvraag reëel is. Dat wordt heel zorgvuldig gedaan omdat niemand erbij gebaat is als bekend wordt dat 
iemand bij Leergeld heeft aangeklopt. Vrijwilligers zijn drie kwartier tot een uur kwijt aan een huisbezoek. 
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op! 
 
 
Agenda 
 
Bijeenkomsten Stuurgroep:     12 nov en 17 dec. 
Interkerkelijk diaconaal beraad    19 november  2015 
Gebedsbijeenkomsten      jan/juni 2016 
Supermarktacties     11 en 12 december 2015 

Colofon 

Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 
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 


