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Persbericht 

8 februari 2021 

Cijfers 2020 van Vincentius Limburg 

 

Evolutie aantal begunstigden 

In 2020 hielpen alle 37 Vincentius verenigingen samen in Limburg per maand 3.734 

kwetsbare gezinnen met voedsel. In totaal bereikten ze samen maandelijks 10.120 

personen waaronder 2.871 kinderen onder of gelijk aan 12 jaar en 1.226 kinderen tussen 

12 en 18 jaar. *de berekening is op basis van het aantal verstrekte voedselpakketten aan 

gezinnen/personen per maand in een conferentie, waar dan het gemiddelde van wordt genomen (jan.20’-

dec.20/12)   

809 van de 3.734 (of 21,67%) zijn eenoudergezinnen en 1.370 (of 36,69%) zijn 

alleenstaand zonder kinderen.  

Vergeleken met 2019 (3.784 geholpen gezinnen en 10.342 personen), is een heel lichte 

daling merkbaar resp. -1,32% bij het aantal gezinnen en -2,15% bij het aantal personen. 

In de categorie van kinderen onder de 12 jaar is er een daling van -1,18% (in 2019: 

2.905 kinderen onder of gelijk aan 12 jaar). In de categorie van kinderen tussen 12-18 

jaar is een daling van -11,93% te noteren. 

 

Voorzitter Frans Vanspauwen: “Ieder jaar vragen wij aan onze verenigingen om deze 

oefening te maken. Het systematisch bijhouden van al deze cijfers is een hele klus, dat 

bovenop de dagdagelijkse werking komt en deze werking stond door de corona crisis 

ook nog eens voor grote uitdagingen. Niet evident, heel veel dank! 

 

Onze cijfers van 2020 zijn jammer genoeg ook geïnfecteerd met het virus. Meten is 

weten, maar de cijfers van 2020 moeten we met een korrel zout nemen. Zo hebben 

bijvoorbeeld sommige conferenties - vnl. in de eerste golf toen alles nog onzeker was - 

niet alle gezinnen/personen geregistreerd (i.v.m. de veiligheid was bovendien op dat 

moment ook een soepele en snelle registratie aangeraden) of zijn klanten wegens ziekte 

of schrik een tijdje weggebleven. De cijfers zijn dus een onderschatting. Wat we ook 

niet mogen vergeten zijn de ondersteunende overheidsmaatregelen, die de impact van 

corona op de armoedecijfers minder groot maakt dan gevreesd, voorlopig althans. Maar 

het is nu al duidelijk dat het de groep van de meest kwetsbaren is die het zwaarst wordt 

getroffen. We verwachten dan ook dat vanaf 2021 de gevolgen van de coronacrisis pas 

echt te zien zijn in de cijfers.”  

 

http://www.vincentius-limburg.be/
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“Wat deze cijfers ook laten zien, is de enorme kracht en gedrevenheid van onze 

conferenties en vrijwilligers (1.180!). Ondanks het zware corona jaar liggen de cijfers 

‘aantal geholpen gezinnen’ en ‘aantal geholpen personen’ heel dicht bij die van 2019. 

Het zijn echte kanjers !”, aldus coördinator Katleen Vande Reyde. 

 

Het aandeel kinderen in de groep (40,48%) en alleenstaanden met of zonder kinderen 

(58,36%), is bijzonder hoog. Het is een tendens die al enkele jaren merkbaar is in de 

cijfers.  

We gebruiken deze cijfers in onze provinciale werking maar ook de lokale vereniging 

kan hiermee aan de slag. “Door het grote aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen, 

besloten we in het verleden al om bijvoorbeeld in het assortiment meer producten op te 

nemen met een kleinere verpakking!”, aldus provinciaal secretaris en co-voorzitster van 

conferentie Maaseik-Kinrooi Els Palmaers. Wat de vrijwilligers betreft onderscheidt 

zij actieve vrijwilligers die de werking draaiende houden en nog-niet-actieve-vrijwilligers 

die wachten op inschakeling na corona. Sommigen trappelen om te herbeginnen, 

anderen haken mogelijks definitief af. De zoektocht naar voldoende vrijwilligers én 

verjonging van de vrijwilligersploeg blijft een grote uitdaging. 

 

Niet enkel met voedsel helpen we, ook op andere manieren wil Vincentius Limburg het 

verschil maken. Zo heeft Vincentius Limburg in 2018 het Fonds ‘Vrienden van Sint-

Vincentius Limburg’ opgericht, om kinderen en jongeren in Limburg een betere 

toekomst te bezorgen door hen te steunen in hun studies en hun dagelijkse leven, via 

structurele projecten tegen armoede.  

En deze zijn nodig, zeker nu deze kinderen en jongeren extra hard worden getroffen 

door corona. De recente maatregel van de overheid ‘één kind – één hobby’ stelt een 

grote groep voor een moeilijke keuze maar aan de andere kant is er ook een grote groep 

die geen enkele hobby heeft omdat dit om financiële en andere redenen niet haalbaar is. 

In 2020 heeft het Fonds ‘Vrienden van…’ vijf projecten gesubsidieerd waaronder het 

project van de conferentie Hasselt Kuringen dat kinderen hun talenten wil laten 

ontplooien door hun een hobby aan te bieden.     

 
Frans Vanspauwen                                                                                Els Palmaers 
Voorzitter Provinciale Raad                                                                          Secretaris Provinciale Raad 
 

Katleen Vande Reyde  
Coördinator 
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