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20 DECEMBER 2017  

VZW ST.-VINCENTIUS LIMBURG STEVENT AF OP BIJNA 10.000 
GEHOLPEN PERSONEN PER MAAND 

5% meer vrijwilligers  

Elk jaar maakt vzw St.-Vincentius de balans op van haar werking in Limburg. Alle 37 
verenigingen maken hier de tijd voor en dit terwijl ze druk in de weer zijn met allerlei 
Kerst/Nieuwjaar activiteiten, … Els Palmaers, kersvers secretaris van St.-Vincentius 
Limburg: “Op vrijwillige basis, gedreven door een warm en liefdevol engagement voor 
anderen in nood. Dankjewel alle lieve vrijwilligers ! En dat zijn er heel wat, om precies te 
zijn: 1.136 in Limburg. 5% meer dan eind 2016, en daar zijn we fier op. Ze zijn ook hard 
nodig om de bijna 10.000 mensen, die iedere maand bij ons aankloppen, te helpen.” 

Bijna 10.000 mensen die we iedere maand helpen  

Frans Vanspauwen, voorzitter St.-Vincentius Limburg: “Met dit cijfer bereiken we een 
historisch dieptepunt. 9.899 personen of 3.772 gezinnen die we in Limburg iedere maand 
helpen met een voedselpakket, dit hebben we sinds jaren niet meer meegemaakt.”    

Onder deze personen tellen we 4.465 kinderen: 2.994 onder de 12 jaar en 1.471 boven de 
12. Ook hier zien we t.o.v. 2016 een stijgende tendens, bv. in 2016 hielpen we nog 2.815 
kinderen onder de 12 jaar. 

Voor het eerst cijfer over alleenstaanden : 63% van de door ons geholpen gezinnen 

Vanaf dit jaar zijn we ook cijfers beginnen bijhouden over het aantal alleenstaanden. De 
cijfers bevestigen dat deze een duidelijke risicogroep zijn: 956 eenoudergezinnen en 
1.420 alleenstaanden zonder gezinslast. In totaal 2.376 of 63% van het totaal aantal 
geholpen gezinnen.   

Schrikken we van dit cijfer ? Ja en neen. Onze vrijwilligers in de verenigingen voelen dit al 
langer ‘bijna natuurlijk’ aan in de dagdagelijkse werking maar tussen aanvoelen en weten 
is nog een verschil. Toen we deze cijfers voor ogen krijgen, moesten we toch even slikken. 
Maar 2018 gaan we terug opnieuw in met volle moed en hoop. We hebben dan ook zeer 
mooie projecten lopen: een fietsenatelier te Leopoldsburg; een verjaardag project voor 
kinderen te Kuringen, Heusden-Zolder enz. e n projecten in de pijplijn zoals een project 
rond gezonde voeding in Alken i.s.m. Vormingsplus en partner Depot Margo. Ook enkele 
studenten Voedings-en dieetkunde UCLL en KTA2 helpen ons hierbij. 



 
 

Katleen Vande Reyde, coo rdinator St.-Vincentius Limburg: “We kunnen het ook niet alleen, 
We zetten volop in op een gecoördineerde aanpak: samen met een netwerk van partners 
(overheid, bedrijven, scholen, verenigingen,…) staan we sterker; verwijzen we gericht door 
en kunnen we alzo armoede structureel en duurzaam aanpakken.  

‘Samen staan we sterker’ zien we ook terug in de acties van de Warmste Week van stubru. 
Verschillende actievoerders hebben onze vzw als goed doel gekozen en daar zijn we heel 
dankbaar voor.” 

Warmste Week: Bree on ice 

Georges Opdeweegh, voorzitter conferentie Bree: “Hier in Bree gaat op zaterdag 23 dec. 
het initiatief ‘Bree on ice’ (‘schaatsen voor het goede doel’) uit van de Stad Bree i.s.m. een 
aantal handelaars, die op en rond de ijspiste op het vrijthof allerlei hartverwarmende 
activiteiten organiseert. Er is live muziek, een gezellige kerstmarkt, carrousel, 
kindergrime enz. De opbrengst gaat naar onze vereniging ‘De kleine drempel in Bree’, 
waar we in 2017 maar liefst per maand gemiddeld 469 personen hielpen. Dit is eens 
stijging met 20% t.a.v. 2016, het geld zal dus zeker een goede bestemming hebben.”  

Bijlage: affiche Bree on ice 

 

Meer info:  

Katleen Vande Reyde 

Coördinator Sint-Vincentius Limburg vzw 

Katleen.vincentius@gmail.com 

 

 

Help ons anderen te helpen ! 

(doe een gift op BE98-7310-1534-7593) 
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