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HOOG BEZOEK BIJ SINT-VINCENTIUS 

Zondag 6 mei was het Limburgse Open Gebedshuizendag. 
Hieraan werkten 2 plaatselijke moskeeën en de Sint-
Vincentiuskerk van Zolder centrum mee. 
Ter gelegenheid hiervan bezocht federaal Minister van 
Justitie, Koen Geens, de Sultan Ahmet moskee en maakte 
tijd vrij in zijn drukke agenda om ook ons centrum aan te 
doen. 
Hij trok een half uur uit om te kijken naar de verschillende 
initiatieven/afdelingen binnen ons centrum: voeding, 
kleding, Joepie Jarig en de Mammies. 
 
De Minister was vol lof over onze 
werking en belangeloze inzet van 
zoveel vrijwilligers. We kregen een 
welgemeende proficiat van hem en 
mochten succeswensen voor de 
toekomst in ontvangst nemen.  
 
En wij… “zo fier als ne gieter” natuurlijk!  
 
 

 
Sint-Vincentius Heusden-Zolder 

Sint Lutgardisstraat 87 

3550 Heusden-Zolder 

Het Spiritueeltje  
 

Het is NIET belangrijk 
Hoe je er uitziet 
Hoe rijk je bent 
Hoe je woont 
Hoeveel macht je hebt 

Het is belangrijk wat je doet 
Hoe je anderen raakt met je ziel. 

Mei 2018 

Bedankt! 

Afgelopen maand, op 15 april om 
precies te zijn, organiseerden de 
vrijwilligers van onze vereniging naar 
jaarlijkse gewoonte de EETDAG. 

Elk jaar roept dit toch weer 
tegenstrijdige gevoelens op tussen een 
“eetdag” en onze maandelijkse 
voedselbedeling aan mensen in nood in 
onze gemeente. 

Waarschijnlijk heeft dit tegenstrijdig 
gevoel echter vooral met de naam te 
maken want als ik zie hoe onze 
sympathisanten reageren op deze 
uitnodiging en met hun aanwezigheid 
tot tweemaal toe de volledige feestzaal 
bezetten dan moeten we trots zijn op 
deze jaarlijkse traditie. 

500 mensen die ons met hun deelname 
financieel steunen stelt ons in staat om 
met de opbrengst van deze dag onze 
hulpverlening weer een tijdje verder  te 
zetten. 

Dit zou echter allemaal niet mogelijk 
zijn zonder de bewonderenswaardige 
inzet van onze vrijwilligers. Buiten hun 
taken waarvoor zij zich dagelijks 
inzetten realiseren zij ook deze eetdag. 
Ze zijn hiervoor extra in de weer van 
vroeg in de ochtend tot laat in de avond 
wanneer de deuren gesloten worden en 
alles weer in orde gebracht is. 

Daarom wil ik graag het woord van 
dank uitspreken wat hiervoor gepast is: 
prachtig gedaan! 1000 x bedankt! 

Tot volgend jaar en bedankt voor jullie 
aanwezigheid, deelname en inzet. 

Jef Aerts, voorzitter 

mailto:claes.vannoppen@skynet.be


2 
 

Verantw. Uitgever: Voorzitter Jef Aerts, Obbeekstraat 26, 3550 Heusden-Zolder Jaargang 3 
Secretariaat: Greet Claes: claes.vannoppen@skynet.be   Mei 2018 
Giften zijn steeds welkom. Rek.nr. BE 86 0012 7583 6350 

Overlijdens 
Op 1 december 2017 stierf onze dierbare collega Irène 
Beckers. Ondanks haar 86 jaar bleef zij tot de laatste 
maanden van haar leven actief binnen onze organisatie. 
Irèneke was er zo graag bij dat ze tijdens één van haar 
laatste heldere momenten de woorden uitsprak: “’t Is toch 
spijtig, ik had graag nog wat langer willen leven om bij 
Vincentius te kunnen helpen”. 
We zijn blij om haar zo lang 
gekend te hebben: opgewekt en 
zorgzaam, nooit vragend, 
nimmer klagend, altijd dragend. 
We zijn dankbaar om haar in ons 
midden gehad te hebben tot op 
het laatste moment…het 
moment waarop dit echt niet 
meer ging.  
 
 
Op 18 februari 2018 overleed Mathilda Swinnen op 89-
jarige leeftijd. 
Hoewel Mathilleke reeds een aantal jaren niet meer actief 
was, volgde ze het reilen en zeilen van Sint-Vincentius 

Heusden-Zolder, de vereniging 
waarvan ze lid was sinds het prille 
begin, nog steeds vanop afstand. 
We zijn dankbaar voor alles wat ze 
voor deze conferentie betekend 
heeft.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Uit het dagboek van… 

Vrijdag 20 april 2018 

5u30 
We rijden met de camionette van Sint-
Vincentius richting Antwerpen-Lier-
Sint-Katelijne-Waver. Onze 
eindbestemming is de BelOrta veiling, 
de grootste groenten-en fruitveiling 
van Europa. 
 

7u00 
Nog tijd voor een koffie met onze blik 
op de veilingklok die de prijzen 
bepaalt. We wachten op wat er ons 
gebracht gaat worden. 
 

7u15 
Het spektakel begint! 

De eerste pallet is gevuld met 
prachtige bloemkolen, de tweede met 
andijvie, een derde met salade gevolgd 
door witloof, komkommer, tomaten, 
asperges, prei… De angst groeit want 
we zitten bijna door onze 
voorraadbakken heen. Wat nemen we 
nog mee? Zeker genoeg, wetende dat 
de rest gewoon vernietigd zal worden 
terwijl er mensen zijn die… 

Als we echt propvol zitten en er geen 
enkel gaatje meer in onze camionette 
zit kijken we met lede ogen toe hoe de 
rest van de groenten gemalen wordt 
en in containers voor de boeren 
belandt die het op hun akkers zullen 
uitstrooien. Het doet pijn, want er zijn 
mensen die…. 

Nu is het wachten op de vrachtbrief die 
we nodig hebben voor eventuele 
controle onderweg. 

12u00 
Alles staat klaar voor morgen. Ze 
zullen verdeeld worden onder de 
mensen die … hier zeer dankbaar om 
zijn. 

  André en Stefan 
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Wat voorbij is 
 

Sinterklaas 
 

De goede Sint is nu al lang weer terug in Spanje maar we kunnen niet zeggen dat hij ons vergeten is. 
Op 20 november kwam hij bij ons het één en ander brengen. Het moet zijn dat hij onze werking ook 
een warm hart toedraagt. Hij was immers super royaal voor ons! 
 
De dames van het sorteren en het winkeltje organiseerden niet 1, maar 2 prachtig gevulde winkeltjes 
vol speelgoed waarin de ouders hun “kinderbestellijstjes” konden invullen. Van pasgeboren tot de 
leeftijd van 12 jaar werd iedereen bedacht met passende geschenken. Ondanks de overvloed aan 
speelgoed die we uit alle hoeken mochten ontvangen werd ervoor gezorgd dat overdaad niet zou gaan 
schaden. Gezinnen werden persoonlijk begeleid om “inkopen” op maat van leeftijd en aantal kinderen 
te doen. Passende geschenken voor iedereen! 
Zalig om zoveel gelukkige ouders en vrijwilligers te zien. 
 
We hebben al een afspraak voor dit jaar laten noteren in het grote boek van de Sint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Vredesfeest 
 

Op 28 december vierden we, samen met onze cliënten, ons jaarlijks Vredesfeest. Voor deze editie 
verplaatsten we ons naar zaal Jogem in Zolder. Net als de eetdag is ons Vredesfeest een jaarlijkse 
gebeurtenis die zoveel waardering krijgt dat het ondenkbaar is geworden om ermee te stoppen. 
Een 200-tal volwassenen en kinderen konden genieten van een heerlijke maaltijd en een gezellige 
avond. Een echt feest, met aangepast eten zodat niemand uitgesloten werd. Van halal tot bio over 
veggie, alles was aanwezig. 
De kinderen werden geschminkt, kregen een glittertattoo en een ballonfiguur van de clown. Bij het 
naar huis gaan mocht elke familie nog een fruitpakketje meenemen 
 
Ook hier past een woord van dank voor de bijzondere inzet van onze vrijwilligers. Zonder hen is ook 
dit niet mogelijk. Ze zetten zich met de glimlach in om vrede hier een tastbare betekenis te geven. 
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De eetdag 

In het voorwoord van de voorzitter kon je reeds lezen over onze eetdag. Toch willen we deze ruimte 
nog benutten om een extra woord van dank uit te spreken voor alle aanwezige sympathisanten, 
sponsors en vrijwilligers. 

Het doet ons iets om op een eetdag als deze zoveel aanwezigen te mogen verwelkomen waardoor Ons 
Huis tot 2 keer toe helemaal vol geraakt. Beter kan niet! Onze kok heeft weer veel lekker eten moeten 
maken, iedereen die een lotje kocht won bij de tombola en onze kassa was zeer tevreden…dank je wel 

allemaal! 
Weet dat uw bijdrage goed besteed zal worden.  
 

 

 

PS: Dit mag aan iedereen doorverteld worden! 

 

UIT ONZE AFDELINGEN 

Afdeling Voeding 
Onze voedselbedeling loopt nog steeds zoals het altijd verliep: de donderdag volgend op de derde 
woensdag van de maand en dus niet de derde donderdag van de maand. De week van de bedeling is 
het “alle hens aan dek”. Hoewel…het administratieve werk dat hiermee gepaard gaat, is reeds de week 
voordien gebeurd, steeds in overleg met OCMW Heusden-Zolder. Het praktische werk start die week 
op maandagmorgen met het vullen van de bakken. 
Een week vol intensieve arbeid om op donderdag vanaf 8.30 onze eerste bezoekers te kunnen 
voorzien. We zorgen voor een degelijk basispakket voor een 200-tal gezinnen, bestaande uit zowel 
producten met een langere houdbaarheid als producten die op korte termijn geconsumeerd moeten 
worden zoals taart en gebakjes van een plaatselijke bakker. Het basispakket is niet voor iedereen 
hetzelfde. We houden rekening met voorkeuren voor thee of koffie, moslim of niet, volle melk of 
halfvolle, grote en kleine gezinnen, … 

De meerderheid van onze cliënten komt het voedselpakket zelf halen Ze genieten van de babbel en de 
aangeboden koffie tijdens het wachten. Persoonlijk contact, een luisterend oor, een moment van 
afleiding, … is van onschatbare waarde. Voor diegenen voor wie de verplaatsing te moeilijk is, staat 
een team van vrijwillige chauffeurs klaar die met hun eigen auto die pakketten aan huis leveren en 
eveneens met nuttige informatie weer terugkeren. 

Roger zorgt ervoor dat er elke maand vers fruit en groenten zijn. Deze verse producten zijn zeer 
gegeerd. Tijdens de wintermaanden worden ze aangekocht en verdeeld bij het onthaal op de dag van 
31de voedselbedeling. Vanaf april tot oktober wordt er maandelijks naar de veiling in Sint-Katelijne-
Waver gereden om verse groenten op te halen. U leest elders in deze nieuwsbrief hoe dat verloopt. 

Noteer alvast 31 

maart 2019 in je 

agenda! 
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In deze (zomer) periode wordt er op zaterdag (de week na de voedselbedeling) een groentekraam 
geïnstalleerd. Cliënten zijn vrij om te komen, maar worden allemaal uitgenodigd om hier naar eigen 
keuze hun groenten en fruit te komen halen. 

Zou u ook graag een handje komen toesteken? Iedereen is welkom!!! Vele 
handen maken elk werk lichter….veel oren luisteren meer en veel monden 
kunnen meer ondersteuning bieden.  
Indien u deel wil uitmaken van ons team, neem dan snel contact met ons 
en stuur een mailtje naar: vincentiushz@outlook.com 
 

 

Afdeling Winkeltje 
Ons winkeltje barst haast uit haar voegen! Enerzijds dankzij de tonnen mooie, zeer bruikbare kledij en 
huishoudspullen die wij mogen ontvangen en anderzijds door het gebrek aan ruimte waarmee we 
voorlopig nog kampen. 
Een luxeprobleem! Het stelt ons in staat om onze cliënten te laten kiezen uit een ruim aanbod. In 2017 
gingen er 4888 kledingstukken via onze toonbank met cliënten mee naar huis om daar een nieuw leven 
te vinden. De eerste 4 maanden van dit jaar waren er dat al meer dan 2000.  

Het winkeltje is elke dinsdag open. Sommige cliënten kiezen voor onopvallende aanwezigheid en 
zouden liefst haast onzichtbaar hun keuze maken. Anderen laten zich graag met raad en daad bijstaan 
en nog anderen genieten ervan om, net als in een chique 
boetiek, gekleed te worden door onze dames van de winkel. 
Vol trots showen ze hun outfits of beoordelen ze zichzelf in 
de grote spiegel. Mensen zijn verschillend en ons aanbod is 
dat ook. Mooie stukken aan democratische prijzen die ver 
onder die van de kringloopwinkel liggen.  

De keuze is groot, haast onbeperkt maar het aantal 
kledingstukken dat maandelijks bij ons aangekocht mag 
worden is dat niet. Aantallen worden beperkt op 5 
stuks/gezinslid/maand. Hiermee proberen we onze cliënten bewust met geld en keuzes te laten 
omgaan.  

Ons bewustmakingsproces is niet enkel gericht op het maken van keuzes. Wij proberen ook 
bewustwording voor de afvalberg en het milieu bij te brengen. Sinds kort brengt iedere cliënt zijn/haar 
eigen draagtas mee en verpakken we de hygiëneproducten in stoffen, herbruikbare zakjes en 
recycleren we kartonnen eierdoosjes. We proberen met deze kleine bijdrage onze ecologische 
voetafdruk te verkleinen te voordele van een gezondere leefomgeving op onze planeet. 

 

 

 
 
Joepie Jarig 
We sloten2017 af met 35 verjaardagsfeestjes op onze teller. We beperkten ons tijdens ons eerste 
werkjaar tot 3 leeftijden nl kids geboren in 2009, 2010 en 2011. 
Het aanstekelijk enthousiasme van zowel de jarigen, de ouders én de medewerkers deden ons 
beslissen om in 2018 de hele lagere schoolleeftijd open te stellen voor ons project. 2018 is nog niet 
eens halfweg en we hebben nu reeds 65 feestjes op de programmatie. 

Alle beetjes dragen bij aan 

duurzaamheid van mens en 

planeet!  
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Indien u nog propere en bruikbare kleding, 

linnen, speelgoed, boeken of huisraad heeft dat in 

de weg staat, mag u dat steeds aan ons centrum 

doneren 

Zaterdag:    10:00 – 11:30 
Maandag, Dinsdag en Woensdag:  09:00 – 11:30 
 

 

 

 

 

Het joepie-jarig-team werd intussen versterkt met 3 nieuwe medewerkers die een extra dimensie in 
de werking brengen: 

 Bea maakt gepersonaliseerde turnzakjes die mee in de feestbox gestopt worden 
 Luc is een ballonnenclown die feestjes mee opvrolijkt 
 Alice biedt nieuwe workshops waaruit kinderen kunnen kiezen om hun feestje op te vullen 

We kregen de mogelijkheid om het project voor te stellen aan directies van verschillende scholen in 
Heusden-Zolder, waarbij we konden stilstaan bij de gevaren van uitsluiting en pesten van kinderen uit 
kansarme gezinnen. 

Het verhogen van het gevoel van eigenwaarde door hen het gevoel van “er bij te horen” te geven is en 
blijft onze eerste doelstelling. Het is even belangrijk als het verschaffen van voeding en kleding. 

 

De mammies 

Het gaat supergoed met de mammies! 
We verdelen meer en meer kledingpakketten aan kinderen tot 7 jaar. 
Zo goed zelfs dat we handen tekort hebben om alles tijdig klaar te hebben. 
Als je dit leest en zin hebt om ons te komen helpen, laat het ons dan snel weten. 
Aarzel niet om ons te mailen. Wij spreken graag verder met je af. 
demammies@outlook.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De sorteerafdeling 
Elke zaterdag-maandag-dinsdag en woensdagvoormiddag wordt er gesorteerd. Alle goederen die via 
het luik worden binnengebracht, worden gewogen en gewikt. Voor de gelegenheid wordt de 
bestaande uitdrukking maar eens omgekeerd omdat het sorteerproces in die volgorde verloopt. Nadat 
iets werd gewogen en het gewicht genoteerd werd, wordt elke stuk bekeken en gecontroleerd. Is het 
niet kapot? Is het niet versleten? Is het nog mooi? Is het bruikbaar? Dan gaat het de winkel in! In 2017 
werd op die manier maar liefst bijna 90.000 kg (u leest het goed) verwerkt. 
Van een stijgende lijn gesproken… 
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CLIENT AAN HET WOORD 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen getuigen anoniem omdat armoede geen keuze is. Uit respect blijft de identiteit van elke 

getuige in de rubriek geheim. Deze cliënt bevestigt ons “De eenzaamheid die verdoken 
armoede met zich meebrengt is iets vreemd. De wereld loopt vol mensen en toch voel je 
jezelf soms helemaal alleen…” 

”Mijn leven was ooit helemaal anders. Ik ben niet van Heusden-Zolder afkomstig en waar ik woonde 
kende iedereen mij. Ik was actief bij de lokale middenstand als zaakvoerder van maar liefst 2 winkels 
in het centrum van het dorp. Eén daarvan runde ik zelf, de andere werd door mijn zus uitgebaat. 

Als kleine zelfstandige krijg je af te rekenen met goede economische periodes maar helaas ook met 
minder goede. Alles bij elkaar was het geen vetpot maar, samen met mijn partner die leefde om te 
werken, was er een redelijk inkomen voor ons gezin. Maar desondanks was ik niet gelukkig. 

Ik kom uit een groot gezin en heb me altijd verantwoordelijk gevoeld voor mijn ouders en zussen. De 
dag dat één van hen bewust uit het leven stapte veranderde er iets bij mij. Ik kon haar beslissing 
maar heel moeilijk verwerken en dat was ook het geval voor mijn vader….hij nam de beslissing om 
haar te volgen… Die dag is het bij mij geknapt. Ik kon het niet meer aan, wilde ook… 

We zijn nu vele jaren verder en ik zit dit hier nu te vertellen. Vreemd want ik leg moeilijk contact en 
ben zeer in mezelf gekeerd. Ik heb een lange weg afgelegd na een vlucht in de drank om niet meer te 
hoeven denken overwonnen te hebben, een (v)echtscheiding waardoor ik helemaal zonder inkomen 
viel en zelfs even dakloos was te boven gekomen ben en de draad van het leven weer voorzichtig 
opgenomen heb. 

Ik heb nog steeds heel veel moeilijke momenten en ben heel in mezelf gekeerd. Ik ben het liefst van 
alles helemaal alleen, al voel ik me dan vaak super eenzaam. 

Ik kom graag naar Sint-Vincentius. Gek genoeg is dat niet om de eenzaamheid te ontvluchten. Ik 
ben, zoals gezegd, niet meer zo sociaal. Voor mij is het voedselpakket iets waar ik zeer dankbaar om 
ben. Het is mijn basis waarrond ik de rest van de tijd mijn inkopen doe om er creatief mijn 
maaltijden mee te maken. Zonder de voedselhulp zou ik het zeer moeilijk hebben om rond te komen. 
Ik kom naar het winkeltje omdat ze er echt hele mooie kleren hebben. Ook hier is het voor mij vooral 
een praktische aangelegenheid. Ik zou deze kleren nooit in een winkel online kunnen betalen en naar 
andere klerenwinkels ga ik al helemaal niet. Hoewel ik moeite heb met sociaal contact geniet ik 
ervan als ik in het winkeltje aangespoord wordt om iets te passen en me te laten zien in een outfit. 
Tegen alle verwachtingen van hoe ik geworden ben in, vind ik het zalig om de vriendelijkheid van de 
medewerkers te ervaren. De mooie kledij die ik er zeer goedkoop kan kopen blijft echter mijn driver. 
Mijn binnenkant wil immers nog steeds niet echt mee, maar voor mijn buitenkant doe ik moeite. Ik 
ben van mening dat je niet aan de buitenkant moet laten zien wat er vanbinnen in je omgaat. De 
term “Verdoken armoede”, is op die manier misschien wel helemaal van toepassing bij mij. 

Verdoken omdat ik het niet laat zien, verdoken omdat ik graag alleen leef, verdoken omdat ik 
hierdoor eenzaam ben, verdoken omdat ik zo mis wat niet meer is….. 

Verdoken, maar genietend van jullie vriendelijkheid.”  

M.S.A. 
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VARIA 

Vacatures/De vrijwilligers van Sint-Vincentius Heusden-Zolder zoeken: 
1. een collega voor de mammies 

 

2. nieuwe vrijwilligers die willen bijdragen, gaande van een klein steentje tot een grote kei… 
 
 
 

Zoekertjes 
Wij zoeken nog steeds jongens/mannenkleding maat 152/164/XS/S: jeansbroeken, T-shirts, truien en 
sweaters, sportschoenen...., alles is welkom. 
 
 
 
 
 

WIST JE TENSLOTTE OOK NOG DAT…..    
Wij zijn niet de enige zijn met onze doelstelling? 

Er zijn 36 conferenties van Sint-Vincentius in onze provincie. 
 
2x/jaar komen we samen in een Algemene Vergadering van de Provinciale Raad. Dit zijn vruchtbare 
samenkomsten waar we informatie krijgen omtrent de werking van de diverse conferenties en kennis 
vergaren omtrent dingen die belangrijk zijn voor de dagelijkse werking zoals: hoe zit het met de 
verzekering van onze vrijwilligers, hoe staat het met onze financiën binnen de Raad en de conferenties, 
hoe verloopt de samenwerking en ondersteuning vanuit verschillende instellingen en organisaties, 
welke wijzigingen zijn er in de regelgeving op nationaal vlak, hoe verloopt de samenwerking met het 
Europees Fonds voor hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), de jaarlijkse campagnes voor de 
voedselbedeling, de mogelijkheden in samenwerking met Depot Margo en informatie rond de nieuwe 
Europese Privacyregels. 
Kortom, zinvolle samenkomsten die ons ondersteunen in onze dagelijkse werking waarop we dan ook 
steevast aanwezig zijn met een aantal leden van ons dagelijks bestuur. 
Het is misschien ook goed om te weten dat wij jaarlijks verantwoording afleggen over onze werking, 
onze financiële situatie en onze acties van het voorbije werkjaar. 
We zijn de Provinciale Raad dankbaar hiervoor. De sympathisanten en steunverleners van Heusden-

Zolder mogen gerust zijn. Alles is onder controle. 
 
 

 

 

 

WOORDJE VAN DANK 

Ook tijdens de komende zomer zullen wij paraat staan voor de minderbedeelden uit onze gemeente. Wij 
willen daarom iedereen bedanken die dit mogelijk maakt. 
Onze werking zou immers onmogelijk zijn zonder onze donateurs die maandelijks een gift schenken. 
Hartelijk dank aan onze trouwe schenkers. 
Daarnaast zijn we natuurlijk ook blij met alle éénmalige giften van personen en verenigingen. Geregeld 
worden er acties op touw gezet. Hartelijk dank voor al deze giften. 
Tevens zijn wij onze partners dankbaar. Hartelijk dank voor deze bemoedigende samenwerking. 
En tot slot uiteraard hartelijk dank aan elke lieve vrijwilliger! 
Bedankt om ook volgende zomer het leed te verzachten van eenzamen en arme gezinnen die zich, 
wanneer anderen met vakantie gaan, misschien nog meer uitgesloten voelen van de maatschappij. 
Bedankt voor uw engagement en uw vrijgevigheid 

Tot in onze volgende nieuwsbrief in oktober 2018 
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