
   Jaarverslag 2019 
KERSTPAKKET 2011 
De bedeling van de kerstpakketten in 2011 gebeurde in het kleine zaaltje van het 
“Klaverblad”. Deze ruimte was zo groot als onze huidige onthaal-en kledingruimte. De goe-
deren stonden op paletten op de grond, we hadden één koelkast en één vriezer. 
Er konden slechts  een paar hulpvragers tegelijk binnen, de anderen moesten buiten wach-
ten.  Het hulppakket werd bezorgd, en...de volgende... 
Persoonlijk contact was er bijna niet! Wilde iemand iets persoonlijk vertellen, dan had je er 
ongewild steeds een paar mee-luisteraars bij… 
 
KERSTPAKKET 2019 
Ongeveer 3 jaar geleden verhuisden we naar het Statieplein in Ham. Bij de bedeling van de 
kerstpakketten stond er nu een mooie tent voor ons lokaal. Er was verlichting, verwarming, 
het rook er heerlijk naar wafels, soep, chocomelk,...Er zat zelfs een echte Kerstman in een 
feestelijke zetel....In en rond ons lokaal hing er een warme, opbeurende sfeer. 
Ondertussen komen hulpvragers alleen of met hun gezin naar de bedeling. Ieder die wil, kan 
zijn verhaal kwijt...Deze mensen voelen ons respect. Ze voelen dat ze als “gelijken” ontvan-
gen worden. We oordelen en veroordelen niet. We hebben begrip voor het feit dat meerde-
ren van hen een “moeilijke” periode doormaken. En wij werden overstelpt met allerlei          
uitingen van dank: kaartjes, uitgesproken wensen, een knuffel... 
De bedeling van de kerspakketten eind 2019 was er eentje om in te kaderen. Het mooiste 
cadeau met de grootste strik kan niet op tegen al de vormen van dank die we kregen... 
Aan alle medewerkers: 
mijn grootste dank voor het vele werk tijdens deze dagen 
mijn grootste dank voor het harde werk de voorbije jaren 
mijn grootste dank voor het meebouwen aan een goede sfeer 
mijn grootste dank voor het zorgzaam omgaan met persoonlijke informatie 
mijn grootste dank voor jullie inzet 
 
Onze vereniging heeft alle troeven om in 2020 met een vernieuwde bestuursploeg ten dien-
ste te staan van een grote groep mensen.. 
 
Ludo 
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Bestuursploeg 2020 
Alvorens het eerste pakket elke maand is uitgedeeld, is er heel wat werk verzet, heel wat 
geregeld, afgesproken. Al dat onzichtbare werk is enkel mogelijk dank zij de inzet van vele 
vrijwilligers. Deze groep vrijwilligers wordt aangestuurd door een vernieuwd en verjongd be-
stuur. 
Financiën, administratie, kleding, voeding ophalen, poetsen, activiteiten Op Weg, aanwezig-
heid op vele vergaderingen allerlei …. . Het bestuur is niet alleen verjongd en vernieuwd 
maar de verantwoordelijkheden zijn ook verdeeld over meerdere personen. 
Dus vanaf 2020 : een bestuur vernieuwd, verjongd en verbreed. De werking van de vereni-
ging is weer voor heel wat jaren verzekerd.  
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Zelfbediening 
Een voedselpakket samenstellen is het werk van vele handen. Goederen worden opgehaald 
bij de Voedselbank in Kuringen, bij depot Margot in Diepenbeek en bij enige warenhuizen die 
we dagelijks bezoeken. Bovendien worden er ook etenswaren geschonken, en dank zij de 
hulp van heel wat milde ondersteuners kunnen we nog  ontbrekende etenswaren en fruit bij-
kopen. 
 
We vinden het ook normaal dat hulpvragers aangeven dat ze 
bepaalde producten niet gebruiken en dat die goederen aan 
andere mensen gegeven mogen worden. We vroegen ons als 
groep echter al een geruime tijd af, hoe we onze mensen hun 
eigen pakket konden laten “verzamelen”.  
 
Enige maanden geleden kochten we daarom 
“winkelkarretjes”. En we probeerden of dit systeem van 
“winkelen” haalbaar was. We zaten echter met heel wat vra-
gen. Gaat dat lukken met zoveel gezinnen in zo weinig tijd? 
Gaat het geen drukte van jewelste zijn? Blijven we misschien 
zitten met grote hoeveelheden van sommige producten? 
Daarom hebben we dit nieuwe systeem tot nu enkel toege-
past bij de extra-bedeling op het einde van de maand. 
 
Het resultaat was van bij de start méér dan positief! De hulpvragers waardeerden de rond-
gang en het kunnen meenemen van de zelfgekozen waren. Onze medewerkers, die elk ver-
antwoordelijk zijn voor een aantal producten haalden ook veel voldoening uit deze manier van 
werken: zij hadden nu zelf ook contact met de hulpvragers. 
En .... alle voorradige goederen waren telkens op! Onze vrees om te blijven zitten met heel 
wat restanten, was ongegrond! 
 
En nu zitten we met  volgende vraag: Hoe kunnen we dit systeem gebruiken bij de “grote” 
bedelingen in het midden van de maand? 
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Gevoelens van grote dank 
Het voorbije jaar mochten onze vrijwilligers dagelijks goederen ophalen in 3 warenhuizen. 
Deze producten werden op vervaldatum ingevroren. Hierdoor konden we producten van een 
degelijke kwaliteit aanbieden aan onze hulpvragende gezinnen. 
Ook ontvingen we het voorbije jaar heel wat giften, zowel van particulieren, verenigingen, 
bedrijven, organisaties als scholen. Met dit geld konden we elke maand extra basisproducten 
(voeding, fruit, verzorging) aankopen. 
De kinderen van de basisscholen van Ham verzamelden voedsel. Dat is voor enige maanden 
een mooie aanvulling bij het voedselpakket. 
Tijdens de voorbije “Warmste Week” hebben heel wat groepen en verenigingen zich ingezet 
voor onze vereniging. 
En steeds opnieuw staan er vrijwilligers klaar om de meest-uiteenlopende taken uit te voe-
ren. Ze zijn onbetaalbaar... 
Is het niet fijn om zoveel mooie dingen te zien? Hieruit kunnen we enkel besluiten dat we in 
een warme en solidaire gemeenschap wonen... 

 Ik zou willen steunen 
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We kunnen niet 
iedereen  
helpen,  

maar iedereen 
kan 

iemand 
helpen 

Ik wens geen fiscaal attest 
Ik stort op rek. nr BE49 4581 0539 9171                                                                     

van Vincentius O.L.V. Geboorte  Ham Tessenderlo 

Ik wens een fiscaal attest 
Ik stort op rek.nr BE02 3100 3593 3940 van Sint-Vincentiusvereniging Brussel met ver-

melding “523 OLV Geboorte Ham Tessenderlo” 
 

Ofwel doe ik een jaarlijkse storting van 40€ of meer  
 Ofwel geef ik aan de bank een betaalopdracht voor een maandelijkse storting         

van 4€ of meer. Start je deze formule op gedurende het jaar,  
zorg ervoor dat je op jaarbasis aan 40€ komt.    


