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Tony DUPONT
„We leven in één van de rijk-
ste landen ter wereld. Eigenlijk 
zou onze organisatie niet mo-
gen bestaan.” Toegegeven, het 
is een onverwachte opener van 
Stef Vandebroek (66), voorzit-
ter van de armoedevereniging 
Sint-Vincentius Limburg, aan de 
vooravond van de vijfentwintig-
ste verjaardag van de provincia-
le raad, die op 28 november in C-
mine in Genk wordt gevierd. 

Desondanks is Vandebroek op-
getogen en trots op de 1.100 vrij-
willigers die, verspreid over 37 
Limburgse conferenties, maan-
delijks ruim 10.000 mensen hel-
pen met verse voeding, kleding 
of onderhouds- en verzorgings-
producten. Tegelijk is hij veront-
waardigd, want het aantal men-
sen in armoede neemt jaarlijks 
toe. „Dat wij groeien, is het be-
wijs dat het armoedebeleid in 
Vlaanderen niet werkt”, zegt hij. 
„Door de hoge energiekosten en 
de algehele stijging van de prij-
zen gaan we nog meer werk krij-
gen, vrees ik.”

Stef Vandebroek weet waarover 
hij spreekt. De hele beroepscar-
rière van de Herkenaar stond in 
het teken van armoedebestrij-
ding. Aanvankelijk bij Broeder-
lijk Delen-Welzijnszorg in het 
bisdom Hasselt, later als direc-
teur van de sociale organisa-
tie RIMO Limburg. „Sinds 2018 
ben ik met pensioen, maar be-
slist nog niet in ruste”, lacht hij. 
„Ik kreeg veel van de samenle-
ving en wil nu graag iets terug-

doen op maatschappelijk vlak. 
Ik trok in het voorjaar dan ook 
met een open hart naar de pro-
vinciale raad van Sint-Vincenti-
us Limburg. Mijn voorganger, 
Frans Vanspauwen, en de andere 
vrijwilligers leverden puik werk 

en professionaliseerden de orga-
nisatie tot wat ze vandaag is. De 
eisen die de overheid stelt, wor-
den namelijk almaar complexer. 
Denk maar aan de voedselveilig-
heid, de boekhouding of de ad-
ministratie voor de Voedselban-

ken. Vanuit de provinciale raad 
ondersteunen we de Limburgse 
conferenties, bieden we hulp bij 
nieuwe richtlijnen en begeleiden 
we hen op het vlak van thema’s 
zoals kinderarmoede.”

Sinds zijn aanstelling bezocht 
Stef Vandebroek al een tien-
tal conferenties. „Ik ben ontzet-
tend gecharmeerd door hun wer-
king”, zegt hij. „Het zijn stuk 
voor stuk warme en enthousias-
te vrijwilligers, die mensen met 
veel respect benaderen en hen 
daarbij in hun waardigheid la-
ten.” Voor mensen in armoede 
is het immers niet vanzelfspre-
kend om naar Sint-Vincentius 
te stappen. „Ze moeten daartoe 
een serieuze drempel overwin-
nen. Het inlevingsvermogen dat 

de vrijwilligers daarbij tonen en 
hun bescheidenheid zijn fantas-
tisch. Zonder hen is dit niet mo-
gelijk. Vroeger kregen mensen 
een bak met eten en hulpmidde-
len en dat was het. Eigenlijk was 
het een beetje onmenselijk. De 
laatste jaren kunnen ze zelf kie-
zen wat ze willen. Op verschei-
dene plekken ontstonden zelfs 
kleine winkels, waar mensen een 
lage prijs betalen voor hun pro-
ducten, zoals bij de sociale krui-
denier. Dat is zo essentieel voor 
de waardigheid.”

Als voorzitter kijkt Stef Van-
debroek voornamelijk vooruit. 
Sint-Vincentius Limburg staat 
de komende jaren immers voor 
nieuwe uitdagingen. Dat ver-
haal begint vandaag en gaat ver-
der dan voedsel en producten 
aanbieden. Zo staat de organisa-
tie mee aan de wieg van TALim, 
dat staat voor Talentenacade-
mie Limburg. „Samen met on-
der meer het Fonds Vrienden van 
Sint-Vincentius Limburg werken 
we mee aan een project waar-
bij het groei- en leerproces van 
kwetsbare tieners centraal staat”, 
zegt Stef Vandebroek. „Het is nu 
proefdraaien in Genk, maar we 
willen daarna uitbreiden naar 
de andere mijngemeenten. In de 
toekomst willen we ons ook in-
zetten om nog meer de etnisch-
culturele minderheden te berei-
ken. De armoedecijfers spreken 
voor zich. Als we vanuit die hoek 
meer vrijwilligers kunnen aan-
trekken, zullen we ook daar meer 
mensen kunnen helpen.”

Vrijwilligers van de lokale Sint-Vincentiusverenigingen laten 
behoeftigen in hun waardigheid.  © Roger Maes

‘Meer werk op komst’ 
Provinciale Raad Sint-Vincentius Limburg bestaat kwarteeuw. 
Uitdagingen gaan verder dan louter voedselbedeling

„Dat we groeien is het 
bewijs dat het armoede-
beleid niet werkt”

Film Welzijnszorg
donderdag 25 november

Koersel • Bioscoopcomplex  
The Roxy Theatre in Koersel 
(Pieter Vanhoudtstraat 39) toont 
op 25 november de sociaal bewo-
gen film Herself, een verhaal over 
wonen, een gebroken gezin en de 
strijd tegen armoede en huise-
lijk geweld. De film sluit aan bij 
Onleefbaar, de jongste campagne 
van Welzijnszorg. De film wordt 
die dag tweemaal vertoond. U 
vindt de uren en de gebruike-
lijke ticketprijzen op de website  
www.theroxytheatre.be. Reser-
veren is niet vereist.
Meer informatie via 011 24 90 23 of via 
inge.koekelkoren@welzijnszorg.be.

Adventskransen
zaterdag 27 november

Kiewit • In het Pastoraal In-
formatiecentrum (PIC) in Kie-
wit (Tulpinstraat 75) kunt u op  
27 november tussen 10 en 16 uur 
een adventskrans maken in de 
gangen van het Pastoraal Cen-
trum. Kransen, kaarsen, groen 
en ander materiaal zijn aanwe-
zig. Tot donderdag 23 december 
vindt in het PIC ook een kerst-
beurs plaats.
Meer informatie via 011 24 90 10.

Echtgescheidenen
maandag 29 november

Kiewit • De ontmoetingsgroep 
echtgescheidenen wil in het 
voorjaar van 2022 lotgenoten 
samenbrengen zodat ze hun ver-
haal kunnen delen en opnieuw 
perspectief krijgen in hun leven. 
Een echtscheiding verwerken, is 
immers voor velen een rouwpro-
ces. Op 29 november van 19.30 tot 
21 uur organiseert de diocesane 
dienst parochiecatechese en ge-
zinspastoraal in het Pastoraal 
Centrum Seminarie in Kiewit 
(Tulpinstraat 75) een infoavond. 
Belangstellenden kunnen ken-
nismaken met de begeleider, 
meer informatie vergaren of ge-
woon hun verhaal vertellen.
Meer informatie via 011 24 90 13 of via  
ria.thaens@bisdomhasselt.be.

Synodale weg
vragen vanaf nu

Limburg • Paus Franciscus 
droomt van een synodale Kerk, 
een Kerk die het evangelie ver-
kondigt en samen op weg gaat. 
Iedere gelovige wordt opgeroe-
pen die weg te bewandelen, te 
beginnen in het eigen bisdom. 
Daarom roept het synodale team 
van het bisdom Hasselt de di-
verse groepen in de pastorale 
eenheden op in gesprek te gaan 
over het thema Samen als Kerk 
op weg gaan en dat te doen aan 
de hand van volgende vragen. 
Welke ervaring heb ik van gelo-
vig samen op weg gaan? Welke 
vreugdes, welke moeilijkhe-
den, welke inzichten maakten 
die ervaring los? Wat zegt de  
Heilige Geest ons over Kerk zijn 
vandaag, waar zijn we op de 
goede weg, waar moeten we een 
andere richting inslaan, welke 
nieuwe stappen dienen zich 
aan? Uw antwoorden worden 
vóór 2 februari 2022 verwacht via  
synode@bisdomhasselt.be.
Meer op www.bisdomhasselt.be/synode.

Warme zorg. Altijd dichtbij.
Onze verzorgenden helpen jou met persoonsverzorging en huishoudelijke 
ondersteuning bij ziekte, beperking, ouderdom of in moeilijke omstandigheden, 
ook ’s nachts.

In onze kleinschalige dagopvangcentra en gastopvang kan je terecht voor 
een babbel, dagbesteding en begeleiding.

Ons advies bij aanpassingen voor je woning en onze karweidienst, helpen 
je comfortabel en langer thuis te blijven wonen.

Ben je net bevallen, thuis of in het ziekenhuis? Dan ondersteunen we jou en 
je gezin met gespecialiseerde kraamzorg.SamenFerm.be/thuiszorg

Bel gratis 0800 112 05
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