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Woord van de Voorzitter, 

  

Onze nieuwsbrief 

  

Wij hebben een paar jaar geleden het initiatief 

genomen om een nieuwsbrief op te stellen die 

we tweemaal per jaar versturen naar al wie 

geïnteresseerd is in onze werking. 

Een bijkomende opdracht voor onze vrijwilligers 

om buiten de normale bezigheden toch nog 

eens extra bezig te zijn met teksten te schrijven 

over wat er allemaal gebeurd is in de voorbije 

periode en wat er ons te wachten staat in de 

komende periode. Dat moet dan nadien nog 

eens allemaal gerangschikt worden zodat het 

leesbaar is voor iedereen en dan in een mooie 

lay-out geschikt worden. 

Gelukkig liep dat allemaal vlot en was iedereen 

gelukkig als hij zag dat zijn of haar tekst mooi 

ingekleed overkwam zodat het geschrevene tot 

zijn recht kwam. Dat laatste gebeurde allemaal 

dankzij ons Heidi die dat op een professionele 

wijze iedere keer heeft klaar gespeeld. 

  

Helaas moet zij, omwille van bepaalde 

omstandigheden, hieraan verzaken naar de 

toekomst toe en moesten wij op zoek naar een 

vervanging. Niet gemakkelijk, want iedereen 

had het al zo druk en daarbij vernamen wij dat 

daar veel werk bij kwam kijken en dat daar heel 

wat extra uren aan besteed werden. 

Gelukkig hebben wij die gevonden in ons 

rangen en gaat Edith die taak voorlopig op zich 

nemen. Dus niet getreurd, maar toch een dikke 

merci aan Heidi en alle succes toe aan Edith. 

  

Het wordt misschien een andere stijl, maar de 

inhoud die blijft en daarvoor ook een dikke 

merci aan onze medewerkers voor hun extra 

inzet in de avondlijke uren, gezellig thuis achter 

de computer. 

En voor onze lezers: …… heel veel leesgenot! 

  

De Voorzitter, 

Jef Aerts 

Deze zomer hebben wij helaas 

afscheid moeten nemen van onze 

concierge Gilberte Raemaekers, 

zij is overleden op 9 juli 2019. 
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Zoekertjes: 
  

? Tombolaprijzen voor de 

   tombola bij de eetdag in 2020. 

 

? Sorteerders en mannen 

   die pakketten  

   aannemen. 

 

 

? Iemand die regelmatig naar 

   het containerpark gaat. 
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Weer een nieuw jaar in aantocht ... en aldus een nieuwe actie! 

De prachtige resultaten van 'De Warmste Maand 2019' stemden ons hoopvol.  

  

Vandaar 'Hoop doet geven' , gepland van 6 januari tot 31 januari 2020. 

  

We wensen dat mensen weer zorg dragen voor elkaar en wat meer naar 

mekaar gaan omkijken ... 

  

De gemeente Heusden-Zolder, samen met ons Sint-Vincentius, willen een aantal 

acties opzetten om droge voeding en verzorgingsproducten in te zamelen binnen 

de gemeente. Wij zorgen voor de ophaling en bezorgen alles aan de meest 

kwetsbare gezinnen en personen in onze gemeente. 

  

Dus gevraagd:   

  

MELK   BLOEM   SUIKER   OLIE    

CONFITUUR   ONTBIJTGRANEN    

ZEEP   SHAMPOO   TANDPASTA 

  

GEEN SNOEP en GEEN  

VOEDSEL IN BLIK  (dit krijgen we  

in voldoende mate van de voedselbank) 

  

  

Dank je wel, lieve medeburgers 

  

de vrijwilligers van  

Sint-Vincentius Heusden-Zolder 

 



 
 

 

Lieve vertelt: 

  

Gisteren was er een verjaardagsfeestje voor een meisje van 6 

jaar. Omdat het feestje thuis niet kon doorgaan, hebben we 

gezorgd voor een andere locatie. 

 

Om 13u30 kwam mama met de 3 dochtertjes al aan. We hebben 

samen het lokaal versierd met slingers en ballonnen. De meisjes 

konden niet wachten tot het feestje begon. 

Er kwamen 6 kinderen die uitgenodigd waren, 4 van de klas van 

de jarige en 2 van de school. We hebben samen armbandjes 

gemaakt en kettingen. Gelukkig had ik hulp van Annemarie en 

van de mama, met 9 kindjes van die leeftijd is dat wel nodig.  
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Nadat we opgeruimd hebben, heeft de mama nog allerlei 

versnaperingen op de tafel gezet.  

Bij het uitblazen van de kaarsjes hebben we gezongen. 

De kinderen genoten. Daarna konden de kinderen  

in de ruimte nog spelen. 

 

Een paar kindjes kwamen mij een knuffel geven en het 

jarige meisje zei dat het ‘het mooiste feestje was’. 

 

Dat is de mooiste beloning die je kan krijgen. 

  

Vriendelijke groeten, 

Lieve 

De mammies hebben een 

geslaagde opendeur-avond 

gehouden voor hun sponsors: 

“Wij zijn hen heel dankbaar, 

want zonder hen hadden wij 

geen kledingpakketten voor 

ouders die het echt nodig 

hebben!”  

 

Hierbij een foto van het 

enthousiaste team!! 

Groeten, 

Martine  
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Speciale donatie …… 

  

Toen ik onlangs op een doodgewone  zaterdagvoormiddag in ons centrum 

binnenliep was het volle bak:  

Vier vrijwilligers aan het sorteren, één vrijwilliger aan het loket voor de 

ontvangst van de binnengebrachte goederen. Plots kwamen er nog een paar 

dames bij vanuit de winkel en op de afdeling voeding was onze 

verantwoordelijke bezig met allerlei karweitjes.  

  

Van buiten uit was er niks te zien, alléén auto’s die op en afreden en die hun 

gading naar ons loket brachten, maar van binnen bruiste het van de werklust!. 

  

Ik heb onmiddellijk gevoeld dat men hier hulp kon gebruiken en heb me aan 

het loket gezet om de goederen in ontvangst te nemen: kleding, 

huishoudapparatuur, boeken, cd’s, schoenen, beddengoed, enz.. enz... De 

ene lading achter de andere. Plots moest ik op vraag van een bezoeker het 

laadwagentje naar buiten takelen, want hij had een serieuze vracht bij van 

melk en bloem. Toen ik hem vroeg of hij een winkelier was antwoordde hij: 

“Nee, ik ben een gewone huisman maar ik breng iedere maand een lading 

zoals deze. Gewoon mijn bijdrage aan het probleem van de armoede in onze 

gemeente.”. Ik wist niet direct te antwoorden en vroeg hem of hij niet even 

binnen kwam om dat verder uit te praten. Nee ,hij had geen tijd want hij had 

nog zorgen met de kinderen, de BIB en de muziekles, enz.. En toen ik meer 

informatie vroeg wie hij was, antwoordde hij gewoon: “Ik ben Zekeriya…. tot 

de volgende maand!” en weg was hij…. 

En daar stond ik met een volle kar melk en bloem ….. 

  

Toch mooi en hartverwarmend en dat op een gewone zaterdagvoormiddag .... 

Zekeriya ….. 

De Voorzitter, 

Jef Aerts 
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Sint-Vincentius en de lokale Volkstuintjes 

Via het plaatselijk project ‘Volkstuintjes’, gelegen in de 

Schootstraat Heusden-centrum, hebben we een actie 

ondernomen om kandidaten te zoeken binnen ons 

cliënteel om aan tuinieren te gaan doen. 

‘Volkstuintjes’ biedt de nodige hulp en ondersteuning om 

aan biologisch tuinieren te kunnen doen en dat op een 

gezellige en sociale manier. Een prachtig initiatief! 

Er hebben zich 3 kandidaten gemeld en daarmee gaan we 

van start. We zullen deze actie ook verder blijven 

promoten zodat er op termijn nog meer mensen aan mee 

doen. Het is een sociaal project waarbij onderling 

contacten kunnen gelegd worden, een nuttige 

vrijetijdsbesteding en bovendien een mogelijkheid om 

gezond biologisch voedsel te produceren voor eigen 

gebruik. 

 

De kandidaten zullen wegwijs gemaakt worden en 

begeleid worden door een deskundig team en wij 

zullen er aan houden om dit project  verder op te 

volgen en de eerst geproduceerde groenten laten 

verschijnen in één van onze volgende berichten. 

Wij van onze kant zullen de kandidaten blijven 

ondersteunen op materieel en financiëel vlak zodat ze 

de volledige cyclus van “zaaien tot maaien” zullen 

volhouden. 

En wie weet …. moeten we straks niet meer naar de 

groentenveiling!!! 
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Van ons onthaalteam: 

 

Een glimlach... een luisterend oor... vaak een wereld van verschil. 

 

Met een voedselpakket kan men zijn honger stillen en zijn kinderen te eten geven. Dat is zeker goed. Maar 

helaas, al te vaak voelen mensen dat ze onderaan de ladder staan, verliezen ze hun eigenwaarde en hun 

plaats in de samenleving, ze vrezen dat ze niet meer meekunnen... 

 

Tijdens de voedselbedeling, op de derde donderdag van de maand zetten wij, de onthaalmedewerkers, de 

koffie klaar om met mensen te praten, een schouderklopje te geven, een grapje te maken of raad te geven. 

Eigenlijk zorgen we voor een eenvoudig contact, maar dat opent vaak perspectieven. 

 

Wij investeren graag in onthaal omdat menselijke warmte beter werkt dan menig pilletje. Omdat elke mens 

onze aandacht verdient. Hoe kan dat beter dan met een glimlach? Daarin zit vaak het verschil. 

 

De onthaalmedewerkers. 

 

Het onthaal wordt ondersteund en mee begeleid door het OCMW in het kader  

van het project "Buddymaatjes", gesubsidieerd door de Koning Boudewijnstichting. 
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Sint-Vincentius en de Sociale Kruidenier 

 

Iedereen weet ondertussen dat wij veel, heel veel werk leveren om ons cliënteel iedere 

maand een volwaardig en goed onderbouwd voedselpakket te kunnen leveren. Dat 

gaat allemaal via allerlei instanties: De Voedselbank, Europese goederen, goederen 

van grootwarenhuizen, aankoop van ontbrekende goederen, groenten ophalen op de 

veiling, Depot Margo, enz.enz. 

 

Dat blijft iedere maand een serieuze opdracht die gedragen wordt door onze 

verantwoordelijke van de voeding en de hulp van vele vrijwilligers die uiteindelijk 

resulteert in een voedselbedeling waar we op één dag een 180-tal gezinnen bedienen 

in ons centrum. Het totaal aantal vrijwilligers dat hierbij rechtstreeks betrokken is, is 

niet te onderschatten en ik waag mij aan een gok van een 40-tal, mannen, vrouwen , 

jong en oud, stagiairs, studenten, enz. 

Momenteel beschikken wij ook nog over een aantal vrijwilligers die pakketten aan huis 

brengen en op dat vlak zijn wij één van de weinigen op provinciaal niveau. Maar 

jammer genoeg vermindert dat aantal chauffeurs omwille van ouderdom, ziekte, enz, 

zodat wij op termijn deze leveringen aan huis moeten gaan herzien. 

 

Meer en meer komt ook de samenstelling van de voedselpakketten in vraag en zijn wij 

met een aantal bestuursleden op zoek naar een andere formule die beter zal zijn voor 

alle partijen. Wij gaan de richting uit van een Sociale Kruidenier, een winkelgebeuren 

waar iedereen zich bedient volgens zijn behoefte. De voorbije weken zijn we weer 

eens naar een studiedag geweest op initiatief van een provinciale organisatie. 

 

Wij zijn hierin niet alleen, want er zijn nog conferenties op zoek naar een dergelijke 

formule. Geen gemakkelijke opdracht, waar we ons van bewust zijn, en daarom 

moeten wij er zorg voor dragen dat als we van systeem veranderen dat het dan ook 

beter moet zijn, haalbaar voor een vrijwilligersorganisatie en dat de nodige 

infrastructuur aanwezig moet zijn. 

 

Wij zijn er stilaan van overtuigd dat Depot Margo (Rimo Limburg), een serieuze 

partner gaat worden op provinciaal niveau en dat we in overleg met deze dienst tot 

een succesverhaal zullen komen. Zij beschikken momenteel al over voldoende 

ervaring, opgedaan bij de bestaande conferenties. Zij helpen ons in deze nieuwe 

schikking en wij hebben mogen ervaren dat zij over prachtige en gedreven 

medewerkers beschikken die ons met raad en daad willen bijstaan. 

 

De werkgroep Sociale Kruidenier, heeft ondertussen beslist dat we de uitdaging 

aangaan en alles in het werk zullen stellen om op middellange termijn tot “een 

oplossing”, nee: tot “de oplossing” zullen komen voor een efficiënte en klantgerichte 

oplossing voor ons cliënteel. 
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geplande THEMA-dagen 

 

In februari 2020 gaan we binnenspeelgoed aanbieden aan de kinderen 

van onze gezinnen. 

 

In mei 2020 kunnen de mensen buitenspeelgoed komen halen voor hun 

kinderen. 

 

In augustus 2020 zorgen we voor mooi schoolgerief, zodat onze 

kleuters, lagere schoolkinderen en studenten het nodige hebben om 

weer met volle moed te starten aan een nieuw schooljaar. 

 

  

kleding, huishoudgerief, 

verzorgingsproducten, ……. 

De zomerkleding hebben we 

opgeborgen. Nu zijn er in onze winkel 

mooie winterkleren. 

Moesten er mensen zijn die thuis nog 

goede, warme winterjassen hebben 

voor jongens en meisjes tussen 7 en 

16 jaar, breng deze dan graag binnen 

op Vincentius. Onze kinderen en 

ouders zullen hier heel blij mee zijn. 

 

 

 

Sint Niklaas speelgoed 

We hebben heel veel 

speelgoed binnengekregen. 

Dit hebben onze vrijwilligers 

mooi gesorteerd. 

Maandag 25 november 2019 

mochten onze mensen 

speelgoed komen kopen voor 

hun kinderen van 1 tot 12 jaar. 

74 gezinnen kunnen hun 

kinderen blij maken met iets 

moois van de Sint. We hebben 

152 kinderen tussen 0 en 12 

jaar.  

Dank aan alle vrijwilligers die 

het speelgoed hebben mooi 

gemaakt en aan alle 

vrijwilligers die die avond zijn 

komen helpen. 
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Dun papier 

  

En ik kijk naar hoe ze zucht 

Alsof ze elk moment kan scheuren 

En ik houd haar vast want daarom ben ik hier 

Als ik kijk hoe ze zucht 

Denk ik telkens weer hetzelfde 

Mensen zijn gemaakt van dun papier. 

  

 Het zijn de woorden van singer-songwriter Jonas Winterland in zijn titelsong van zijn 

debuutplaat (google: Dun Papier – Jonas Winterland). Hij vertelde dat het lied gaat over een 

moeilijke periode die zijn zus doorgemaakt heeft. 

  

Luc Van Gorp, Voorzitter CM, gebruikte deze tekst in het laatste Gezondheidsmagazine van 

CM ‘Leef’, om zijn bevindingen neer te schrijven. Deze zijn zo treffend, dat we met zijn 

toestemming, onze nieuwsbrief met deze geschreven tekst mogen afsluiten. 

 

“Wie de liedtekst hoort, beseft dat de woorden op ons allemaal van toepassing zijn. 

Het leven is lang niet altijd rozengeur en maneschijn. En de mens is per definitie fragiel. 

Geen song die treffender de breekbaarheid van mensen omschrijft als die van Jonas 

Winterland. 

  
Mensen zijn gemaakt van dun papier. En toch 

zou je je er in de gepantserde wereld waarin 

we vandaag leven bijna voor schamen om je 

kwetsbaar op te stellen. Wie luid roept, zich 

stoer gedraagt of onkreukelbaarheid uitstraalt, 

lijkt succes te hebben. In de parallelle 

nepwereld van de sociale media verzamel je 

vooral likes als je straffe uitspraken doet of 

foto’s post waarop iedereen blij en gelukkig is. 

  

Dat botst steeds meer met hoe we het echt 

ervaren. Want het leven deelt voortdurend 

tikken uit, soms zacht, af en toe keihard. Dat is 

de realiteit. Sterk worden we pas wanneer we 

ons ten volle bewust zijn van onze 

breekbaarheid en meer nog, wanneer we ze 

durven te tonen. Geen sterkere relatie dan die 

waarin we ons in al onze kwetsbaarheid 

kunnen overgeven aan een ander. Met dun 

papier kun je niet anders dan zorgzaam 

omspringen. 

  

Een pasgeboren baby, een vader en een 

moeder die nergens anders terechtkunnen, 

enkele herders en een schamel stalletje. Komt 

het verhaal je bekend voor? Weet je nog hoe 

de drie koningen het meer dan 2000 jaar 

geleden deden? Liefdevol omarmen. Laat 

Kerstmis straks de ultieme ode zijn aan de 

breekbaarheid.” 

  

 


