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van een voedselpakket. Door de vele goe-

deren die we ophalen, kunnen we ook op de 

laatste zaterdag van de maand de hulpvragers 

een extra pakket aanbieden. Ook van dit aan-

bod wordt gretig gebruik gemaakt.    

Dankbaar zijn we ook voor degenen die giften 

storten. Met hun hulp kunnen we bijkomende 

basisproducten aankopen. Zo hebben we dit 

jaar drie keer  duizend liter melk extra kunnen 

aankopen.  

Heel wat medewerkers staan paraat voor het 

lossen van de container, hulp bij bedeling, op-

halen van goederen, poetsen lokaal … kortom 

we kunnen alleen maar dankbaar zijn voor de 

onbetaalbare hulp van zovele vrijwilligers.  

Fijn is het ook om te kunnen rekenen op de 

professionele hulp van de twee OCMW- dien-

sten Ham en Tessenderlo. Zonder hun scree-

ning van de hulpvragers zou onze werking er 

totaal anders uitzien. 

We zijn met zijn allen heel blij als gezinnen 

uit Tessenderlo en Ham aangeven dat ze me-

de dank zij onze hulp een moeilijke periode 

hebben kunnen overbruggen en dat ze mede 

daardoor klaar zijn om hun gewone leven 

weer op te pikken.  

Samen zorgen we voor een “warmere” sa-

menleving. 

Info over onze vereniging vind je op 

www.vincentiushamtessenderlo.be en je kan 

ons volgen op facebook.         

Vincentiusvereniging dankt 
 

Alle lezers vernamen onlangs in de pers 

n.a.v. de voorstelling van het “Jaarboek ar-

moede en sociale uitsluiting” dat armoede 

nog steeds toeneemt. Ook in de gemeenten 

Ham en Tessenderlo is dat niet anders. 

Mensen die in de problemen komen, kunnen 

via de OCMW-dienst van Tessenderlo of 

Ham laten onderzoeken of ze in aanmerking 

komen voor een voedselpakket. Dankzij de 

hulp van velen kunnen we als vrijwilligersor-

ganisatie dit maandelijks waarmaken.  

Vooreerst gaat onze dank naar het gemeente-

bestuur van Ham want dankzij hen hebben 

we een ideale locatie verkregen om te wer-

ken. Voor het vervoer naar de voedselbank 

kunnen we steunen op de logistieke dienst 

van de gemeente Ham. 

Ons voedsel krijgen we van de Europese 

Unie en van de voedselbank. Daarnaast mo-

gen heel wat goederen opgehaald worden in 

onze eigen buurt. Zo kunnen we een veel ge-

varieerder voedselpakket samenstellen. Eén 

bedrijf sponsort ons elke maand een fruitas-

sortiment. We koesteren een droom waarbij 

we ook groenten kunnen aanbieden. Mis-

schien biedt zich daarvoor in de nabije toe-

komst wel een sponsor aan.  

In de tweede week van de maand komen on-

ze hulpvragers voor het maandelijks ophalen 

 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  
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Tabellen en grafieken 

Kleding 

 
Elke maandagnamiddag sorteren vier dames de binnengebrachte kle-

ding. Alles wordt gesorteerd per maat, per soort en mooi uitgestald in 

de kledingrekken. Bij de voedselbedeling mogen onze hulpvragers uit 

het assortiment kiezen. Onze kledingdames helpen bij keuze maat, 

kleur, combinaties … kortom professioneel werk. Maand na maand 

schuiven meer en meer mensen aan, er is wel degelijk nood aan kle-

ding. Op jaarbasis werd 2400kg uitgedeeld (200kg per maand).  

 

In een opbergbox aan de zijkant van het lokaal kan je op elk tijdstip  

kleding deponeren. Elke avond worden de zakken binnengezet. We 

zijn heel blij met de prachtige kledij die geschonken wordt. De norm 

die de kledingdames toepassen bij het uitsorteren is : hedendaags, pro-

per, degelijk en intact.  
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2017 Bedeling Extra bedeling 

  

  
per maand op  jaarbasis per maand 

  

gezinnen 85 987 60 

personen 236 2740 155 

        

136 verschillende gezinnen   

360 verschillende personen   
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