
Een hele groep van onze medewerkers is minder zichtbaar bij de 

voedselbedeling, maar ze zijn echt onmisbaar. Zij zorgen dat al de 

goederen van de Voedselbank, van een groothandel en van warenhui-

zen de dag vóór de bedeling in de rekken, vriezers en koelkasten te-

rechtkomen, ze maken pakken met groenten, maken een inventaris 

van alle pas-binnengekomen producten, zoals zuivel, beleg, fruit,... Als 

je bedenkt dat  we alleen al met de vrachtwagen van de gemeente 

vorige keer 8 paletten goederen bij hadden, begrijp je dat dit een hele 

klus is...voor onmisbare medewerkers! 

Daarjuist ben ik bij Vincentius geweest 

met een hulpbehoevende alleenstaan-

de vrouw met 2 (kleine) kinderen.  

Elke keer als ik bij Vincentius binnen-

kom, ben ik altijd zeer blij om zulke 

lieve mensen te zien die altijd klaar 

staan voor iedereen, ongeacht hun ach-

tergrond, religie enz. De vrijwilligers ont-

vangen iedereen die daar passeert met 

een brede glimlach om ze een goed ge-

voel te geven. Zo fijn om te zien dat er 

nog veel mensen zijn die met veel pas-

sie andere mensen helpen die in moei-

lijke situaties terecht komen. Een dikke 

pluim voor alle vrijwilligers... 

Onzichtbare helpers  
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Integratiedienst Ham  

Het was een heel sfeervolle samenkomst in de versierde 

magazijnen in Kuringen. De uittredende voorzitter en me-

destichter Roger Van Diest werd gehuldigd, samen met 

een ganse reeks medewerkers. Afgevaardigd bestuurder 

Luc Goossens had het in zijn toespraak over de betekenis 

van solidariteit in een wereld waarin de ik een steeds gro-

tere rol speelt. In het eerste werkjaar werd 50 ton goe-

deren uitgedeeld, en in 2017 was die hoeveelheid geste- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gen tot meer dan 100 ton per maand. Ook de gouverneur 

van onze provincie en de burgemeester van Hasselt spra-

ken hulde- en dankwoorden uit, gericht tot een ganse zaal 

vol vrijwilligers. En na dat plechtige gedeelte was er tijd 

voor een hapje en een drankje, en we hadden onder an-

dere een heel fijne babbel  met burgemeester Nadja 

Vananroye en met heel wat vrijwilligers van andere ge-

meenten. Een hart-verwarmende samenkomst! 

25  jaar  Voedselbank  Limburg 



 

Het wordt steeds een beetje warmer 

in ons lokaal als Jos Van Broekhoven 

binnenstapt. Met zijn gezegende leef-

tijd is hij immers het bewijs dat 

”eeuwige jeugd” bestaat. Want als 

Jos niet met zijn fiets rijdt, is hij met 

zijn wagen op weg voor de Minder 

Mobielen Centrale van het Sociaal 

Huis in Tessenderlo. Op deze wijze 

komt hij vaak in ons lokaal wanneer 

Een ruime taak-omschrijving.... 

Dat is het minste wat je van onze medewerkers zeg-

gen kan. Want toen Bruno Boons en Christa een feest 

gaven en een volle zaal gasten hadden, wilden zij de 

opbrengst hiervan gebruiken om mensen die het min-

der goed hebben, óók een fijn gebeuren aan te bie-

den. Onmiddellijk stond er een ploeg medewerkers 

van Vincentius klaar om die avond (en nacht) de han-

den uit de mouwen te steken. En het mag gezegd, we 

hebben onze handen vol gehad! En bovendien was er, 

naast het lekkere eten, een héél leuke muziekgroep 

met een knappe zangeres! We waren moe en het was 

erg laat toen we naar huis gingen, maar het was met 

een gevoel van dankbaarheid ! 

Kleding-gift van MvM-design HAM 

 
Onze afdeling “'kleding” kreeg van de firma MvM-design van de Olmensesteen-

weg in Ham een ganse voorraad nieuwe sweaters, t-shirts, hemden, sportuitrus-

tingen. Het waren toonmodellen van de collectie 2016-17, en we zullen er heel 

wat mensen gelukkig mee kunnen maken. En deze firma MvM-design maakt 

nog heel wat meer, zoals spandoeken, reclamepanelen en toen ik een kijkje 

nam op hun website www.mvm-design.be  leerde ik nog een  nieuw woord na-

melijk werfdoek. Wil je weten wat dat is, dan neem je ook maar eens een kijkje. 

Dank voor deze mooie en nuttige steun! 

Een chauffeur uit de 1000..... 
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Fietsbieb in oude school van Genebos 

 

Een knap initiatief van enige personen uit Ham, onder de vleu-

gels van Beweging.net, de fietsbieb in het oude schoolgebouw 

van Genebos. En dat het initiatief succes heeft, dat konden de 

genodigden zelf vaststellen tijdens de officiële opening. Patrick 

Bosmans, de bezieler van het project, was nog met zijn woordje 

uitleg bezig, of de eerste klanten kwamen al binnen om een kin-

derfiets te ontlenen. Het was mooi om al die kinderen hun 

“nieuwe”  fietsje te zien uittesten op de speelplaats. Meer info 

op fietsbieb@gmail.com 

hij een hulpvrager vergezelt op zijn 

of haar bezoek. Dus personen die 

geen gepast vervoer hebben om in 

ons lokaal te geraken, mogen gerust 

via het sociaal huis de MMC contac-

teren. En wees gerust, de Jos kent 

elke straat in de wijde omgeving!!!! 

Hij is niet enkel chauffeur, hier zie je 

hem de tassen dragen van een per-

soon die niet goed te been is. 
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Het blijft een bijzonder moment: alle goederen zijn uitgepakt en 

liggen klaar om de volgende ochtend mee te ”verhuizen” naar de 

koelkasten, vriezers en bergkasten van  tientallen gezinnen die de 

volgende dag naar ons lokaal komen. En al die degelijke etenswa-

ren komen er niet zomaar... Een groot deel is die voormiddag met 

de gemeentelijke vrachtwagen opgehaald in de provinciale voed-

selbank in Kuringen, een aanzienlijk part werd tijdens de voorbije 

dagen bijeengebracht door heel wat medewerkers die in waren-

huizen, bij een bakker en bij groothandels goederen mogen opha-

len, en dan zijn er nog de goederen die we elke maand bijkopen 

zoals groenten, fruit en vleesproducten. Heel wat in- en uitpak-

werk van een gans team, en als alles geteld is en klaar staat om 

verdeeld te worden, kunnen we met een tevreden blik ons 

”magazijn” overschouwen..... 

Een smakelijke verrassing… 

Rita, één van onze medewerksters, had via goede connecties met The 

Belgian Chocolate Group Herentals contact gelegd, om tegen Pasen ook 

de minderbedeelde kinderen en ouders te verrassen met wat lekkere cho-

colade. En ja hoor“ het kon” en het resultaat zie je op deze foto!  

Wij zijn heel blij met dit mooie gebaar! 

Femma Hulst op bezoek 
 

 

Het was een rijk gevulde namiddag voor een grote groep leergie-

rige dames van Femma Hulst. Na een rondleiding in onze ont-

haalruimte, de afdelingen kleding en voeding, en uitleg over on-

ze werking, werd er bij een tas koffie nog een hele tijd nage-

praat. En ook voor ons was het heerlijk om die groep met hun 

vele boeiende vragen bezig te horen... 

Uitpakken en inpakken… 

,  

Een mooie daad van Femma Genebos 

 
Bij de stopzetting van hun werking zochten de 8 dames van het bestuur 

een nuttige bestemming voor het geld dat nog in hun kas zat. Ze wilden 

dat het zinvol besteed werd ten bate van de gemeenschap. Zij kenden 

onze vereniging van een bezoek een paar jaar geleden, en het gevolg 

was dat op een namiddag een aantal van hen met een mooie cheque in 

het lokaal arriveerden. Wij zijn heel blij met deze gift, en het geld zal nut-

tig besteed  worden aan de aankoop van voedsel. 

Belangrijk ! 

Vanaf 25 mei 2018 gaan de nieuwe Europese privacyregels of GDPR van kracht. Deze wetgeving ver-

strengt de regels rond het gebruik van persoonsgegevens, zoals e-mail adressen. Daarom vragen we alleen 

te reageren per mail indien je niet meer wenst te ontvangen. 

Je gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van de Mozaïek-nieuwsbrief en jaarverslag. Je gege-

vens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden. 

P a g i n a  3  



 

Zij ondernamen enthousiast actie met een warm hart voor mensen 

in nood in de eindejaarsperiode 

De Sterre zorgt voor Kerstlichtjes Rotary weer paraat voor 

kerstpakketten 

KWB en Rigoletto-koren laten 

de Drie Koningen zingen in 

Kwaadmechelen 

Een warm gebaar tijdens de don-

kerste dagen…, spaghetti-actie 

van Panasonic-Tessenderlo 

Kerstkadootjes 

verzorgd door 

BeYouniek in Ham Kerst in Pius X College 

Tessenderlo 

Freia, Fran en Sofie bakken 

koekjes 
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