
 

stil te staan wat de klanten er mee gaan doen thuis, bakken 
of koken, ik heb er geen zaken mee en er is geen tijd voor. 

Werken! Goed  nadenken, porties maken, kortom ieder geeft 

van zijn afdeling zijn voorraad mee! 
Zeer opvallend voor mij: géén ocharme-gevoel, geen ge-

staar, maar plaats voor grappen en grollen, voor een vreug-
de en een verdriet, uiteraard met een tasje koffie.... 

Het gaat vooruit, en dat is goed, geen gedoe, er wordt cor-
rect afgerekend, kordaat waar nodig, zacht waar het past, 

het is mooi geweest. De voormiddag vloog voorbij, alle goe-

deren krijgen een tweede leven, voelt goed, voelt juist, we 
sluiten de hal, die ruikt naar winkel.....  

Indrukken van een buiten-
staander 

 

Tijdens onze laatste bedeling konden een paar 

medewerkers er niet bij zijn. Eén van onze men-
sen bracht daarom een dochter mee, die werk-

zaam is in de sociale sector. En zij maakte deze 
bedenkingen.... 

 
Het ruikt hier naar 'winkel', het eerste wat me 

opviel....het ruikt hier echt naar een winkel, een 

supermarkt. 
Hier was ook voorheen een winkel (Tecno-

Ham), en de ziel van gevulde karretjes, promo's 
en overvloed voel je nog steeds. De hal is goed 

voorzien, gevulde ijskasten, overvolle diepvrie-

zers, alles gesorteerd volgens het boekje. Niks 
van een geitewollensokken-chaos, maar een 

mooi-georganiseerde werking. Dat is direct voel-
baar. Ieder heeft zijn taak, elkeen doet zijn ding, 

met als rode draad: de geur van verse koffie.... 

De deuren openen, iedereen paraat, opdrachten 
galmen door de hal: 4 personen, géén varkens-

vlees, géén diepvries, enz. Ik probeer een leuk 
assortimentje samen te stellen voor het eerste 

gezin, al gauw blijkt dat ik de laatste ben met de 
spullen van mijn afdeling....geen tijd voor ro-

mantisch gedroom over menu's en combinaties, 

nee, gewoon praktisch, meegeven, benutten, 
verdelen en voorzien. Ik probeer er niet meer bij 
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Tabellen en grafieken 

  
leeftijdscategorieën 

    verschil met 2016 

0 – 4jaar 10%   
  

4 – 12 jaar 23%           + 10% 
  

12 – 18 jaar 9%           + 30% 
  

18 – 60 jaar 48% + 2% 
  

60+ 10%            + 50% 
  

Eenoudergezinnen + 120% 
  

 

Tessenderlo
18%

Kwaadm.
53%

Oostham
29%

aandeel Teslo/Kwaadm/Oostham



Getuigenis 

 

Dit artikel verscheen in “Het Boerenbelang” op vrijdag 7 

april 2017 in de rubriek   “Waor goade henne?”, waarbij er 

een gesprek wordt aangegaan met een toevallige passant in 

het centrum van Tessenderlo. Die dag werd het een ontmoe-

ting met zuster Marita, één van onze vrijwilligers bij Vincen-

tius. In een tijdsbestek van 3 à 4 minuten wordt onze werking 

kernachtig en concreet uiteengezet. Ook krijgen we zicht op 

wat zich op de achtergrond en in de diepte van de samenle-

ving afspeelt. De interviewer is dhr. Louis Alaerts.  
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Er zijn de goederen die particulieren brengen, 

dan zijn er de goederen voortvloeiende uit acties 

zoals deze hier vandaag in de Alvo en daarnaast 

krijgen we ook goederen van winkels, van de Eu-

ropese Commissie en de voedselbank. Het vergt 

heel wat handen om die goederen op te halen, te 

ordenen  en te verdelen. 

 

Zit er een patroon in de hulpvragers? 

Een patroon is misschien veel gezegd maar er 

zitten toch wel veel  jonge mensen tussen. Daar-

mee bedoel ik dan vooral 30 à 40-jarigen; naast 

natuurlijk ook een groep oudere mensen. Weet 

je? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om 

te overleven in een steeds veeleisender maat-

schappij. Men verliest zijn werk, gezondheids-

problemen, relatieproblemen …, er is niet veel 

nodig om in armoede te verzeilen. 

 

Het is allicht ook moeilijk om zich als ‘arme’ 

kenbaar te maken? 

Wellicht wel. Mensen staan gauw met vooroor-

delen klaar. Arme mensen worden nog altijd snel 

met de vinger gewezen. Zonder dat ze daarom 

altijd de schuld hebben aan hun situatie. Soms 

krijgen ze van thuis uit geen kansen mee en dat 

bepaalt vaak hoe je verdere leven zich ontwik-

Woar goade henne zuster? 

Ik ga naar de Alvo. Daar ga ik voedselpakketten  

helpen verkopen. Een pakket kost 5 Euro. Ik 

ben actief in de Vincentiusvereniging Ham Tes-

senderlo waar die pakketten onder hulpvragers 

verdeeld worden. 

 

Doe je dit al lang? 

Toch al wel meer dan 15 jaar. 

 

Wat moet ik me voorstellen bij de Vincenti-

usvereniging? 

Dat is een hele hechte groep van ongeveer 30, 

misschien wel 40 mensen, allemaal sociaal be-

wogen. Ons lokaal ligt in Ham. Daar worden de 

hulpgoederen aangeleverd, geordend en ver-

deeld onder mensen die daar nood aan hebben. 

 

Is er een grote nood? 

De vraag is groot en ze neemt nog ieder jaar toe. 

We merken dat goed op onze maandelijkse be-

deeldagen. Mensen komen bij ons terecht op 

doorverwijzing van het OCMW. Het is niet zo 

dat je zonder doorverwijzing goederen (kledij, 

voeding) kan komen afhalen. 

 

Waar komen al die goederen vandaan? 

Die komen van verschillende bronnen. Godzij-

dank kan ik zeggen dat we veel donaties krij-

gen.  

Ze heeft net haar fiets gestald. Marita Ceyssens, maar ei-

genlijk moet ik ‘zuster’ zeggen. Marita is al meer dan 50 

jaar kloosterlinge in de orde van de Zusters van Sint Phi-

lippus Neri in Kwaadmechelen.  
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Het was weer een zon-

dagvoormiddag die 

voorbijvloog, toen we 

het ontbijt van 

Levnsloop mee ielpen 

doorgaan. Ieder van 

ons had de handen vol, 

maar de dank van al 

de ontbijtgasten en de 

vele fijne reacties van 

Levensloop-

deelnemers waren heel 

aangenaam. En elk 

jaar is het weer schrik-

ken als je tussen de 

gasten een verre ken-
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kelt. Als je het voorbeeld niet krijgt, is het moeilij-

ker. En tegenslag kan iedereen treffen. 

 

Maar het ‘werk’ geeft wel veel voldoening? 

Enorm veel. En mensen hebben niet alleen nood 

aan pakketten maar ook aan een luisterend oor, een 

goed gesprek. Ook dat kunnen ze bij ons vinden. 

Een goeie babbel met lotgenoten of met vrijwil-

ligers in de onthaalruimte bij een tas koffie, of een 

tas soep kan voor hen veel betekenen. 

 

Een heel andere vraag. Je bent kloosterlinge, 

komen er nog veel jonge zusters bij? 

Niet echt. Maar er gebeurt veel op andere manieren aan 

de basis. De ‘kloostervorm’ is dan misschien wel voorbij-

gestreefd maar het belangrijkste is en blijft :”Als het goe-

de maar gebeurt”. En dat gebeurt ook! Ook door veel jon-

ge mensen. Men zegt wel eens ‘de jeugd dit en de jeugd 

dat’ maar ik zeg :”De jeugd is fantastisch.” En dat maakt 

me blij. 

 

En dit gesprek met een sociaal bewogen en vriendelijke 

zuster Marita maakt mij blij. Nog veel succes met het 

goede werk dat je doet. (LA) 

Tabellen en grafieken 

aantal uitgedeel-

de  

goederen 

bedeling 
extra bede-

ling 

totaal 

  

  72000kg 13500kg 85500kg 

  

kg/maand 6000kg 1125kg 7125kg 

  

kg/gezin/
maand 

70kg 20kg 90kg 

  

  
2700 broden : 3 broden per gezin per maand 

  

Uitspraken van Frédéric Ozanam ( 1813-1851) 

 

 Hij stichtte op 23 april 1833 samen met Emmanuel Bailly en vijf andere 

bevriende studenten de Sint-Vincentius a Paulo vereniging. 

“ Wanneer een mens lijdt, ga naar hem toe om zijn verdriet te delen. 

Vraag hem niet wie hij is, noch wat hij doet…hij lijdt, dat is voldoende” 

 

“ We moeten leren onze overtuigingen te verdedigen zonder onze tegen-

standers te haten, mensen te beminnen die anders denken dan wij, min-

der over onze tijd te klagen en meer over onszelf “   



 

 

Bezoek LBC-Beringen aan Vincentius 

 
Op dinsdag 10 oktober brachten wij, de cursisten 

AAV van LBC-Beringen, een bezoek aan Vincenti-

us in het kader van onze lessen. We wisten in eerste 

instantie niet waar deze organisatie voor stond of 

wat deze precies deed.  

Dankzij de goede uitleg weten we nu dat zij levens-

middelen voorzien voor een hele maand voor een 

gezin dat hier nood aan heeft en dit voor een kleine 

bijdrage van €2. Dit kan mogelijk gemaakt worden 

door de vele vrijwilligers die zich inzetten. Niet 

enkel voedsel maar ook kledij wordt er door de 

vrijwilligers gesorteerd en mooi uitgestald in de 

kledinghoek.  

Na ons bezoek aan Vincentius waren we best wel 

onder de indruk dat er zoveel mensen zijn die af-

hankelijk zijn van de voedselpakketten. Veel men-

sen die een voedselpakket komen halen moeten een 

drempel overwinnen omdat ze zich schamen, zich 

mislukt voelen in de samenleving. Wat wij ook 

heel fijn vonden is dat de vrijwilligers heel discreet 

te werk gaan en dat ze ook een luisterend oor bie-

den aan de mensen die er komen. Ook hebben we 

een betere kijk gekregen op wat er zich allemaal 

voor en achter de schermen afspeelt bij Vincentius. 

We zijn tot het besef gekomen dat je mensen niet 

mag veroordelen zonder hun achtergrond te kennen 

want morgen kan je zelf iets meemaken waardoor 

je ook moet terugvallen op hulp. 

 
 

Uitspraken en getuigenissen van hulpvragers 

“ Zo snel je in armoede verzeilt, zo moeilijk raak je er weer uit “ 

“ Voortdurend vechten voor waar je recht op hebt, daar wordt een mens moedeloos van “ 

“ Je belandt niet alleen in de armoede, je roest er in vast “ 

“ Nergens bij horen, uitgesloten worden, is veel erger dan geen geld hebben. Bij onze gevoelens wordt 

niet stilgestaan “ 

“ Als niemand van mij moet weten, zoek ik zelf geen contact meer “ 

“ Ik voel mij beschaamd en schuldig, terwijl ik toch altijd mijn best doen “ 

“ Ja, ik heb een huisdier. Huisdieren aanvaarden ons zoals we zijn. Die kijken niet naar de beschim-

melde muren of slechte woning. Ze geven onvoorwaardelijk hun vriendschap “ 

Tabellen en grafieken 
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