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Begin september stierf plotse-
ling “onze” Magda. Ze was on-
losmakelijk verbonden met onze 
groep werkers. Talrijk zijn de 
foto's waarop ze aan het werk 
is, zoals hier waarbij ze de koel-
cel poetst. Er was namelijk een 
“ongelukje” gebeurd met een 
aantal pakken mango's.... 

We doen verder..... 

brief 

De drie kussen laten we best achterwege.... 
En handen schudden mag voorlopig ook niet meer. 
De glimlach gaat schuil achter het mondkapje, 
anderhalve meter afstand moeten we houden. 
Er mag niet veel meer. 
Maar solidair zijn kan en mag nog wel! 
En dat ervaren wij telkens weer. 
Nu, meer dan ooit, blijven de vrijwilligers van Vincentius/Mozaïek zich  inzetten. Nog 
steeds blijven particulieren en bedrijven goederen schenken. Heel wat bereidwillige 
mensen, om redenen van veiligheid met minder tegelijk, blijven de werking verder-

zetten. Het spijt ons dat we het onthaal met koffie, een koek of soep tijdelijk moesten onderbreken, en de 
bedeling van kleding moesten aanpassen. 
Maar toch blijven we onze mensen verder helpen. Zij hebben in deze moeilijke maanden onze steun meer 
dan ooit nodig. De vraag naar voeding en kleding stijgt elke maand. 
En volgend jaar vieren we weer écht Kerstmis mét de kerstman, en dan zetten we alle deuren weer wagen-
wijd open! Dat is beloofd! 
 
Dank aan alle gulle gevers en aan alle vrijwilligers! 
Wij waarderen jullie steun en inzet ten zeerste. 
En voor onze hulpvragers in deze rare tijden: dank voor jullie geduld! 
 
Van harte een Zalig Kerstmis, maar vooral een gezond Nieuw Jaar  

Wies 

Kerstmis 2020   Nieuwjaar 2021.......zo anders dan gewoonlijk..... 



  

De medewerkers van een 
hulporganisatie van een na-
burige gemeente zaten plots 
met een te grote hoeveel-
heid verpakt voedsel. En bij 
ons was er plaats in de koe-
ling en er kwam een extra-
bedeling aan. Dus..... 

Enige medewerkers 
mochten een grote la-
ding kledij ophalen bij 
een zaak die er mee 
stopte. Deze goederen 
komen goed van pas, 
want het wordt stilaan 
kouder... 
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En het maakt gelukkig. Dat geldt 
zeker voor Marguerite en Willy. 
Van al de medewerkers zijn zij 2 
er het langst bij: Marguerite als 
verantwoordelijke voor de kle-
ding, en Willy is de man van het 
onthaal. Hun 60-ste huwelijks-
verjaardag moest in deze Corona-
tijd in beperkte kring gevierd 
worden. Namens al de medewer-
kers: een dikke proficiat! 

Tijdens de voorbije warme zomer stierf André Celen. Hij was 
de man die mij meer dan 10 jaar geleden wegwijs maakte 
bij Vincentius. Ik zat naast hem in de kamion tijdens onze 
ritten naar de Voedselbank en hielp hem bij het inpakken 
van de goederen. Daar leerde ik André kennen als een goed 
en zachtaardig man met een groot hart. Hij had toen al een 
mooie leeftijd, maar hij toonde me  direct dat je de handen 
uit de mouwen moet steken als je wil meewerken. En naast 
hem in de kamion luisterde ik zo graag naar de verhalen 
over de eerste jaren van deze  vereniging en over zijn verre 
mobilhome-ritten, samen met zijn Maria. 
André, ik zal je nooit vergeten, jij blijft voor mij het beeld 
hoe een goed mens moet zijn..... 
met veel dankbaarheid    Karel 
 

En ook onze 
kledingdames 
werken verder. 
Met de nodige 
voorzorg kun-
nen ze toch 
mensen helpen 
aan de nodige 
kledij... 

     En we mochten langs bij de firma TDL Group om een ganse 
pallet fruit op te halen. Bij onze terugrit uit Kuringen moesten 
we toch langs Lummen, dus dat kwam perfect uit... En onze 
chauffeur Patrick had er een plekje voor opengehouden in 
onze container... 

Een zondags transport 

André  Celen, medewerker van het eerste uur.... 

Van delen word je rijker.. 

Moeilijk gaat ook Helpen is gezond... 

Versgekoelde 
 producten 



Een foute bestelling 
Elk nadeel heeft zijn voordeel. Net één dag vóór de bedeling kregen we een be-
richt over een verkeerde bestelling van een zaak. Een heleboel mensen waren er 
erg blij mee..... 
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Bijzondere omstandigheden vragen om 
bijzondere werkwijzen. En daarom wer-
den er de avond vóór de bedeling een gan-
se reeks pakketten klaargemaakt door een 
zeer kleine groep medewerkers. Zo kon de 
inpak en ook de bedeling VEILIG verlo-
pen...  

Omwille van je weet 
wel mogen er slechts 
een beperkt aantal 
mensen tegelijk 
voedsel ophalen. Als 
die binnen zijn, gaat 
de poort dicht. Dan 
kan je wel eens even 
in de file staan.... 

Heidi Gillemot van het Europese Distributie 
Center in Laakdal zorgde ervoor dat we 
een mooie lading Sinterklaas-snoep en 
speelgoed mochten ophalen. Voor de 
kleinsten was er een knappe doos Lego-
Duplo, en zo was er wat voor elke leeftijd. 
En dat we dat net een paar dagen vóór de 
voedselbedeling mochten ontvangen, was 
dan nog een extra-fijne verrassing.... 

Veilig inpakken 

File aan de voedselbank.... 

Een mooi gebaar van Nike 

Elk nadeel heeft zijn voor-
deel. Net één dag vóór de 

bedeling kregen we een be-
richt over een verkeerde be-

stelling van een zaak. Een 
heleboel mensen waren er 

erg blij mee..... 

Een foute bestelling 



  

Hij is al ver voorbij de risico-
leeftijd, maar toch leverde de 
Heilige Man een lading knap-
pe boeken en ook mooie zak-
jes snoep. Zijn medewerksters 
waren erg blij toen ze alles 
mochten uitpakken.... 

 
De Hamse pamperbank werkt echt. Regelmatig krijgen we een sein-
tje van Stefanie Engelen, de verantwoordelijke schepen, om een 
lading pampers op te halen.  Deze producten zijn veel gevraagd tij-
dens de bedelingen. Ieder die er over heeft, of wie een grotere 
maat gebruiken moet, kan zijn overtollige goederen deponeren in 
een doos  bij de ingang van Patoe.   En binnenkort kunnen er daar 
ook andere hygiënische producten afgezet worden... 
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We mochten een fijne hoeveelheid bereide maaltijden ophalen 
bij “La Tierra” in het centrum van Eindhout. Dat is een foodbar & 
shop, je kunt er ter plaatse eten, maar ook lekkernijen meene-
men voor thuis. Ze hebben zelfs automaten ter plaatse en ook in 
Veerle. 

Een ander helpen, geeft een fijn ge-
voel. 

Een klein beetje 
is soms een heleboel. 

De een doet het voor zichzelf, 
de ander doet het niet. 

Maar ik doe het, 
zolang een ander ervan geniet... 

Een buitenkansje 

Ondanks alles: HIJ komt.... 

Weer een lading van de Pamperbank… 
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