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Sportlui hebben een groot hart, maar het hart 

van de OPTIMA-basketters in Tessenderlo is 

héééél groot. Een tijdje geleden bezochten eni-

ge bestuursleden van deze club ons lokaal, en 

als gevolg daarvan schonken zij tijdens hun 

grote overtime-kwis in het Loo de opbrengst 

van de tombola aan de Vincentius-vereniging. 

Dit vond plaats tijdens een heel gezellige en 

warme avond in een eivolle zaal: 82 ploegen 

van 5 personen, een knap-ingeklede kwis en 

een onderhoudende presentator waren de in-

grediënten. Eén van onze medewerkers was 

erbij met een quizploeg van zijn school, en op 

het einde van de avond werd hem een knappe 

cheque overhandigd!  

Een knap gebaar van de Optima-mensen! (en ja 

hoor, hun quizploegje deed het ook goed!!) 
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V o l g  V i n c e n t i u s  H a m  

T e s s e n d e r l o  

 o p  F A C E B O O K  

E e n  g r o o t  h a r t . . .  

Giften met een hart voor Vincentius ( Optima, Pius X, Rotary en Sterzingen) 



Net als de vorige keren was ook deze Alvo-actie een schot in de roos. 

Er werden een heleboel voedselpaketten van 5 euro verkocht, maar ook 

hadden we een hele reeks fijne ontmoetingen en gesprekken met klanten 

van dit warenhuis. Deze actie is dus echt een voorjaars-klassieker aan 

het worden.... 

E e n  g e z o n d e  e n  e e n  

s p o r t i e v e  s p o n s o r  

 

P a g i n a  2  

M o e i l i j k  g a a t  o o k  

A l v o - a c t i e :  e e n  v o o r j a a r s k l a s s i e k e r  

De voorbije weken kregen we met drie fijne sponsors te maken: 

eerst kochten we, met steun van Kiwanis Tessenderlo, 1000 liter 

melk in de Carrefour in Paal, en deze onderneming nam 100 liter 

voor eigen rekening!! 

En toen we voor 15 kinderen van hulpvragers die dit voorjaar hun 

communie doen een leuke waardebon (voor leuke feestschoenen of 

-kledij) lieten maken in de Vatana (ook in Paal), deed het hoofd 

van deze zaak er voor elk kind een knappe waardebon bovenop! 

Dat is hartverwarmend!! 

Het was een vervelende verrassing, die woensdagoch-

tend: onze trouwe oranje vrachtwagen had plotseling 

problemen met een oliedrukleiding!  Gevolg: de contai-

ner stond muurvast op de wagen . Bij de voedselbank 

zijn wij gewoon om de container op de grond vol te 

stouwen met goederen, dus wat nu?  Gelukkig heeft 

Johnny, onze chauffeur, heel wat transport-verstand en 

kregen we in Kuringen meer dan 10 paletten ingeladen. 

Een berichtje naar een collega en een heftruck van ge-

meente arriveerde samen met ons aan het lokaal, en het 

uitpakken kon beginnen! Veel dank aan de mensen van 

de technische dienst voor hun medewerking!!  

Melk van de Europese Unie 

Besparen, we horen het overal. Maar we schrokken toch erg toen we 

vernamen dat van de beloofde melk liefst 82 % ingehouden werd. Con-
creet wil dat zeggen dat we elk gezin elke maand 1 doos van 1 liter kun-

nen bezorgen. Wat kan een gezin daar mee? Daarom waren we genood-
zaakt om melk bij aan te kopen. In deze nieuwsbrief lees je dat Kiwanis 

Tessenderlo en Carrefour Paal 1000 l melk schonken. Ook met de op-

brengst van “Sterzingen-Melk voor Elk” van de vormelingen van Oostham 
werd 1000 l melk gekocht. Wij hopen dat er personen, instanties, firma's, 

verenigingen,... zijn die dit nobele voorbeeld willen volgen! Giften, van 
eender welk bedrag zijn meer dan welkom!! Indien gewenst kan voor 

elke gift vanaf 40€ een fiscaal attest bekomen worden.  

(BE49 4581 0539 9171)  



Indrukken na eerste contact met Vincentius  

- Ik wist niet dat mensen zich schamen om een voedselpakket te komen halen. Ik dacht altijd  : “als 

ik er niets kan aandoen, moet ik me ook niet schamen” 

- Ik vond dit bezoek schokkend omdat er superveel mensen zijn die niet zouden overleven als zulke 

organisaties niet zouden bestaan. 

- Ik vond tijdens het bezoek het erg aangrijpend hoe mensen zich zo diep in de schulden kunnen 

werken om er toch maar bij te horen, je laatste centen uitgeven aan …. 

Ik had er tot dusver nooit bij stilgestaan. Ons lokaal 

is steeds erg netjes gepoetst, zodat het een leuk bin-

nenkomen is, zowel voor de hulpvragers als voor 

onze medewerkers (waaronder ik). Toen ik echter 

deze namiddag een zak kleding naar ons lokaal 

bracht, zaten daar Magda en Yvonne uit te blazen 

bij een tasje koffie. En het bleek dat ze om 10 uur in 

de voormiddag begonnen waren met de poetsbeurt 

ná de grote bedelingen van vorige week: alle lege 

vriezers en koelkasten uitwassen, de vloer poetsen,  

en dat doen zij iedere keer opnieuw, deze twee da-

mes van ons bestuur! Dank!! 

 

 

P a g i n a  3  Onzichtbare helpers..... 

Soep op een winterdag 

Tijdens de bedelingen in de wintermaanden wordt er 

aan de bezoekende mensen in onze onthaalruimte 

soep aangeboden.De lekkere geur bereikt natuurlijk 

ook de grote ruimte van de voedeselbedeling. Het is 

dan ook heel normaal dat onze groep van bedelers dan 

tijdens hun pauze eventjes een kommetje warme vita-

mines innemen!!  

  Een heerlijk ontbijt... 

Onze hulpvragers die geregistreerd zijn bij het OCMW van 

Ham kregen een heel keurig verzorgd ontbijt aangeboden. Een 

paar van de medewerkers die zij meestal te zien krijgen achter 

een bureel, stonden nu mee in voor de bediening en voor het 

goede verloop. Eerst was er de paaseieren-zoektocht voor de 

kinderen, en daarna mocht groot en klein aanschuiven voor een 

piekfijn ontbijt. Er waren enkel dankbare gezichten te zien in 

het zaaltje van “de Roerdomp”. 



            E e t b a r e  w e n s e n  

Wat bekom je als je een combinatie maakt van wensen en voed-

selbedeling? Heel simpel : eetbare wensen. Dit ideetje kwam op 

bij Nina en Luna, de twee dochters van Bart, één van onze mede-

werkers. Zij maakten voor de hulpvragende gezinnen een leuk 

zakje met zelfgebakken sterren van speculaas! En die leuke ge-

schenkjes werden erg gesmaakt!! 

Een onverwacht geschenk.... 

                                    

Pagina 4 

Een jubilerend echtpaar uit onze ge-
meente hield onlangs een feest voor 
familie en vrienden. In plaats van de 
gebruikelijke bloemen en geschenken, 
vroegen ze aan de gasten om vrijblij-
vend een gift te doen  aan onze Vincen-
tius-vereniging! Dank zij deze genereuze 
daad kregen alle kinderen (van onze 
hulpvragers) die hun communie– of  

 lentefeest vierden een héél fijne aan-

koopbon voor feestelijke kledij of 

schoenen. Alle hulpvragers ontvingen 

bovendien een aankoopbon in een 

plaatselijk warenhuis, en voor alle kin-

deren was een paaskorfje voorzien. Een 

hartverwarmend gebaar! 

Een feestelijke dag in Veerle 

Bisschop Johan Bonny op bezoek 

in Veerle, dat gebeurt niet elke 

week. Om die reden had de fede-

ratiecoördinator, pastoor en Nor-

bertijn Eric Seghers, aan de Vin-

centius- conferenties van Scher-

penheuvel-Diest en Ham-

Tessenderlo gevraagd een standje 

te bouwen om hun werking aan de 

bezoekers voor te stellen. En met 

zo'n stralend weer was het een ge-

noegen om onze werking in het 

zonnetje te zetten. 

Indrukken na eerste contact met Vincentius  

- Ik vond het heel erg speciaal en leuk hoe dankbaar deze mensen zijn als ze uit de “shit” geholpen zijn. 

- Ik vond het studiebezoek heel fijn omdat ik nooit echt stil sta of nadenk over zulke dingen.  

- Ik dacht dat arme mensen maar alleen in grootsteden wonen. Het greep me bij de keel dat ook hier bij ons hulpvra-

gende mensen, gezinnen leven.   

KLJ Oostham 

 

Vormelingen Hulst  

op bezoek 


