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Gele hesjes in ons lokaal!!!! 
Neen, het is helemaal geen alarmerend bericht. Al deze mensen met een geel hesje 
maken deel uit van een groep fietsers uit Genendijk. Zij reden mee met  de jaarlijkse 
fietstocht “ Ken uw gemeente”. Hierbij was er deze keer een halte aan het lokaal, 
waar ook het antwoord op een vraag moest worden gezocht. Er waren heel wat men-
sen die zo voor het eerst kennis maakten met onze werking... 

Opnieuw mooi gebaar van Trinseo Belgium 
Met een volgeladen wagen kwamen Brigitte en Diana van het bedrijf Trinseo bij het 
lokaal aan. In het kader van hun Volunteer Days hadden zij een ganse lading kleding 
en verzorgingsproducten verzameld. Op deze wijze willen de medewerkers hun be-
trokkenheid bij de maatschappij tonen. Het bedrijf zelf deed er als mooi extraatje 
Leonidas pralines bij: een doosje voor elk hulpvragend gezin! En bovendien ook een 
doosje voor elke medewerker van Vincentius! Veel dank voor dit mooie gebaar! 

Voor een goede start... 
Net zoals vorig jaar kunnen we dank zij enige milde schenkers kinderen een duwtje in 
de rug geven bij de start van het nieuwe schooljaar: de startende kleuters krijgen een 
leuk rugzakje, de leerlingen die naar het eerste leerjaar gaan, ontvangen een échte 
boekentas en de jongeren die aan het middelbaar beginnen, zij krijgen een “grotere” 
rugzak. Voor alle leerlingen van de lagere school is er dan nog een set schoolgerief! 
Wij zijn ál onze sponsors erg dankbaar, want het is dank zij hen, dat we deze acties 
kunnen doen! 



Volle bak(ken) in ons lokaal.... 
De dag vóór de extra-bedeling op het eind van de maand is het steeds “volle bak”. 
Wat het meest opvalt zijn de goederen die we ophalen in Diepenbeek in Depot Mar-
got. Dat is een sociaal distributie-platform waar we aan een voordelige prijs voedsel 
kunnen aankopen. Julien en Rosette zijn de personen die voor ons naar deze dienst 
rijden voor groenten, en al onze koelkasten én onze koelcel worden dan steeds vol-
ledig benut... De foto's spreken voor zich... 

Met de cabrio naar de voedselbank  
Meerdere gesloten containers van de gemeente zijn momenteel bezet: ze staan er-
gens volgeladen met kampmateriaal of fietsen van één van de jeugdbewegingen. 
Daarom kregen we deze keer een “cabrio” mee naar de voedselbank! In de zomer 
kan dat allemaal! 

Toeval bestaat (niet?) 
Eén van onze hulpvragers kreeg te maken met brand. Ondertussen zocht één van 
onze medewerkers naar een zinvolle bestemming voor meubels uit het huis van zijn 
overleden ouders. En net wanneer alle spullen verhuisd worden, krijgen we een he-
leboel mooi huisraad ter beschikking: van potten en pannen en bestek en serviezen 
tot een personenweegschaal enz. En dan is er een bereidwillige broer met een héél 
grote aanhangwagen om alles mooi ter plaatse te leveren..... Bestaat toeval?..... 

Iedereen blij 
Elke bezoeker met mooie kleren zien vertrekken, dat maakt de medewerksters van 
de kleding steeds blij. En als dat dan een zwangere dame is, dan zijn ze natuurlijk 
nog dubbel zo blij... 
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Mooie geste tijdens pensioenfeest... 
Geen bloemen of cadeautjes, maar wel een gift aan een goed 
doel. Dat stond op de uitnodiging van het feest van.......En één 
van de twee verenigingen die geholpen werden was de onze. De 
feestelingen konden na hun “viering” aan ons de mooie som van 
1050 euro overmaken. Een mooie start voor een nieuwe periode 
in hun leven, en voor ons een heel welkome gift! Veel dank hier-
voor! 

“Coole” mannen bouwen koelcel. 
We wilden dat al erg lang, een koelcel. Onze voornaamste bekommernis was een de-
gelijke kwaliteit van groenten en fruit kunnen aanbieden. En met de grotere hoeveel-
heid van dergelijke goederen die ons bereikt en met de zomer in aantocht, was het 
net op tijd dat onze nieuwste aanwinst arriveerde. Het was even puzzelen met de 
onderdelen, maar onze “coole” medewerkers hadden snel de klus geklaard. Ze stond 
er, en ze werd meteen gebruikt.... 

Breien om te helpen.... 
We kregen een ganse zak zelfgebreide, warme sjaals. Zij zijn gemaakt door Chris, 
een dame die in één van de service-flats woont. Op deze wijze wil ook zij  iets doen 
voor mensen uit onze omgeving.  En in onze kleding-afdeling werden ze met dank 
aanvaard! 

35 per uur..... 
Er wordt hard gewerkt in ons lokaal, maar 35  per uur is toch wat snel.  Wat er wel 
kan, is dat 35 gezinnen op één uur tijd hun goederen kunnen uitkiezen, inladen en 
naar hun vervoermiddel brengen. Dat lukt enkel tijdens de extra-bedeling met ons 
winkelkarretjes-systeem. En zowel voor onze bezoekers als voor de medewerkers is 
het een gezellig-drukke bedoening..... 
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Mooi gebaar van Integratieraad Ham 
Een aantal leden van de integratieraad bracht ons een leuke cheque van 910 euro. 
Dat was de opbrengst van de Iftar-maaltijd enige weken geleden, een gezamenlijke 
maaltijd van Moslims en niet-Moslims tijdens Ramadan. Met dit geld willen zij onze 
werking steunen en ze konden zien waar het voor gebruikt werd: we  hadden net 
een stevige rekening van onze nieuwe koelcel.......  Veel dank! 

Op de schoolbanken. 
Regelmatig komen studenten een aantal uren meedoen met onze voedselbedelin-
gen. Vaak is dat een onderdeel van hun opleiding in een sociale richting. En soms is 
het andersom: medewerkers van Vincentius worden uitgenodigd om het in de aula 
met de studenten te hebben over de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Zo 
waren we onlangs in het LUC in Diepenbeek. Zowel voor de studenten als voor ons 
een leerrijke namiddag.... 

Mia Oeyen, onze erevoorzitster, is overleden op 7 
november 2019  
In december 91 werd door Mia Oeyen de Conferen-
tie O.L.V.Geboorte Ham opgericht. Samen met een 
10-tal vrijwilligers ging ze vol enthousiasme van 
start. Met een secretaris, een kassier, diaken Louis 
Willems als proost en Mia als voorzitster. Zij maakte 
van die groep mannen en vrouwen een hechte 
ploeg. Mia leidde de vergaderingen, verdeelde de 
taken en maakte de hulppakketten klaar. De mede-
werkers zorgden ervoor dat alles terecht kwam bij 
de noodlijdende families. En Mia was een échte 
voorzitster; ze deed alle informatieve bezoeken bij 
nieuwe hulpvragende families en problemen werden 
opgelost in overleg met alle bestuursleden. Niets 
ontsnapte aan Mia's aandacht. Zij kende bovendien 
ook nogal wat mensen met invloed! Die kennis kwam heel goed van pas 
om allerlei hulp te verkrijgen. Bijvoorbeeld: via haar kwam het tot een 
zeer goede samenwerking met de gemeentelijke diensten van Ham, iets 
wat tot op heden voortreffelijk verloopt.   
Mia wist heel goed waarover ze praatte, en ook voor ons als medewerkers 
was ze een steun en toeverlaat. We vergeten nooit de vergaderingen die 
begonnen met een gebed en eindigden met een glas wijn...  
Mia, dank voor alles, het was goed om met U samen te werken...  


