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17 OKTOBER: Werelddag van verzet tegen 
extreme armoede 

Wij zoeken nog veel warme mensen die onze werking 
willen steunen met een maandelijkse bijdrage.  
Gewoon achter je PC en een bestendige opdracht naar  
BE 86 0017583 6350 Sint-Vincentius Heusden-Zolder. 
 
Als u dit doet, zorgen wij voor uw attest en voor uw goed 
gevoel: want dit geld komt daadwerkelijk goed terecht: 
tastbaar, zichtbaar en meetbaar bij u in de buurt 
Het jaarlijks bedrag van uw steun aan Vincentius (vanaf 40 
euro per jaar of 5 euro per maand) kan vrijgesteld worden 
van belasting. Wij zorgen automatisch dat u het document 
hiervoor tijdig toegestuurd krijgt in de periode voor de 
belastingaangifte. 
Deze vermindering wordt geraamd op 45% van de 
werkelijk gedane gift. Zo kost een gift van 40 euro u maar 
22 euro meer. 
Zeg samen met ons “nee” tegen armoede in Heusden-
Zolder. 
 
 
 

 
Sint-Vincentius Heusden-Zolder 

Sint Lutgardisstraat 87 

3550 Heusden-Zolder 

Het Spiritueeltje  
 
Simpelweg Buitengewoon 
Wat als we nu eens simpelweg geloven in mensen. 
In wat ze kunnen wat ze willen waarvan ze dromen. 
En vooral ook geloven in jezelf in je eigen mogelijkheden. 
Wat kan ik doen? Wat wil ik doen? om de dromen van andere 
waar te maken. Simpelweg geloven … dat gewone mensen hand 
in hand schouder aan schouder buitengewone dingen doen. 

Oktober 2018 

We zijn vertrokken! 

Neen, we zijn niet weg. Integendeel, ik 
zou durven stellen dat we nu echt 
beginnen… 

Het plaatsgebrek waarmee onze 
vereniging al zo lang kampt, krijgt 
stilaan een oplossing. De vroegere 
leslokalen zijn leeg en werken aan ons 
centrum zijn gestart! We gaan 
verbouwen, uitbreiden en verfraaien! 

Na een brainstorming met onze 
vrijwilligers , waaronder wij architect 
Rudy sinds begin dit jaar mogen 
rekenen, besloten wij om te werken in 4 
fases waardoor onze dienstverlening 
doorlopend gewaarborgd kan blijven. 

De Mammies, onze nieuwe 
onthaaldienst en Joepie Jarig zijn als 
eerste aan de beurt om voldoende 
ruimte te krijgen om hun cliënten op 
een fijne en aangename manier van 
dienst te kunnen zijn zodat zij zich 
“thuisvoelen” in ons centrum. Inclusief 
een keukentje zodat er koffie 
geschonken kan worden tijdens een 
warm gesprek met diegenen die daar 
nood aan voelen, nieuw zijn of wat dan 
ook. Nieuwe initiatieven zullen snel tot 
stand komen…. 

We zoeken nog sponsors zodat we een 
mooi en compleet centrum kunnen 
uitbouwen ten dienste van 
minderbedeelden uit onze gemeente. 
Elke euro telt! 

Wij kijken  er alvast naar uit om jullie 
uit te nodigen op een “Open Deur Dag” 
zodra alles af is. 

Jef Aerts, ne gelukkige voorzitter 
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WAT VOORBIJ IS 
  

Onze vrijwilligers op bezoek bij Breughel of breugel 
bij de vrijwilligers? 
 
Op zondag 7 oktober vond de traditioneel jaarlijkse 
ontmoetingsdag van onze vrijwilligers plaats. Het is een 
fijne gelegenheid om eens samen te zijn in ons centrum 
zonder dat er gewerkt moet worden. Vroeger werd 
er een jaarlijkse uitstap georganiseerd maar sinds 
een paar jaar werd er overgeschakeld op een 
“gezellig samenzijn” zoals dat heet. 
De leeftijd, het drukke verkeer, en de 
onmogelijkheid om een pintje te kunnen drinken 
als je nog moet rijden waren de aanleiding. 
Het was een gezellige bedoening met een sober, 
maar lekker Breugeliaans etentje en een glas wijn. 
 
Onze vrijwilligers verdienen dit. Zij zetten zich een 
heel jaar op volledig vrijwillige basis in. Onze slogan is: 
”Vrijwilligers worden niet betaald, omdat ze onbetaalbaar 
zijn”. 
 
Onze vrijwilligers hebben ook geen dure zaal nodig om het 
gezellig te maken. Dit etentje vond plaats tussen de rekken 
van onze kledingwinkel, tussen de kleren en het 
huishoudgerief, de lakens en de potten en pannen. Daar 
voelen ze zich thuis! 
Onze vrijwilligers hielden er trouwens aan om een 
financiële bijdrage te leveren voor deze gelegenheid. 
 
Ontspanning op zondag en maandag opnieuw met volle 
moed ertegenaan… 
 
 
 
 
 
 
  

Wist u …. 

 
Dat onze George kweker is van 
reuzegrote lekkere courgetten.  
Onze cliënten hebben hiervan kunnen 
genieten en toen ze op 
waren…vroegen ze er nog! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat onze Paul terug kan lopen. Een 
accident Paul??? Neen, de auto is 
kapot…. 
 
Dat onze drie nieuwe vrijwilligers Rudy, 
Patricia en Greta op korte tijd al 
onmisbaar zijn? Dank je wel voor jullie 
inzet en enthousiasme. 

Dat onze secretaresse Greta terug is 
van “effekes weggeweest” te zijn? We 
hebben je gemist, aan je gedacht, 
mega trots op je,  maar zijn vooral 
super blij dat je er weer bent. 

Dat onze warme vrijwilliger Roel sinds 
1 oktober samen met ons Charlotte  
“warme bakker” is geworden? Heel 
veel succes aan beiden natuurlijk 
en…vergeet ons niet! 

Dat wij recent wel 5 broers en zussen 
uit eenzelfde gezin als medewerkers 
hebben mogen verwelkomen? Dank je 
wel familie Vanhamel 

Dat wij intussen al met meer dan 80 
vrijwilligers zijn die zich dagelijks, 
wekelijks of maandelijks belangeloos 
inzetten? Dank je wel iedereen! 
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WAT NOG MOET KOMEN 
 

Sinterklaas 

Onze afspraak met Sinterklaas voor dit jaar begint 
vorm te krijgen. De voorbereidingen zijn gestart. 
Wij kijken uit naar zijn komst…. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Joepie Jarig in samenwerking met De Droomboom 
Nieuw in de werking van Joepie Jarig is de op stapel staande samenwerking met vzw De Droomboom. 
Feestjes kunnen soms onmogelijk thuis plaatsvinden en daarom zijn we op zoek gegaan naar externe 
locaties. Naast het Berenhuis kan ook De Droomboom hierop antwoord bieden, waardoor ook ouders 
in kansarme gezinnen dit project leren kennen. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Sint-Vincentius en Volkstuintjes 

Er zijn contacten opgestart tussen de Dorpsraad Heusden en Sint-Vincentius rond de deelname van 

mensen uit onze cliëntengroep aan het project Volkstuintjes in de Schootstraat in Heusden.  

Eigen groenten kweken voor het gezin is een nuttige en gezonde bezigheid die de integratie in het 
gemeenschapsleven van mensen binnen onze gemeente bevordert. 

Het dagelijks bestuur van onze vereniging gaat dit initiatief mee ondersteunen en het nodige doen 
wat de realisatie van een gevarieerde tuin vol inheemse en uitheemse groenten mogelijk moet 
maken. Zodra het project binnen onze organisatie kenbaar gemaakt is 
zullen we geïnteresseerden uit onze doelgroep helpen, zowel materieel 
als financieel, om dit te realiseren. We hopen in een van onze volgende 
nieuwsbrieven foto’s te kunnen plaatsen van paprika, sla, pepers, … uit 
eigen teelt. 
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UIT ONZE AFDELINGEN    

Afdeling Voeding 
Sinds enkele jaren ontvangen wij een tegemoetkoming vanuit Europa. 
Theoretisch komt het hierop neer dat we jaarlijks onze bestelling 
voedingsproducten doorgeven, gemaakt  uit aangeboden producten (conserven, meel, 
suiker, ….), op basis van effectieve noden. Deze bestelling moet goedgekeurd worden en 
vervolgens is het uitkijken naar het tijdstip waarop deze in verschillende fases geleverd wordt 
in ons centrum. Natuurlijk zijn we steeds zeer gelukkig met deze leveringen (ook al weet je 
nooit wanneer) om de goederen vervolgens te kunnen verdelen tussen ons cliënteel. 

Maar wat blijkt….In 2018 werd nog helemaal niets geleverd, ondanks de goedkeuring! 

Desondanks doen we elke maand opnieuw weer ons uiterste best om een volwaardig 
voedselpakket te kunnen geven aan een 190 gezinnen uit onze gemeente. Geen sinecure voor 
onze voedselverantwoordelijke Roger om daar steeds opnieuw weer in te slagen. Dankzij 
jullie giften hebben we gelukkig de mogelijkheid om zelf noodzakelijke aankopen te 
financieren. Van plaatselijke winkels en grootwarenhuizen ontvangen we tevens maandelijks 
een mooi assortiment aan goederen en dankzij 1 van hen kunnen we wekelijks wat extra’s 
aanbieden tijdens het winkelmoment op dinsdag zodat er niemand zijn/haar kind naar school 
moet sturen zonder een ontbijt en met een lege brooddoos. Beelden die we helaas steeds 
vaker op tv te zien krijgen. Wij blijven ons inzetten en vechten tegen het tekort aan essentiële 
noden als voeding en kleding. “Honger en kou” vinden geen doorgang binnen onze 
organisatie.  

 

Afdeling Winkeltje 
Wat kijken we uit naar onze nieuwe ruimte! Naar de opportuniteit om, naast het aanbieden 
van een mooi assortiment, dit ook nog op een overzichtelijk en ordelijke manier te kunnen 
doen. Voorlopig doen we ons best om onze cliënten van dienst te zijn en te voorkomen dat 
de winkelruimte na sluitingstijd op een slagveld lijkt doordat er teveel mensen op te weinig 
plaats genoodzaakt zijn hun gading te vinden tussen spullen die uit pure noodzaak te dicht op 
elkaar staan. 
Midden oktober vonden in 2018 ruim 5000 kledingstukken via onze toonbank een nieuwe 
eigenaar en een nieuw gebruik. Dit kan tellen op vlak van hergebruik en duurzaamheid in onze 
leefomgeving en geeft tevens een beeld van de drukte die hiermee gepaard gaat. 
 
Tijdens de vakantiemaanden boden wij, net als “gewone” winkels, schoolgerief aan. 
Mooie, haast uitsluitend nieuwe spulletjes zoals boekentassen, kaften, pennenzakken, 
schrijfmateriaal, papier, … Deze zomer kochten 27 gezinnen hun schoolgerief bij ons. Hiermee 
werden 20 kleuters, 28 lagere schoolkinderen en 26 leerlingen uit het middelbaar bediend.  
 
Dit mooie aanbod aan schoolgerief is enkel mogelijk dankzij de grote inspanning van 
Monique. Zij neemt deze uitdaging als een super huismoeder ter harte en schuimt heel het 
jaar door winkels en het internet af, op zoek naar mooie spulletjes aan de laagste prijs om 
vervolgens mooie pakketten samen te stellen. De kinderen 
en hun ouders zijn je dankbaar! Dankzij jouw inzet konden 
deze kinderen als alle anderen het nieuwe schooljaar 
starten met hun eigen schoolspullen. Het verhogen van het 
gevoel van eigenwaarde door hen het gevoel van “er bij te 
horen” te geven is en blijft een super doelstelling.  
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Joepie Jarig 
Het Joepie Jarig project is bijna aan het einde van het tweede werkjaar. Zodra 2018 ten einde 
is zal het project 65 gerealiseerde feestjes op de teller hebben. 

Het team komt maandelijks samen om de evaluatie te maken van de voorbije feestjes, de 
nieuwe te plannen en bijzondere ervaringen met elkaar te delen en te bespreken.  

Door het bezoeken van de gezinnen in hun eigen leefomgeving en de gesprekken met de 
ouders worden we immers geconfronteerd met soms schrijnende situaties en vragen waarop 
we niet steeds een antwoord hebben. Daarom werden aan het Joepie Jarig-team 2 
vormingssessies aangeboden o.l.v. Koen Vansevenant (Bindkracht). 

         

De mammies 

De mammies gaan binnenkort verhuizen, als eerste! 
Onze nieuwe winkel komt op de 1ste verdieping in hetzelfde gebouw. De 
schilderwerken zijn volop aan de gang. Na 5 jaar mammies waait er 
letterlijk een nieuwe wind. 
We kijken er enorm naar uit om onze kleding beter en mooier te kunnen 
laten zien en de ouders op een veel aangenamere manier te ontvangen. 
Eerst is het wel nog even zwoegen met dozen, rekken en kasten maar 
binnenkort is iedereen welkom om een kijkje te nemen. 
Er zal zelfs een tasje koffie voor je klaarstaan! Tot binnenkort!  
 
 

 
De sorteerafdeling   
In september brak onze sorteerafdeling een record. Meer dan 10.000 kg aan materiaal werd 
ontvangen en vervolgens gesorteerd. Ons doorgeefluik werd nooit eerder zo druk bezet. 
Dagelijks wordt het gewicht van al het inkomend materiaal genoteerd. Opgeteld gaf dit de som 
van 10.253 kg voor de maand september. Ongelooflijk maar waar! 
 
Concreet wil dit zeggen dat onze sorteerafdeling meer dan hun hand vol hadden om alles stuk 
voor stuk te controleren, te sorteren voor onze winkel en de Kringloopwinkel, waar we een 
kleine vergoeding ontvangen voor de spullen die voor ons niet bruikbaar zijn en waarmee 
vervolgens voeding en hygiëneproducten worden aangekocht voor onze cliënten. 
Ondanks het feit dat dit een zware klus is die mede dankzij hetzelfde gebrek aan plaats niet 
altijd even doenbaar is, kunnen we rekenen op vrijwilligers die hier 1 of meerdere 
voormiddagen per week zich voor inzetten. Deze dames worden tegenwoordig geholpen door 
stoere mannelijke krachten die het materiaal ontvangen. Dat deze mannen vertroeteld 
worden door de dames kan je je wel voorstellen. Samen zorgen zij dat de goederen om 12.00 
hun bestemming hebben om de ploeg van de volgende dag niet extra te belasten met 
resterende spullen. Een ware krachttoer en dit 4 keer per week! 
 
We deden onderzoek hoe deze taak op een meer efficiënte manier zou kunnen verlopen. Fase 
3 van de geplande verbouwing voorziet in deze nieuwe aanpak en maakt hun taak hopelijk wat 
makkelijker. We komen hier later op terug want de realisatie van dit onderdeel vraagt “echte 
bouwwerken” waarvoor een bouwaanvraag moet worden ingediend. Maar ook daar gaan we 
voor! 
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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. 

 

Mijn vader zei altijd: “Ziét mèr da ge doa gien pluime van kregt….” 

”Mijn leven was ooit helemaal anders. Ik ben in Heusden-Zolder komen wonen nadat ik destijds 
getrouwd ben. We hadden het goed. Voor de geboorte van mijn kinderen ging ik werken in de 
wasserij van het ziekenhuis in Hasselt en mijn man heeft altijd gewerkt…tot hij kanker kreeg en 
stierf”. Dat is nu een aantal jaren geleden. Hij werd 64 jaar… 

Ook na zijn dood zijn we niet onmiddellijk in de problemen geraakt. Dat gebeurde door een 
stommiteit van mij. Als ik weer eens moeite heb om mijn rekeningen te betalen, of “neen” moet 
zeggen omdat er geen geld meer is, denk ik vaak “had ik dat maar nooit gedaan”. Maar….als ik het 
opnieuw zou moeten doen, zou ik waarschijnlijk dezelfde keuze maken. Ik deed immers niks 
verkeerd. Ik was enkel zo dom om al mijn geld aan mijn dochter en kleinkinderen te geven toen die 
in zware moeilijkheden zaten….Dat is toch geen misdaad? Dat is wat een moederhart doet! 

We zijn nu vele jaren verder en ik draag hier elke dag de gevolgen van. Mijn pensioen is vaak te klein 
om de maandelijkse hoge medische kosten te betalen. Ik sukkel erg met mijn gezondheid en 
hetzelfde telt voor mijn zoon die nog bij me woont. Door zijn ziekte kan en mag hij geen gewone 
arbeid doen. In ruil voor het laagste stempelgeld doet hij al jarenlang vrijwilligerswerk. 

Ik heb heel veel moeilijke momenten en zie het soms echt allemaal niet meer zitten. Maar sinds ik 
Sint-Vincentius leerde kennen heb ik weer hoop. Ik ga er zo graag heen omdat ik er echt geholpen 
word. Niet alleen komt al onze kledij uit het winkeltje maar ik voel me daar ook vaak een prinses als 
ik geholpen wordt om er mijn keuze te maken door de vrijwilligers. De voedselhulp zorgt op 
bepaalde momenten effectief voor het verschil tussen honger en eten in huis. Maar het meest 
dankbaar ben ik voor het luisterend oor, de vriendelijkheid en de effectieve hulp. Sinds een paar 
maanden komt één van de vrijwilligers wekelijks bij mij thuis op bezoek. Steeds met een troostende 
schouder en een verhaal dat me weer doet lachen. Altijd met een concrete oplossing voor een acuut 
probleem. Vaak met advies over hoe iets beter kan.  

Begin deze week zijn we een dagje samen op stap geweest toen mijn zoon dringend moest 
opgenomen worden in het ziekenhuis om een kleine operatie te ondergaan. Ik ben slecht te been en 
kan niet autorijden. Zij heeft ons gebracht, ons bijgestaan, papieren ingevuld, en samen met mij 
gewacht tot hij naar de operatiezaal moest. Later op de dag heeft ze mij weer opgehaald om samen 
mijn zoon te gaan ophalen     .  

Ik ben zo dankbaar voor alles, ik zeg 1000 keer bedankt omdat ik kiekenvel krijg van wat deze 
vrijwilligers voor mij doen. Mijn man zei dan vroeger altijd: “ziet maar dat je daar geen pluimen van 
krijgt”. Maar hij is er niet meer en dus kan ik er rustig vleugels van krijgen. Vleugels waarmee ik 
hierover kan vliegen van blijdschap en dankbaarheid”.     

C.H. 
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MEDEWERKER AAN HET WOORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Persoonlijke ondersteuning 

 

Tegenwoordig zijn er persoonlijke coaches die je helpen in een bepaald domein. Zo hebben 
tennissers een coach die hen helpt om hun spel te verbeteren. Het is daarbij belangrijk dat er een 
goede “klik” is tussen coach en tennisser. Uiteraard is het de bedoeling dat de tennisser de 
trainingen ernstig neemt en uiteraard is hij/zij het die op het veld het moet waarmaken. 

Sommige mensen slagen er niet in hun leven op orde te krijgen. Ze hebben heel veel moeite met 
afspraken en met administratie. Facturen laten ze vaak ongeopend liggen en de boetes stapelen zich 
op. Ze kunnen ook niet goed met geld omgaan. Ze belanden in armoede…. 

Deze mensen zijn niet echt geholpen met een financiële toelage (leefloon). Het is vooral nodig dat ze 
leren omgaan met geld, afspraken nakomen en hun administratie in orde houden. Om dit te leren 
hebben ze persoonlijke ondersteuning nodig. Die ondersteuning gebeurt natuurlijk best door iemand 
waarmee er een klik is. OP die manier helpen we niet alleen mensen die in armoede leven, maar 
worden die ook uit de armoede geholpen. 

Vanuit het contact dat deze mensen hebben met Vincentius, kan er een vertrouwensband groeien 
waardoor er openheid komt voor een persoonlijke begeleiding. Die persoonlijke begeleiding 
verzorgen is heel boeiend en bevredigend. Maar kan ook heel intensief en belastend zijn. Vandaar 
dat een omkadering nodig is zodat vrijwilligers die zich inzetten voor persoonlijke begeleiding ook 
zelf ergens terecht kunnen met hun verhaal. Op die manier kunnen ze ook blijven volhouden. 

Momenteel is er een projectaanvraag ingediend vanuit de gemeente dat het mogelijk maakt om een 
coördinator aan te stellen die dit vrijwilligerswerk zal begeleiden. Die coördinator zal helpen met het 
rekruteren en superviseren van vrijwilligers die dit ondersteunend werk zullen doen. Als 
Vincentiusvereniging hebben we al een voorbereidend gesprek gehad en hopen we snel aan de slag 
te kunnen. Persoonlijke ondersteuning is trouwens een belangrijk item dat eigen is aan onze 
vereniging. 

In onze folder spreken we van een luisterend oor bieden aan mensen in nood en het aanmoedigen en 
versterken van de eigenwaarde van kansarmen om in moeilijke situaties overeind te blijven en hun 
plaats in de samenleving terug te kunnen innemen. Via overleg met andere organisaties zoeken we 
mee naar een structurele aanpak van kansarmoede in onze gemeente. 

Groeten,  

Freddy 
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VARIA 

Vacatures 
 
De vrijwilligers van Sint-Vincentius Heusden-Zolder zoeken: 
 

1. een collega voor de mammies 
2. nieuwe medewerkers die zich mentaal sterk genoeg voelen en over goede 

communicatieve eigenschappen beschikken om in de nabije toekomst mee te werken 
aan een warm onthaal van nieuwkomers onder ons cliënteel en eventuele persoonlijke 
ondersteuning van onze cliënten op zich willen nemen 

3. nieuwe vrijwilligers die willen meewerken in onze organisatie 
 
 
Zoekertjes 
 
Wij zoeken nog steeds jongenskleding maat 152/164/176/XS/S: jeansbroeken, T-shirts, truien en 
sweaters, sportschoenen...., alles is welkom.  
 
 

WIST JE TENSLOTTE OOK NOG DAT….. 
Wendy van “Dienst Welzijn”, de mensen van “Het Anker” en wij 
van “Sint-Vincentius” in hun beste kostuum op de tweewekelijkse 
markt in Zolder gestaan hebben om soep te bedelen naar 
aanleiding van DAG VAN DE ARMOEDE? 
 
We hadden een mooi plaatsje gekregen naast De Lavaar om onze 
lekkere groentesoep-gratis en voor niks-maar een vrije bijdrage 
kan- uit te delen ten voordele van de mensen die het minder goed hebben. 
Stipt om 13.00 arriveerde Stefan met de kartonnen bekertjes en de lepels en 5 minuten later gingen 
de eerste soepjes in de maag van de marktgangers. 
Om 15.00 was de 50 liter soep “uitverkocht”! 
Opbrengst: 111 euro, een gezellige babbel en veel plannen om het volgend jaar nog beter te doen. 

 

 

 WOORDJE VAN DANK 

Onze werking zou 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 het leed te verzachten van eenzamen en arme gezinnen die zich, wanneer anderen feesten, 
misschien nog meer uitgesloten voelen van de maatschappij. 
Bedankt voor jouw engagement en jouw vrijgevigheid. 

 

Tot in onze volgende nieuwsbrief in april 2019 

mailto:claes.vannoppen@skynet.be

