
Op een erg warme dag 

kregen we het aangena-

me bezoek van Katleen 

Vande Reyde. Na een 

aangename babbel 

(waarbij de provinciale 

dame ijverig nota’s 

nam) en een rondgang 

door onze lokalen, haal-

de ze de banner te voor-

schijn die nu een ere-

plaats heeft in ons lokaal, 

en bij manifestaties waar-

bij we naar buiten treden, 

een blikvanger zal zijn. 

Een leuke attentie vanwe-

ge ons provinciaal bestuur 

als blijk van waardering 

voor onze meer dan 25-

jarige werking! 

Onlangs deed de firma Panasonic, de 

batterijenproducent uit Tessenderlo, 

een heel fijne geste: na de verkoop 

van restmaterialen (meubilair, potten 

en pannen,...) aan personeelsleden 

werd de opbrengst hiervan aan onze 

vereniging geschonken. Deze gift van 

695 euro wordt volledig be-

steed om melk te kopen, een 

product dat steeds bovenaan 

de lijst van onze prioriteiten 

staat. En zo krijgt de titel van 

dit stukje een “nieuwe” beteke-

nis....Dank voor dit mooie ge-

baar! 

Met vlag en wimpel.... 
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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  

Panasonic geeft ons energie 

klein historisch stadje, gelegen 

op een paar kilometer van de 

kust, zagen we net dezelfde in-

stelling.... 

Armoede is overal.... 
 
Hoe het komt weet ik niet, ik ga 

er ook niet naar op zoek, maar 

de laatste tijd kom ik overal 

instellingen tegen die mij doen 

denken aan onze vereniging. 

Zoals een poosje geleden toen 

we het Dalí-museum in het zon-

nige Spaanse Figueras bezoch-

ten. Ook in deze stad vol kunst 

en mooie oude gebouwen is er 

nood aan verenigingen die 

mensen op moeilijke momen-

ten uit de nood helpen.... En 

een paar dagen later, in een 



Het was weer een zondagvoor-

middag die voorbijvloog, toen 

we het ontbijt van Levensloop 

mee hielpen doorgaan. Ieder 

van ons had de handen vol, 

maar de dank van al de ontbijt-

gasten en de vele fijne reacties 

van Levensloop-deelnemers waren heel aangenaam. En elk jaar 

is het weer schrikken als je tussen de gasten een verre kennis 

ziet die ook met die ziekte te maken heeft..... 

Wafels van Chiro-KSA 

Berg Looi. 

Opnieuw een leuke verrassing 

van deze sympathieke jeugdbe-

weging. Rond hun jaarlijks 

kamp houden zij telkens een 

wafelverkoop. Maar ze zaten 

met onverkochte wafels, en 

omdat er geen activiteiten waren 

vóór de vervaldatum van deze goe-

deren, werd de rest aan onze vereni-

ging geschonken! En precies één 

week later waren al de wafels al uit-

gedeeld onder een heleboel dankba-

re mensen!  Een mooi gebaar van 

deze jongeren! 

kookspullen ophalen. Het  was 

het gevolg van een bezoek en 

een gesprek achteraf dat Hilde 

Rutten, zaakvoerder van dit be-

drijf, haar goed hart liet zien, en 

ons enige dozen vol nuttige 

kook-spullen schonk! En omdat 

Hilde zelf en haar medewerkers 

het erg druk hadden, brachten 

haar vader Jef en dochter Loui-

se de goederen naar ons lo-

kaal! Een (kook-)gebaar van de 

firma BergHOFF Benelux dat we 

heel erg waarderen! 

Een mooi gebaar van 

BergHOFF 

We mochten bij de firma Berg-

HOFF Benelux een heleboel 

De warmste voormiddag 

P a g i n a  2  N i e u w s b r i e f  

Het hart op de juiste plaats.... 

De wereld is klein, want tijdens de voorbereiding van de actie Levensloop 

kwamen we enige oude bekenden tegen van Rotary. Zij zijn de trouwe organi-

satoren van onze kerstpakketten, maar nu waren ze in de weer tijdens de 

actie om mensen met kanker te helpen. En omdat een mens niet leeft van 

brood alleen, is er in hun gezellige “afdeling” een aanvullend voedingsmiddel 

te verkrijgen. Eén beeld zegt méér dan duizend woorden....(zie foto) 

Lopen is gezond    ( maar 

fietsen ook ! ) 

Benoit uit Hulst is een fervent loper. 

Hij heeft goeie benen, maar ook 

een goed hart, want op een dag 

kwam hij bij ons lokaal aan met 

een fonkelnieuwe fiets. “Gewonnen 

bij het lopen” was zijn uitleg, en ik 

schenk hem graag, zodat jullie er 

iemand mee uit de nood kunnen 

helpen... Een mooi gebaar! 



jaar noodgedwongen een oplossing 

vinden, en gelukkig konden we re-

kenen op hulp van de firma Schap-

mans-Camps uit Tessenderlo. En 

hun chauffeur zorgde niet alleen 

voor een vlot en veilig vervoer, 

maar ook voor een leuke babbel 

onderweg…. Veel dank voor dat 

leuke (transport)-gebaar.  

Anders dan bij 

Nero... 

Alle lezers van stripverhalen weten het: een verhaal 

van Nero eindigt steeds met een  gigantische wa-

felbak. Maar bij ons begon vorige zaterdag de be-

deling met zo'n feest. En de verklaring is erg leuk: 

Luna en Nina, de twee dochters van een koppel dat 

helpt bij de bedeling hadden dit lekkere idee, en zo 

kwam het dat ze die ochtend in ons lokaal aankwa-

men met een grote kom met beslag, een wafelijzer, 

bloemsuiker..... En het vervolg kan je raden: na 

enige minuten hing er echt een feest-geur in ons 

lokaal, en dat hun plan succes had, moeten we 

niet vertellen.....Lieve meisjes met een warm hart!   

P a g i n a  3  J a a r g a n g  5 ,  n r  2  

‘k Heb m’n wagen volge-

laden… 

Elke maand kunnen we rekenen op 

de trouwe medewerking van onze 

chauffeur van de gemeente met 

zijn grote oranje vrachtwagen. 

Maar tijdens de kamp-periode on-

der de grote vakantie is het vaak 

puzzelen om ons voedselbank-

transport te regelen. Er waren extra 

ritten nodig om tenten op te halen 

en naar de kampeerterreinen te 

brengen! Daarom moesten we dit 

Een vol huis....... 

Een vol huis, dankzij Samana Genendijk. Het 

was mooi om te zien, bijna 40 leergierige Sa-

mana-mensen, die met de fiets of per wagen 

naar ons lokaal kwamen. Ze waren stuk voor 

stuk benieuwd hoe het er in het lokaal van Vin-

centius aan toe ging. De voorzitter en de be-

stuursleden legden elk een deel van de werking 

uit en de vele gerichte vragen en opmerkingen 

maakten ons duidelijk dat we te doen hadden 

met een groep die echt kwam om wat te leren. 

Het was een aangename en leerzame namid-

dag voor allen, want de gesprekken bij het tasje 

koffie nadien bleven gaan over de soms onver-

moede armoede in onze eigen buurt.... 

Delhaize-actie Beringen 
Ze beginnen ons te kennen, de 

klanten van dit warenhuis in Berin-

gen. Vele bezoekers van deze win-

kel behoeven al geen uitleg meer 

als we hen een bonnetjesblad 

overhandigen, en de meesten zijn  

 

 

de actie erg gene-

gen . Ook deze 

medewerker van 

de Vincentiusver-

eniging deed zijn 

duit in het zakje. 

We weten niet of 

hij als oud-scout 

die dag zijn goede 

daad reeds had 

gedaan, maar in 

ieder geval kreeg 

hij er in de winkel 

tijdens zijn “shift” 

ruimschoots de 

kans voor. En de 

verkoopdagen 

waren weerom 

een groot succes. 

Dank aan al de 

kopers, maar ook 

aan de 

“vrijwilligers”! 

Més que un club  (meer dan een club) 

 

 

 

 

 

Gisteren kreeg ik van vrienden, op citytrip in Barce-

lona, een mooie foto toegestuurd van het voetbal-

stadion, waar je deze spreuk lezen kunt op de 

stoeltjes. Hieraan moest ik vanmorgen denken 

toen ik één van onze bestuursleden tegen het lijf 

liep. Zij had vanmorgen 3 kinderen naar school 

gebracht want zaterdag tijdens de bedeling had de 

mama verteld dat haar auto stuk was, en ze wonen 

nogal een eind van de school. Toen de kinderen op 

deze bloedhete ochtend in de auto stapten zag 

onze medewerkster dat ze helemaal geen kleren 

hadden die bij dit weer pasten. En zo kwam het dat 

er deze voormiddag een vrouw met een groot hart 

in onze kleding-afdeling op zoek was naar zomer-

spullen.... 

Begrijpen jullie nu dat ik onze vereniging méér dan 

een club vind? 



Borrenberghs Jana, 17 

 
Ik vind dat armoede niet aanvaard mag worden. Dit vind ik zeer ongezond voor de kin-

deren en de ouders. Voor vele dingen hebben ze geen geld en dit is echt niet goed, zeker 

niet voor jonge kinderen. ...Ik heb een bepaalde boodschap en dat is anderen helpen uit 

de nood. 

Schraeyen Sidney, 18 

Je denkt zelf veel te weten over armoede en soms denk ik dat je het minder goed hebt, terwijl er 

heel wat mensen in veel minder goede situaties leven… Hier en daar hoor je of heb je het wel eens 

over armoede, maar dit blijft heel beperkt omdat je niet in een echte situatie leeft of er iets vanaf 

weet. Toen ik enige getuigenissen las, moest ik er wel even bij slikken … Je leert tevreden te zijn 

met wat je hebt en hoe je je moet gedragen in de maatschappij om iedereen gelijke kansen te bie-

     3 leerlingen uit het KA Leopoldsburg, 6 de jaar schoonheidsverzorging  werkten rond-

om armoede. Zij ontdekten welke organisaties er zijn, wat deze doen voor mensen die het moeilijker hebben, 

en hoe anderen dit beleven of er tegenover staan. Zo kwamen ze terecht bij Vincentius, het gaf hen de kans 

om mensen hun verhaal te horen.  De getuigenissen raakten hen diep en gaven hen stof tot volgende over-

denkingen: 

                                                                                                 Cleeren Céline, 18  

Ik vind het geweldig dat Vincentius zich zo hard inzet voor mensen die het moeilijk 

hebben, dat zij er alles willen aan doen zodat deze mensen het wat beter hebben en 

soms toch leuke dingen kunnen doen…  Niet iedereen kan zich dit veroorloven en 

dat maakt het zo mooi. Zij zorgen ervoor dat IEDEREEN dit kan doen… 

Een rijke oogst....  
De mooie dames van de “Anders Dan Anders” kledingbeurs hebben niet alleen 

een hart voor mooie (kinder)-kleren, maar ook voor mensen die het wat moeilijker 

hebben. Toen hun namiddag ten einde liep, zetten ze enige plastieken bakken in 

“De Zille” en ieder die wilde kon er de rest van zijn kleren deponeren. Dat deze 

oproep succes had merk je wel aan de foto's! Het waren twee volgestouwde  Golf-

jes vol leuke spullen!!! Onze dank is groot! 

 

Kledingbeurs gezinsbond 
En ook modebewuste dames van de Gezinsbond hielden met de koude dagen in 

het vooruitzicht een drukbezochte kinderkledingbeurs. Net als de vorige jaren 

mochten we nadien van hen weer een berg leuke kinderspullen in ontvangst ne-

men. En net zoals toen  zullen we een heleboel kinderen dank zij hen met een 

paar leuke extra kledingstukken blij maken. En dat doet deugd! 


