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Nieuwsbrief nr. 118 – januari 2019 

 
 

Bestuur:  
 
In de vorige Nieuwsbrief wensten we u al een liefdevol en inspirerend 2019. Het komende jaar is voor ons 
ook weer uitdagend en een jaar van veranderingen. De uitdaging is zoals ieder jaar in elk geval financieel. 
Het laten rijden van de vrachtwagen kost behoorlijk meer dan ingeschat. Daarnaast zit er vervanging aan te 
komen van bedrijfsmiddelen in de loods. Dit jaar is de VB niet de begunstigde van Omarm die ons afgelopen 
jaar nog 'redde'. Voor de Budgetmaatjes valt het niet mee om hulpvragers op het spoor te komen en de 
hulpvragers die zich melden hebben complexe dossiers. De Projectgroep WMO&Jeugd valt door de nieuwe 
opzet van de Adviesraad Sociaal Domein niet meer onder Vrede voor de Stad. Ook qua bestuur zijn er 
diverse wijzigingen. Piet Paauw (aanspreekpunt in bestuur voor Budgetmaatje) zoekt al een tijd een 
opvolger en ook voorzitter Lennart van Berkel zoekt een opvolger. Hij gaat afbouwen en in april zal zijn 
laatste bestuursvergadering zijn. Hij hoopt namelijk met zijn gezin aan het einde van dit schooljaar te 
verhuizen naar De Lier in het Westland om daar predikant te worden in de Gereformeerde Kerk. Op 6 
december jl. heeft hij zijn beroep aanvaard. Gelukkig mochten we eind 2018 Hanns van Kruijl als nieuw 
bestuurslid verwelkomen en hij ontpopt zich voor ons steeds meer als een zeer betrokken en kundig 
bestuurder. Ondanks alles wat op ons pad komt blijven we vol vertrouwen doorgaan in het diaconale spoor 
waarin Jezus ons voorging en vragen we u om met ons te blijven bidden voor het/ons werk, (ons als) de 
vrijwilligers en de mensen aan wie zij en wij dienstbaar willen zijn. 

 
 
Voedselbank:   
 
OMARM - Bijna € 17.000 

Het kan jullie haast niet ontgaan zijn dat er in de maanden oktober t/m december de eerste editie van 
Omarm heeft plaatsgevonden. Als opvolger van de Glazen Stal was dit een nieuw initiatief gestart vanuit de 
kerken in de persoon van onze voorzitter die de afgelopen jaren ook telkens betrokken was bij de Glazen 
Stal. In de Glazen Stal waren naast de PG Spijkenisse, LinQ Media, de gemeente Nissewaard en de 
Bibliotheek De Boekenberg ook al intensief betrokken.  
Omarm was en is echter ondenkbaar zonder de steun 
van het BIZ Centrummanagement (ondernemers), LinQ 
Media, MoveOn Communicatie, Rotary Spijkenisse en de 
Gemeente Nissewaard m.b.t. de organisatie en 
uitvoering. Daarnaast hebben natuurlijk tal van artiesten, 
koren, kerken/diaconieën, scholen(gemeenschappen), de 
Bibliotheek De Boekenberg, politieke partijen, winkeliers 
en bedrijven, particulieren in natura of financieel dit 
project omarmd en gesteund. Daarvoor heel hartelijk 
dank! 
Er zijn diverse kerstpakketten of producten van extra 
inzamelingen bij de Voedselbank bezorgd of we hebben ze opgehaald. Daarnaast was er de actie met de 
kerstvakantietassen. Uiteindelijk is er voor € 5.554 aan cadeaubonnen verstrekt. Voor elk gezin (198) was er 
drogisterijbon van €10, voor elk kind van 0-4 jaar was er een Prénatalbon van €10. Voor elk kind van 4-12 
jaar waren er 2 zwembadkaartjes (Rivièrabad) en 2 bioscoopkaartjes (Boekenberg). Voor elke tiener (12-18 
jaar) was er een bioscoopkaartje (Arcaplex). Het restant van de opbrengst is voor de exploitatie van de 
Voedselbank waar de gezinnen ook van meeprofiteren.  
Overigens zijn er ook door de VB (ook andere drijvende krachten achter Omarm hebben kosten gesponsord) 
kosten gemaakt voor Omarm en die gaan nog af de resterende opbrengst. Al met al blijft er een prachtige 
netto opbrengst van ruim €8.000 over. Er druppelen echter nog steeds donaties binnen. Al met al hebben we 
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de kinderen/gezinnen van de Voedselbank een stralende Kerst(vakantie) kunnen geven en hebben we ze 
als samenleving omarmd. 
Zoals ook al eerder aangegeven is Omarm niet 23 december 2018 gestopt. Net als de armoede met deze 
actie niet is verdwenen. Na de kerstvakantie is het zaak om door te gaan met het zoeken naar structurele 
oplossingen voor de armoede in onze gemeente. Hiervoor zullen gesprekken gevoerd gaan worden met 
scholen, gemeente en sociale partners. Ook zijn er in 2019 nog leuke activiteiten voor de gezinnen van de 
Voedselbank die voortvloeien uit Omarm, zoals een bedrijf dat een sport- en speldag wil organiseren.  
 
De organisatie van Omarm zal voor de volgende editie een ander doel gaan kiezen, gerelateerd aan 
armoede. Dit jaar was de Voedselbank Spijkenisse de begunstigde, maar het zou mooi zijn als de kerken 
zich ook voor toekomstige doelen willen blijven inspannen en participeren in Omarm vanuit hun diaconale 
opdracht in de wereld. Eind januari is de evaluatie en zal er vooruitgekeken worden naar Omarm 2019. 
Ds. Lennart van Berkel 
 
 

 
BudgetMaatjes  Beste wensen  
 

Een nieuw jaar staat voor de deur. Aan het begin van zo’n jaar is het een traditie om elkaar het beste te 
wensen. Als Budgetmaatjes willen we daar niet bij achterblijven. Alle lezers daarom het beste voor 2019 
gewenst. Vrede en alle goeds. 
Maar weet je ook in welke situatie degene die u het beste toewenst zich bevind? Gaat alles op rolletjes of 
zijn er zorgen? Zorgen op het gebied van gezondheid, relatie, financiën, verlies van een dierbare, enz. 
In Nederland gaat het gelukkig al weer een stuk beter dan enkele jaren geleden. Maar profiteert iedereen 
van die vooruitgang, waardoor het voor een ieder op dat gebied een goed jaar wordt? 
We vrezen van niet. Sterker nog, we maken het dagelijks mee. Heel veel mensen zitten nog steeds in een 
financieel lastige situatie. Heel veel mensen komen daar op eigen kracht ook niet meer uit. Ze zijn het 
overzicht volkomen kwijt. Ze hebben hulp nodig. 
Als Budgetmaatjes bieden we die hulp. Door hen te helpen een overzicht te maken van de inkomsten en de 
uitgaven. En door te helpen bij maken van een overzicht betreffende de eventuele schulden. Als deze 
overzichten gereed zijn wordt samen met de hulpvrager gekeken wat de logische vervolgstappen zullen zijn. 
Heeft u zelf hulp op dit gebied nodig? Of kent u iemand die wel wat hulp kan gebruiken? Mail dan naar 
budgetmaatjes@vvds.nl of bel 06 27146876. Hoe sneller dat gebeurd des te groter is de kans dat passende 
hulp kan worden geboden.  
Voorkomen is nu eenmaal vele malen beter dan genezen. 
 
BUDGETMAATJES: Als je kind 18 jaar wordt 
Over dit onderwerp schreven we in de nieuwsbrief van november ’18 al eens een keer. Er verandert dan 
veel voor je als ouder(s). Het heeft vaak veel financiële gevolgen.  
Welke dat zijn? Daar is inmiddels op de site van de Rijksoverheid een handige tool voor beschikbaar. Kijk 
snel op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/achttien-jaar-worden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-18-
jaar-worden om te zien wat die gevolgen voor u zijn. 
 
Hulp nodig, neem gerust contact met ons op. Dat kan via mail (budgetmaatjes@vvds.nl) of telefonisch (06 
27146876). 
 
 
 
Colofon: 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad en Stichting Voedselbank 
Spijkenisse en omstreken.  
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 
Kopij inleveren voor 10 februari 2019  

De  Voedselbank wordt gesteund door het Oranje Fonds.  
De stichtingen Vrede voor de Stad en Voedselbank Spijkenisse en omstreken 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. 
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Voedselbank aantallen 
 

Hieronder vindt u de aantallen per eind december 2018 over deelnemers, 
voedselpakketten, gezinssamenstelling en hoe lang huishoudens aangewezen zijn op de 
Voedselbank. 
Deze informatie komt uit de kwantitatieve rapportage aan de gemeente Nissewaard ter 
verantwoording voor de verstrekte subsidie. 
In het vierde kwartaal is het aantal gezinnen in Nissewaard, dat is aangewezen op de 
Voedselbank met 17 gestegen tot 334.  
Het bestuur is heel blij met de wekelijkse inzet van alle vrijwilligers in de Voedselbank.  
 
Aantal deelnemers 
 
 31-03-2018 30-06-2018 30-09-2018 31-12-2018 

 Het aantal personen in Nissewaard in 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

774 751 696 736 

 Het aantal personen in Nissewaard buiten 
Spijkenisse dat een pakket ophaalt 

70 71 68 73 

 Het totaal aantal personen in Nissewaard dat 
een pakket ophaalt 

844 822 764 809 

 Het totaal aantal pakketten in Nissewaard 341 333 317 334 

 Het totaal aantal pakketten wat naar de 
andere gemeenten op de Zuid-Hollandse  
eilanden gaat 

65 59 57 58 

 

 
Gezinssamenstelling van deelnemers uit Nissewaard 
 
 31-03-2018 30-06-2018 30-09-2018 31-12-2018 

 Alleenstaanden 127 121 123 126 

 Eenoudergezinnen 132 134 128 137 

 Overige gezinnen 82 78 66 71 

Totalen 341 333 317 334 

% kwartaal  -2,3% -4,8% 5,4% 

% jaar    -6,2% 

 

Gemiddelde gezinsgrootte is 1 tot 2 kinderen per gezin     
   
 
 
Aantal huishoudens bij de Voedselbank 
 
 31-03-2018 30-06-2018 30-09-2018 31-12-2018 

 Korter dan 3 maanden                                                                             42 24 32 56 

 Langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 
maanden  

30 32 16 24 

 Langer dan 6 maanden, maar korter dan 12 
maanden 

49 54 49 37 

 Langer dan 1 jaar, maar korter dan 2 jaar 64 71 76 69 

 Langer dan 2 jaar 156 152 144 148 

Totalen 341 333 317 334 

% kwartaal  -2,3% -4,8% 5,4% 

% jaar    -6,2% 
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