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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Hoop doet leven! Een gezegde zo oud als de straat. Ook Will Tura zong erover.  
Hopelijk geldt dit ook voor onze mensen uit Oekraïne. Zovele gezinnen uit elkaar gerukt door 
die barbaarse toestanden in hun thuisland. Men zou voor minder de moed verliezen. 
Wij, als Vincentianen, bieden hen steun waar het ook maar kan.  
En nu maar hopen … dat de betrokken partijen tot inkeer komen. 
 
Ook de energiekosten baren ons zorgen. Onze mensen hebben het moeilijk om de eindjes 
aan mekaar te knopen. Maar ook daar proberen we bijstand te verlenen, waar het kan.  
En nu maar hopen … dat de prijzen van aardgas en benzine weer gaan normaliseren. 
 
De gevulde winkelkarren kosten geld. Niet simpel om steeds opnieuw, dag in dag uit, de 
nodige voedings- en verzorgingsproducten te verzamelen voor het gezin. Ook op dit vlak 
voelt Vincentius zich geroepen om hulp te bieden. 
En nu maar hopen … dat olie, bloem e.d. terug in de rekken komen te staan en de 
pannenkoeken weer op onze menu. 
 
Voorlopig is het terug rustig op het vlak van gezondheid. Buiten enkele opflakkeringen van 
corona en de apenpokken, kunnen we min of meer terug ons normaal leven leiden. 
En nu maar hopen … dat deze voorbije, onmenselijke toestanden allemaal echt verleden tijd 
zijn. 
 

De natuur 
helpt ons om 
vooruit te 
kijken.  
 
En nu maar 
hopen … op 
een mooie 
zomer.  
 
 
 
 
 
 
 

Op de foto zie je een kolibrievlinder, die vanuit het Zuiden, naar hier is gevlogen om zijn 
geluk te zoeken. In onze voortuin vond hij/zij zijn eten.  
Laat dit een mooi symbool zijn … om nog meer naar mekaar om te kijken! 
 

Met hoopvolle groeten, 

 

Stefan   

mailto:hallo@svhz.be
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WAT VOORBIJ IS 

De Algemene Vergadering van vzw Sint-Vincentius Heusden-Zolder 

(SVHZ) 

Op 19 mei had de tweede Algemene Vergadering van de vzw SVHZ plaatst. Waren aanwezig:  
vertegenwoordigers van de eigen afdelingen, van de wijk Mommeplas, van de parochiale 
overheid en van de Provinciale Vincentiusvereniging Limburg. 
Deze Algemene Vergadering was belangrijk om twee redenen: 
1. De jaarrekening 2021 en de begroting 2022 werden goedgekeurd.  
2. Het maatschappelijk doel van SVHZ werd gewijzigd en goedgekeurd. Dit is de leidraad 
voor de werking van SVHZ. Dit doel is opgenomen in de statuten van de VZW en luidt als 
volgt:  
 
De vereniging stelt zich tot doel om in het bijzonder in Heusden-Zolder bij te dragen aan de 
bestrijding van armoede vanuit christelijke en humane normen en waarden. Ze helpt 
personen en gezinnen waarvan een menswaardig bestaan in de verdrukking is. Dat kan op 
materieel, administratief, financieel, moreel of ander vlak zijn. Bij deze ondersteuning 
speelt opleidingsniveau, afkomst, ras, huidskleur, nationaliteit, geslacht, geaardheid, leeftijd, 
godsdienstige, politieke of filosofische overtuiging geen enkele rol. De hulp is gericht op een 
volwaardige en zelfstandige integratie in de maatschappij. 
 
Na publicatie hiervan in het Belgisch Staatsblad kan de verlenging van de erfpacht van het 

gebouw door het Bisdom verleend worden.  Dit geeft ons de zekerheid om nog 40 jaar   

gebruik te mogen maken van de lokalen in de Sint-Lutgardisstraat 87. 

Ward Ceyssens, die heeft meegeholpen aan de tekst van het maatschappelijk doel, wil nog 
wat meer uitleg geven: 

De eerste zin uit de maatschappelijke doelstellingen van Sint-Vincentius bevat heel wat 
denkstof. We concentreren ons op enkele elementen uit de tekst: normen en waarden. 
Zonder dat we er voortdurend bij stilstaan, leeft elk van ons constant vanuit een gamma 
van belangrijke normen en waarden. Deze maken ons leven aangenaam. Normen zijn iets 
meer sturend, zonder dat ze verplichtend zijn zoals allerlei wetten… 
Waarden daarentegen beleven wij vanuit onze opvoeding, vanuit eigen aanvoelen…     
Respect: een fundament voor elke medewerker en de basis voor een zuivere werking van 
de vereniging.  
Hoe arm, sjofel of anders gekleed, hoe weinig Nederlandse taalkennis, hoe onbeleefd (in 
onze ogen) of …(vul zelf maar in), voor mij is ieder mens even ‘waarde’vol. Respect begint 
met een open, ja zelfs nederige houding: ik stel mij op gelijke hoogte als u, ik ben niet 
meer dan u, ik luister naar u, ik zie u, ik (h)erken u zoals ge zijt.  
Een belangrijk detail. Respect hebben is niet gelijk aan toegeven op alles. Dat laatste is 
een vorm van verwennerij. Ook in respect kunnen er duidelijk normen gesteld worden. 
Een voortdurende evenwichtsoefening, niet?             
Welke normen en waarden zijn belangrijk voor een medewerker van Sint-Vincentius? Mag 
ik elk van u uitnodigen om eens een lijstje te maken voor u zelf? Misschien kunnen al deze 
waarden en normen op een bord of blad geschreven worden in het koffielokaal? Plezante 
uitdaging!            Ward  

mailto:hallo@svhz.be
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Overlijden Jef Balette 

Onze vereniging werd getroffen door een droevig gebeuren: 
Jef, onze stichter en eerste voorzitter overlijdt op 8 april 2022.   
We kennen onze Jef als een zachte, joviale man met het hart op de 
juiste plaats. 
Al efkens geleden, in 1996, zei de toenmalige pastoor: 'Jef, vele 
gezinnen hebben het moeilijk. Misschien kan jij, samen met 
anderen, deze mensen bijstaan in hun behoeften'. 
Zo gezegd, zo gedaan.  
Jarenlang heeft hij als voorzitter de werking van Sint-Vincentius ter 
harte genomen. Op zijn rustige, eenvoudige manier zorgde hij, samen met zijn groep 
vrijwilligers, voor de mensen die hulp konden gebruiken. 
In 2012 heeft hij zijn voorzitterschap overgedragen. Maar met veel belangstelling volgde hij 
het reilen en zeilen van de vereniging. 
Jef, je bent een model Vincentiaan. Een stichter ... een voorbeeld. 
Rust zacht. Wij zullen je blijven gedenken! 
 

Nieuwe medewerkers en inschakeling doelgroepmedewerkers 

Tijdens het voorbije half jaar mochten we 12 nieuwe medewerkers verwelkomen in onze 
vereniging. Zij werden ingeschakeld in de voeding, het onthaal, GROEI!, vervoer, winkel, 
sorteren, speelgoed, ondersteuning ICT, bestuur. 
Met een totaal van 84 enthousiaste medewerkers wordt er dag in dag uit keihard gewerkt 
om de ondersteuning van mensen in nood op zeer verschillende domeinen te realiseren. 
En toch zouden we ons breed ondersteuningsaanbod nog zinvol kunnen en willen 
uitbreiden. 
De inschakeling van cliënten als medewerkers in de organisatie kan bijdragen tot de groei 
van het zelfwaardegevoel door een zinvolle en nuttige dagbesteding, alsook tot uitbreiding 
van het sociaal netwerk. Eenzaamheid is immers een groot probleem, vooral voor de 
alleenstaanden. 
Wij trachten dit nieuwe ondersteuningsaanbod goed voor te bereiden en hopen in het 
najaar te starten met de eerste kandidaten die zich reeds hebben aangemeld. 
 

Teambuilding 

Door onze voortdurende “groei”, zowel in aanbod als in medewerkers, worden we door 
bezoekers wel eens “een kleine KMO” genoemd. 
 
Om de sfeer en de goede samenwerking te bevorderen nemen we initiatieven, zowel op 

niveau van de verschillende teams als op algemeen niveau, om aan teambuilding te doen.  

 

We creëren onderlinge ontmoetingskansen door samen te wandelen, gezamenlijk te werken 

aan steunacties zoals Sanicole, ontbijt van de Chiro, de eetdag… en na corona  organiseren 

we weer de nieuwjaarsreceptie en de barbecue. 
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Overleg tussen de afdelingen 

 De laatste jaren is de werking van SVHZ flink uit de kluiten gewassen. De afdelingen 
Voedselvoorziening, Sorteren en Kledingwinkel zijn al van in de beginfase van de vereniging 
actief. Gaandeweg kregen ook andere afdelingen vorm: De Mammies, Joepie Jarig, GROEI!, 
Speelgoed, Onthaal. 
 
Elke afdeling werkt rond één aspect van zorg voor onze doelgroep. Elke afdeling bestaat uit 
een aantal vaste medewerkers en een teamverantwoordelijke.  Het is belangrijk om met zijn 
allen over de afdelingen heen samen te werken, te evalueren en plannen op mekaar af te 
stemmen. Dat gebeurt op een driemaandelijks overleg. Het is wel weer ‘vergaderwerk’ maar 
met de neuzen in dezelfde richting halen we het beste resultaat! 

Limburg.net / Kringloopwinkels RESET / Vincentius 

In de vorige nieuwsbrief  hebben wij reeds onze vrees geuit dat de ophaling van textiel aan 
huis door Limburg.net een negatieve impact kan hebben op onze textielinzameling. 
 
Samen met RESET hebben we in de media actie 
gevoerd om mensen te blijven oproepen om hun 
herbruikbaar textiel naar ons magazijn te brengen, 
zodat het ruim en kwaliteitsvol aanbod van kleding in 
onze winkel behouden blijft.  
 
Een nieuwe bedreiging hangt echter in de lucht daar 
meer en meer winkels zelf tweedehandskleding gaan 
aanbieden in de toekomst. 
 
Wij zijn erg blij dat zoveel mensen de moeite blijven 
doen om al hun herbruikbare kleding en andere 
goederen tot bij ons blijven brengen, bedankt!  

mailto:hallo@svhz.be
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Sint-Vincentius helpt Oekraïense vluchtelingen 

Het kwam bij iedereen hard binnen. Mensen die van de ene dag op de andere ‘gedropt’ 
werden in een vreemd land, met een minimum aan bagage, geen eten, geen drinken… Op de 
vlucht voor geweld en vernieling. Vanzelfsprekend sprong ook SVHZ in de bres. 
 
Vincentius ondersteunde hen met voedselpakketten en pakketten met hygiëneproducten. 
De Onthaalgroep, in samenwerking met dienst Welzijn en het Sociaal Huis van de gemeente 
zorgden ervoor dat er medewerkers, buddy’s, klaar staan om de vluchtelingen met raad en 
daad bij te staan en hen de weg te wijzen in onze samenleving.  
 
Wij hopen, samen met hen, dat hun verblijf in België van korte duur is. Dat ze snel kunnen 
terugkeren naar hun echtgenoten, vaders en moeders, hun vrienden, hun werk, hun thuis.  
 
Enkele foto’s van de ontvangst van de eerste vluchtelingen in de Vierseleer: 
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Onthaalwerking 

Corona heeft het in het begin van het jaar niet makkelijk gemaakt. Het aanbieden van een 
tas koffie was altijd nog een moeilijk gegeven, mondmaskers moesten nog gedragen… 
 
Maar uiteindelijk mochten de mondmaskers af, konden we de gezichten en uitdrukkingen 
weer bij elkaar zien! We konden dus weer koffie schenken en een 
gesprekje doen. Het werd dus weer een gezellige bedoening! 
 
Ook op de momenten dat op donderdag de Winkel open is, is er 
een onthaalmedewerker die klaar staat met koffie en tijd heeft 
voor een babbel. We zijn hier in april mee begonnen. In het begin 
liep dit niet zo vlot, ook al omdat het nog ramadan was. 
 

Een keer per maand zijn Reiner en Angela er en zij helpen de 
mensen dan ook wanneer ze problemen hebben met hun GSM of 
laptop. Bedoeling hiervan is om hen daarna door te sturen naar de 
Bib, waar op woensdag de Digidokters aanwezig zijn.  
 
Ook tijdens de groentebedeling hebben we sinds mei koffie 

geschonken. Dit verloopt op een aangename en spontane manier.  
 
Onthaalmedewerkers zorgen ook voor een eerste gesprek wanneer er nieuwe klanten 
komen om hen zo wegwijs te maken binnen onze organisatie.  
Wanneer klanten niet via het Sociaal Huis gekomen zijn maar via een andere instantie, 
worden ze opgevolgd door een onthaalmedewerker om hen alsnog naar het Sociaal Huis te 
verwijzen zodat ze gebruik kunnen maken van alle rechten die ze hebben.  
 
De mensen uit Oekraïne hebben ook de weg naar ons gevonden. Dat 
was een hele uitdaging voor ons. In het begin hebben we ons laten 
helpen door tolken, onze teksten hebben we in het Oekraïens laten 
vertalen. Onze eigen klanten konden ons helpen met het vertalen en zij 
vonden dit ook een aangename ervaring. Ondertussen kunnen ze al een 
aardig mondje Nederlands en lukt het ons zonder tolk. Google-Translate 
is ook op momenten een hulp geweest.  
 
Uit de onthaalgroep zijn een aantal mensen buddy geworden van een 
gezin om hen zo te helpen hun weg te vinden in Heusden-Zolder, een 
schakel te zijn tussen hen en andere hulpverleners.  
 
Ondertussen is het onthaallokaal nog wat gezelliger geworden: de nieuwe gordijnen hangen, 
er staan nieuwe plantjes. Er is een bureel geplaatst zodat we klanten hier kunnen ontvangen 
als het nieuwe winkelsysteem een feit is.  
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Winkeltje (kleding, huishoudgerief en verzorgingsproducten). 

Ons winkeltje is elke donderdagvoormiddag open.  
Op de dag van de voedselbedeling zijn ook wij de hele dag open (tot 18u). 
In ons winkeltje verkopen we: 

- Kleding voor vrouwen, mannen en voor 
meisjes en jongens vanaf 7 jaar, ook 
sportkledij, 

- Huishoudgerief zoals potten en pannen, 
bestek, glazen en tassen….., 

- Beddengoed : donsdekens, lakens, 
kussens, 

- Handdoeken : gewone handdoeken, 
badlakens, keukenhanddoeken… 

- Verzorgingsproducten: shampoo, 
tandpasta, tandenborstels, waspoeder, allesreiniger….. 

- Handtassen, koffers, rugzakken….. 

Graag willen we iedereen bedanken die mooie dingen binnenbrengt bij Sint- Vincentius. Wij 
kunnen daarmee veel mensen gelukkig maken en helpen. 
In 2022 zijn er elke maand gemiddeld 80 gezinnen naar het winkeltje gekomen voor kleding, 
huishoud- en verzorgingsartikelen.  Dit jaar zijn er ook reeds 86 personen van het 
asielcentrum en 16 personen van de Dienst Vluchtelingen kleding komen halen. 
 
Voor de gezinnen van Oekraïne die naar Heusden-Zolder zijn gekomen, hebben we, op vraag 
van het Sociaal Huis (OCMW) en de dienst Welzijn, een 15-tal pakketten met 
basisverzorgingsproducten en ook reeds heel wat schoolgerief bezorgd. 
 
DANK JE WEL aan alle vrijwilligers die 

- 3 à 4 keer per week helpen om al wat gesorteerd is in het winkeltje te 
hangen/leggen,  

- een 9-tal keren per maand de cliënten ontvangen en helpen. 

Wellicht starten we in oktober 2022 met een nieuw winkelsysteem. Voor onze cliënten zal er 
in het winkeltje niet veel veranderen. Voor onze vrijwilligers gaat het heel wat denkwerk, 
voorbereiding en aanpassing vergen. Meer informatie krijgen jullie wellicht in een volgende 
nieuwsbrief. 
 

 

Oproep 

Wij hebben in onze Vincentius vereniging een tekort aan goede kinderschoenen  
(0 tot 14 jaar). 
 Graag binnen brengen op maandag-, dinsdag-, woensdag- of zaterdagvoormiddag  
(van 9u tot 11u30). 
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Nieuws over GROEI! 

Ons GROEI!-team telt ondertussen 14 leden. Samen begeleiden we 16 leerlingen in kansarme 
gezinnen in Heusden-Zolder. 
We komen om de twee maanden samen en delen dan onze ervaringen: zaken waar we tegenaan 
lopen en de warme dankbaarheid die we ondervinden. 
In maart brachten Rita en Stefan het GROEI!-verhaal tijdens een pedagogische studiedag in het Sint-
Franciscuscollege. Deze stond in het teken van kansarmoede. Ook GROEI!-teamlid Nathalie deed 
daar een getuigenis.  
We zijn blij met de goede samenwerking met de Dienst Welzijn van de gemeente en proberen zo 
mee het verschil te maken voor een aantal kinderen en ouders in Heusden-Zolder. 
 
Op zaterdag 11 juni bespraken we de missie en de visie van onze GROEI!-werking binnen Vincentius.  
We blikten even terug op ons startjaar en keken samen vooruit naar het vervolg van het GROEI!-
verhaal. Tijdens de vakantie ondersteunt teamlid Steven de werking van de zomerschool in Heusden-
Zolder. 
 
Tevens werd een nieuw representatiekaartje ontworpen en gedrukt, met hierop het nieuwe logo van 
GROEI! 

  
 
 

Gezocht  
Medewerkers met een pedagogisch 
profiel voor GROEI! 
Laat het ons weten indien je 
geïnteresseerd bent. 
 
 
 
 
 
 

Joepie Jarig 

Al heel wat jaren organiseert Joepie Jarig verjaardagsfeestjes voor kinderen in een 
kwetsbare situatie. 
Het voorbije half jaar werden er 26 feestjes georganiseerd met workshops zoals juweeltjes 
maken, knutselen of een leuk schilderij ontwerpen . 
Kinderen die voor de tweede maal hun feestje gaven kregen alsnog hun workshop die vorig 
jaar niet doorging omwille van Corona. 
We stellen met plezier vast dat er meer en meer kinderen vanuit de klas aanwezig zijn. Ook 
familie en vriendjes vieren mee! 
De feestjes gaan niet door aan huis maar in de voetbalkantine. We willen graag vanaf juli ook 
organiseren in Bovy. 
Zo kunnen de kinderen zich uitleven in de speeltuin of naar de dierenweide gaan. 
De kinderen die jarig zijn in juli krijgen hun feestje in juni en de jarigen van augustus worden 
gevierd in september. 
De vrijwilligers van Joepie Jarig lassen in de grote vakantie een pauze in zodat er terug volop 
gefeest kan worden in het najaar.  

mailto:hallo@svhz.be
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Speelgoed  
 

De afdeling speelgoed is gegroeid vanuit 2 afdelingen nl. sorteren en de winkel. 
Een paar jaar geleden werd al het binnengebracht speelgoed gesorteerd en gestockeerd om 
het dan begin december aan de kinderen aan te bieden.  Maar stilaan groeide de idee om dit 
regelmatig te doen. Samen met de beide afdelingen werd dit verder uitgewerkt. Voortaan 
zouden we  om de 3 maanden volgens een bepaald thema speelgoed aanbieden:  in februari 
carnaval,  in mei buitenspeelgoed , in augustus leerrijk 
speelgoed en in november speelgoed voor de Sint. 
Het organiseren van deze themaverkoop vereiste een 
aparte voorbereiding en organisatie.   En zo is de 
afdeling Speelgoed ontstaan. 
 
Momenteel zijn we met 5 medewerkers. Ieder heeft 
zijn specifieke taak in het sorteren, nakijken,  
stockeren en verkoop van het speelgoed.  Om de 3 
maanden veranderen we het magazijn tot een 
speelgoedwinkel.  Naast het themaspeelgoed bieden we standaard ook leesboeken, knuffels 
en soms iets extra’s aan.  Alle gezinnen met kinderen tot 12  jaar worden verwittigd via 
verschillende kanalen zoals de kalender, persoonlijk tijdens  de Openwinkeldagen en via mail. 
 
We waren 2 jaar geleden nog maar pas gestart toen Corona uitbrak. Maar met de nodige 
voorzorgsmaatregelen zijn al de themaverkopen toch kunnen doorgaan. 
Vanaf dit jaar vragen we  een kleine bijdrage en noteren wij de verkoop.   

 
Wat is het resultaat van de verkoop in mei met het 
buitenspeelgoed? In totaal zijn 50 gezinnen gekomen 
en hebben 99 kinderen speelgoed gekregen. Dit is 56% 
van het totaal aantal gezinnen met kinderen. In totaal 
zijn er 300 stuks speelgoed verkocht waaronder 220 
buitenspeelgoed, 34 knuffels en 46 boeken.   
 
Een extra (gratis) aanbod is er geweest op dinsdag 24 
mei, specifiek voor de kinderen uit Oekraïne. Kinderen 

van het zesde leerjaar van Eversel hadden speelgoed ingezameld voor deze kinderen. Met de 
nodige voorbereiding door ons team, werd in het onthaal dit aanbod in orde gebracht. We 
hadden tevens koffie en frisdrank voorzien, zo hadden de families de kans om gezellig wat bij 
te praten. De gezinnen met kinderen tot 12 jaar werden persoonlijk uitgenodigd.  Van de 16 
gezinnen zijn er 11 gekomen, samen 17 kinderen, die blij waren met het speelgoed. 
 
Een volgende uitdaging is het sociale winkelpunt. Naast voeding, verzorgingsmateriaal, 
kleding …. zal er ook basisspeelgoed aangeboden worden. Zo krijgt iedereen de kans om aan 
democratische prijs speelgoed te kopen. Ik denk dan aan grootouders, tantes en nonkels die 
hun kleinkinderen, neefjes en nichtjes een cadeautje willen geven. 
 
Ria  
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Hoop doet Geven 

Onze 3de editie van Hoop doet Geven is weer succesvol verlopen. 

Een oprechte 'Dank jullie wel' aan alle gulle gevers, die gedurende de maand maart onze karren 

vulden. 

Solidariteit bestaat nog in onze warme gemeente Heusden-Zolder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandalisme op de Mommeplas 

Vandalisme en zwerfvuil, ook bij Sint-Vincentius. 
Jonge gasten, die bij ons hun ontmoetingsmoment hebben. Mooi opzet, indien niemand er last van 
ondervindt. 
 
Ons magazijn hebben we met een ijzeren hek moeten 
afsluiten tegen de wildplassers. Ook naast onze carport 
hebben we de doorgang moeten versperren. Het was een 
komen en gaan van eters, drinkers, liefde bedrijvers, 
wandelende honden ... 
 
Hoe ver moeten we gaan? Installeren van camera's? Alles 
afsluiten met een hoge draad met elektrische stroom? Dan is 
er misschien nog een mogelijkheid om subsidies te krijgen 
tegen everzwijnen ... 
 
We hopen dat de jongeren tot inkeer komen. Dat het 
opruimen van smurrie niet tot het takenpakket van Sint-
Vincentius behoort. We proberen positief te blijven ... 

  

mailto:hallo@svhz.be
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De Fietshal  

De fietshal is een project van het lokaal bestuur Heusden-Zolder i.s.m. CVO De Verdieping. 
Met dit project willen we mensen die in een kwetsbare situatie zitten en geen fiets hebben 
een fiets aanbieden maar ook de mogelijkheid geven om deze te kunnen laten herstellen.  

Elke eerste zaterdag van de maand is de fietshal open van 9u tot 13u. Inwoners kunnen: 

- een fiets voor onbepaalde duur lenen. Je betaalt een kleine waarborg hiervoor. 

- een fiets laten herstellen tegen een kleine vergoeding. Het betalen gebeurt achteraf 
via overschrijving. 

- een fiets binnenbrengen. Heb je nog een oude fiets in goede staat of onderdelen die 
je wil schenken? Breng hem dan zeker binnen. 

De fietshal is voor de eerste keer 
geopend op 7 mei. 15 nieuwe gezinnen 
kregen een fiets, 11 herstellingen werden 
in de agenda gezet en 8 fietsen werden 
geschonken. We kunnen via deze weg 
heel wat mensen helpen.  

Zit je met vragen? Wil je weten of je in 
aanmerking komt? Spring binnen op de 
maandelijkse zitdag of neem contact op 
via defietshal@heusden-zolder.be of 
Wendy Boelaers 0474 74 65 43 

De fietshal is gelegen in de Halstraat 109.                Info: Samenleving – 011 80 80 86 

 

De Mammies 

 
Met de Mammies blijft het positief evolueren. Wij zijn intussen 8 jaar kleding aan het 
uitdelen aan kinderen tot 7 jaar. En ja, het aantal kinderen wordt ieder jaar meer en meer. 
 
Deze lente hebben we 200 kinderen (en hun ouders ) blij gemaakt met  onze lente-
kledingpakketjes. Onze kleinsten krijgen, tot de dag dat ze 3 jaar zijn, ook nog pampers mee. 
Intussen hebben we ook enkele Oekraïense kinderen mogen helpen.  
 
Al deze kleding hebben we gratis gekregen van ouders waar de kinderkleding te klein is 
geworden voor hun eigen spruiten, zodat wij die verder kunnen uitdelen. 
Deze kleding-ketting, van ontvangen en doorgeven, maakt ons oprecht gelukkig. 
We willen een meer sociale maatschappij, en dit is onze kleine bijdrage. 
 
Onze afhaalmomenten zijn wat uitgebreid: vanaf september kunnen ouders ook hun 
kledingpakketje komen afhalen op de Openwinkeldagen van Sint-Vincentius. 
Met al uw vragen kan je terecht bij: demammies@outlook.com  

mailto:hallo@svhz.be
mailto:defietshal@heusden-zolder.be
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Wat brengt de toekomst? 

Bezoeken 

Groepen en individuele geïnteresseerden zijn steeds welkom om op bezoek te komen en 
onze werking te leren kennen: “onbekend is onbemind”! 
 
Scholen en vormelingen komen jaarlijks op bezoek en daar maken we graag tijd voor. 
Jongeren bewust maken van het gegeven dat in onze gemeente 1 kind op 5 opgroeit in een 
kansarm gezin vinden we een belangrijke opdracht van onze vereniging. 
 
Tevens doen we aan kruisbestuiving door wederzijdse bezoeken bij andere 
Vincentiusverenigingen. 
 

Eetdag 

Na enkele jaren op de kiezen bijten, mogen wij als Sint-Vincentius weer een 
eetfestijn plannen. 
 
Op zondag 16 oktober 2022 zal men in zaal 'Ons Huis' te Berkenbos 
kunnen aanschuiven voor een koud en warm buffet en dit van 12u tot 14u 
en van 17u tot 19u.  
 

Eetkaarten zullen ten gepaste tijden aangeboden worden.  

Noteer dus deze datum!  

Jullie steun is onontbeerlijk voor onze organisatie! 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele cijfers 

Half juni hebben 178 gezinnen recht om naar Vincentius te komen. Dit zijn 514 personen 
(218 mannen en 296 vrouwen), waaronder 248 kinderen. Ze vertegenwoordigen 21 
nationaliteiten. We ondersteunen 28 Oekraïense gezinnen. Dit zijn 72 personen. 
 
Er zijn bij onze cliënten 78 alleenstaanden en 79 eenoudergezinnen. 
Het grootste gezin bestaat uit 10 personen. 
 
Er kwamen gemiddeld 145 gezinnen naar de Openwinkeldagen en 80 gezinnen naar de 
groentebedelingen.  

mailto:hallo@svhz.be
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Nieuw winkelsysteem 

Onze winkels 
Al een flink aantal jaren kunnen onze klanten 1 keer per maand (2de donderdag) bij ons 
terecht voor voeding en 1 keer per maand (laatste zaterdag) voor verse groenten en fruit. 
 
Vanaf oktober stappen we af van deze maandelijkse bedeling en schakelen we over naar een 
nieuw winkelsysteem. Dan kunnen de klanten bij ons elke week op donderdag komen 
winkelen. Onze deuren zullen open zijn een aantal uren in de voormiddag en een aantal uren 
in de namiddag om ook werkenden de kans te geven langs te komen. Tijdens deze 
openingsuren zal de onthaalruimte ingericht zijn als ontmoetingsplaats waar de klanten 
terecht kunnen voor een luisterend oor, een goed gesprek en bijkomende hulp waar nodig. 
 
De ruimte waar nu de voeding verdeeld wordt zal een winkel worden voor voeding, verse 
groenten en fruit, frigo-en diepvriesproducten, onderhouds- en verzorgingsproducten, een 
basisaanbod speelgoed en een basisaanbod schoolgerief. De bestaande winkel van kleding, 
textiel en huishoudartikelen blijft werken zoals nu, maar krijgt extra ruimte gezien de verhuis 
van de onderhouds-en verzorgingsproducten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de 
Mammies met hun aanbod voor baby’s en kinderen tot 7 jaar. 
 
Winkelconcept 
De vernieuwde winkel zal werken volgens het principe van “sociale kruidenier” : alle 
producten zijn geprijsd, een flink stuk onder de normale winkelprijs, en de klanten kunnen 
vrij kopen voor een maximum maandbudget.  
 
Het maximaal te besteden maandbudget is in functie van de gezinsgrootte : er is een 
startbedrag + een bijkomend bedrag per persoon in het gezin. De concrete bedragen 
moeten nog ingevuld worden.  
 
Alle producten zijn geprijsd en in principe betalend, maar om toch gratis te kunnen winkelen 
krijgt de klant elke maand een “TEGOED” voor een deel van het maandbudget”.  

Voorbeeld 
Het maximaal te besteden maandbudget voor een bepaald gezin is 100 € met een 
tegoed van 60 €. Dit betekent dat alle producten tot een winkelbedrag van 60 euro 
gratis zijn en daarna kan de klant nog voor maximaal 40 € betalend winkelen.  

 
De mogelijkheid om nog bijkomend betalend te kunnen winkelen is dus een extra voordeel 
voor de klanten, want onze prijzen liggen veel lager dan de supermarkten …  
 
Aanpak en voorbereiding 
Een nieuw winkelsysteem uitbouwen doe je niet van vandaag op morgen.  
 
We zijn gaan kijken bij een aantal bestaande Limburgse initiatieven zoals Warm Hart 
Houthalen en ’t Maaswinkeltje van Vincentius Maaseik-Kinrooi. 
 
Een paar werkgroepen zijn opgestart voor het uitwerken van verschillende thema’s zoals 
klantenbeheer, budgetstudie, organisatie onthaal, inrichting en uitrusting van de winkel, 
taken en bezetting bij de voorbereiding en op de winkeldag zelf, het productenaanbod en 
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prijsbepaling, organisatie van het transport en opslag goederen, bestellingen en aankoop 
producten.  
 
Communicatie is een belangrijk aspect. De nieuwe werking zal in september en oktober in 
detail uitgelegd worden aan de klanten . Alle medewerkers van Vincentius worden 
geïnformeerd via interne informatiesessies en we voorzien ook een aantal externe 
infosessies en een communiqué naar de pers over ons nieuw initiatief.  
 
Voor digitale ondersteuning van de werking zullen we een softwareprogramma “SocialShop” 
gebruiken. Dit pakket is ontwikkeld door een firma uit Gent en is in Vlaanderen reeds bij een 
60-tal OCMW’s en sociale organisaties in gebruik. Dit programma bestaat uit 3 grote 
onderdelen : een uitgebreide klantenadministratie, product- en voorraadbeheer en een 
kassasysteem. Opleiding van de medewerkers en begeleiding bij het gebruik is voorzien. 
 
De uitwerking en lancering van ons vernieuwd winkelconcept heeft natuurlijk een groot  
kostenplaatje. Naast het inbrengen van eigen middelen hebben we hiervoor ook een aantal 
mogelijke sponsors aangesproken.  
 
Interesse ?  
Contacteer ons zeker :  

- Als je meer in detail wil weten over dit initiatief 
- Als je zelf wil meehelpen op de winkeldagen of bij de voorbereiding ervan 
- Als je dit initiatief financieel wil ondersteunen   

 Onze contactgegevens vind je terug op de website www.svhz.be 
 

Nieuwe winkelkarren 

We zijn in de maand juni in Don Bosco te Helchteren enkele mooie creaties gaan afhalen. De 
jongens van het 6dejaar lassen - toekomstige vakmensen dus - hebben voor ons 8 stevige 
winkelkarren ontworpen en afgewerkt voor hun “Geïntegreerde Proef” (= hun eindwerk). 
 
Voor ons zijn die karren erg bruikbaar bij het winkelgebeuren. Nu nog een kleur kiezen voor 
een beschermende eindlaag (laten poederlakken) en deze nieuwe winkelkarren kunnen nog 
jaren mee.  
  

mailto:hallo@svhz.be
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Voedselbank 

Na een zoektocht van meer dan 2 jaar heeft Voedselbank Limburg eindelijk zijn nieuwe 
locatie gevonden voor hun activiteiten.  
 
De site Herkenrodebos in Kuringen voldeed niet meer – te 
klein, verouderd, onvoldoende faciliteiten… - en vanaf 27 
juni kunnen de verenigingen voor hun afhalingen bij de 
Voedselbank terecht op een nieuwe locatie met alle 
moderne faciliteiten, gelegen Ekkelgaarden 6B in 
Rapertingen. 
 
Voor ons verandert niet alleen de afhaalplaats, er zijn ook 
een aantal wijzigingen in de werking zoals :  
 

-Andere maandelijkse afhaaldag : 2de dinsdag ipv 2de 
woensdag. Geeft ons ook meer tijd om de 
toekomstige wekelijkse winkeldag op donderdag voor 
te bereiden. 
-Een striktere organisatie van de afhalingen. De 
verenigingen mogen zelf niet meer in de magazijnen. Veiligheid voorop. 
-We mogen niet meer zelf producten nemen. Alles wordt klaargezet per vereniging met 
hoeveelheden in functie van het aantal personen die door de vereniging geholpen 
worden. Sint Vincentius Heusden-Zolder heeft een erkenning bij de Voedselbank voor 
hulp aan 550 personen.  
-Een “Groene lijn” om te informeren en te reserveren voor verse groenten/fruit, frigo– 
en diepvriesproducten. 
-Controle op het veilig transporteren van afgehaalde voeding zoals verplicht wikkelen 
van palletladingen en correct volgens de richtlijnen van het FAVV zoals 
diepvriesafhalingen alleen met koelboxen. 

 
 

 
 
Een nieuwe locatie van de Voedselbank, een 
veelbelovende start van een verdere fijne 
samenwerking.  
 
Gelukkig dat zij er zijn !!!!! 

 

 

 

 

Meer info: Voedselbank Limburg 
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Sponsoring 

Zoals iedereen aan de lijve ondervindt, wordt het leven veel duurder.  De verhoging van de 
energiekost alleen al betekent een stevige aderlating van onze spaarrekening. Maar ook de 
voedingswaren die we maandelijks moeten bijkopen worden alsmaar duurder. 
Maar ook om dezelfde reden worden ook meer en meer mensen genoodzaakt om bij ons 
aan te kloppen. 
Daarom zijn we o zo dankbaar voor de vele winkels, particulieren, bedrijven, service-clubs, 
verenigingen… die ons financieel steunen. 
Om niemand te vergeten gaan we ze niet benoemen maar ze zijn voor ons van goudwaarde. 
Wij kunnen immers maar werken dankzij de vele giften van vele mensen met een groot hart! 
Wij willen alvast een warme oproep doen voor onze EETDAG OP 16 OKTOBER  zowel om 
onze kas te spijzen als om iedereen persoonlijk te kunnen bedanken voor de steun. 
WELKOM en BEDANKT! 
 
 
Wil je ons ook financieel steunen? 
 
Wens je een fiscaal attest: 
Stort op rekening BE02 3100 3593 3940 van Vincentius Nationaal MET VERMELDING : ‘Gift 
Sint-Vincentius Heusden-Zolder’.  Minimum 40 Euro per jaar. 
 
Geen fiscaal attest nodig: 
Stort op onze rekening BE75 7755 9461 3051. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

Gestegen kosten 

Zoals iedereen heeft ook onze vereniging te maken met gestegen kosten: 

 

-De prijs van diesel voor onze camionette is flink de hoogte in gegaan. 

-Door de verlenging van de erfpacht dienen we voortaan 500 Euro per jaar te betalen in 

plaats van 25 Euro voorheen. 

-De prijs van voeding die we maandelijks aankopen is flink gestegen. 

-De steun aan de Oekraïners betekent ook extra uitgaven. 

-De bijdrage voor de Voedselbank is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. 

-De kosten voor gas, water en elektriciteit rijzen de pan uit. Vorig jaar betaalden we hiervoor 

3.740 Euro. Voor 2022 voorzien we dat dit zal oplopen tot 10.000 Euro. Daarom zijn we 

momenteel ook aan het onderzoeken of het mogelijk en nuttig is om zonnepanelen te 

plaatsen op ons dak.  

mailto:hallo@svhz.be
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Het verhaal van een medewerker 

In 2016 wilden we ons inzetten als vrijwilliger in een vereniging. 

Onze broer Stefan hielp al mee bij Sint-Vincentius. 

Hij vond dit echt wel iets voor ons. 

Hilda hielp toen op maandag bij het sorteren van de kleding. 

Vera werkte nog en hielp op zaterdag sorteren. 

Het was meteen een echte fijne vriendengroep. We voelden er ons dadelijk 

welkom (nu nog altijd). 

We keken er toen naar uit om op zaterdag daar in de ruime kelder te sorteren en 

de kleding in de rekken te hangen. 

Om de 14 dagen gaven wij toen alles een goede poetsbeurt. 

Er hangt nog altijd een fijne sfeer! 

We vinden het deugddoend om met de mensen te praten wanneer ze kleding 

binnenbrengen. 

Verder helpen we ook met decoreren, om alles zo gezellig mogelijk te maken, 

zodat het voor de mensen aanvoelt alsof ze “thuiskomen” en zich welkom voelen 

in een fijne omgeving. 

We helpen ook mee met tafelversiering knutselen zoals op een eetdag of 

opendeurdag. 

Op ’t einde van het jaar ontvangt ons cliënteel een mooie, door ons geknutselde 

kaart met een gepaste tekst erop. 

We helpen ook mee bij de voorbereidende werkjes voor de Openwinkeldag, zoals 

wafels in zakjes verpakken, slaatjes verdelen in bakjes, snoepzakjes vullen en 

nog andere kleine werkjes. 

Op de Openwinkeldag helpen we de mensen graag verder. 

Bij de mensen die komen winkelen zie je alleen maar blije gezichten. Dat geeft 

een goed gevoel ! 

Wij voelen ons goed om vrijwilliger te zijn bij Sint-Vincentius. 

Ons hart wordt er nog altijd warm van als je de glinsterende ogen van een kind 

ziet wanneer het een klein cadeautje (stickertjes of zo) krijgt. 

Nu zijn we 6 jaren verder en we hopen nog lang deel uit te maken van een goed 

werkende vereniging in zo een mooi verfraaid gebouw !” 

 

“Geluk zoek je niet, 

Je vindt het gewoon onderweg…”   

 

Lieve groetjes van de zussen Hilda en Vera  
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Het verhaal van onze cliënten 

Ik wil allereerst het hele team bedanken dat er is om ons te dienen, altijd met een goed humeur te 

luisteren en zeker de tijd niet te vergeten die ze aan mij besteden, elke keer als ik naar de voedselbedeling 

of het winkeltje kom.  

En het is fijn om het voorrecht te hebben voor alles wat op Vincentius kan worden gehaald. 

Bedankt aan het hele team en de donateurs… 

Met vriendelijke groeten, 

Ingrid Vingta 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

We kwamen van Oekraïne uit een randstand van Kiev: Petropavlivska Borshagivka. Onze stad 
bevindt zich heel dichtbij het helaas al te bekende Bucha. Aanvankelijk waren we niet van 
plan om te vluchten voor de oorlog. Het geluid van de bombardementen werd echter sterker 
en sterker en we beslisten om te vertrekken. Wanneer je snel moet inpakken voor een 
onbekende duur en een onbekende plaats kan je alleen maar noodzakelijke bagage voor de 
kinderen meenemen. Mijn oudste kleindochter was 5 jaar en mijn jongste kleinkind toen 10 
maanden. We vertrokken met enkel pampers, warme kleding voor de kinderen en voeding. 
 
Het was een hele lange weg. Toen we aankwamen in Heusden-Zolder hadden we geen 
voorraad meer. Niet weten waar een winkel is en wat we zouden eten… De kleren waren 
niet aangepast aan het weer in België… 
 
We zijn dan ook erg dankbaar dat we praktisch vanaf de eerste dag pampers, kleren voor 
ons en de kinderen en levensmiddelen kregen. We konden een maaltijd bereiden! 
 
Later kregen we ook speelgoed en kleren voor onszelf. De ondersteuning voor papierwerk en 
informatie om onze weg te vinden naar officiële instanties was welkom. Dit was echt wel 
belangrijk. Het is immers niet gemakkelijk om de weg te vinden in een vreemd land waar je 
de wetten en de taal niet kent. 
 
Van harte dank aan Sint-Vincentius Heusden-Zolder voor alle hulp en ondersteuning. 
 

Iryna Lylyk  

mailto:hallo@svhz.be
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Even stilstaan 

Vrijdag 15 april, toevallig Goede Vrijdag, werd er in onze gemeente voor de tweede maal een 
stiltecirkel georganiseerd. De aanleiding hiervoor was duidelijk: de oorlog in Oekraïne. Een 
zestigtal mensen was present, waaronder een tiental Oekraïense moeders met hun 
kinderen. Het was een mooi, intens gebeuren. De moeders getuigden met passie. Nadien 
hebben we hebben de stiltecirkel afgerond met een mooi gebed en een lied ‘Alles wat 
ademt’ van Rob De Nijs.  
 

Na de stiltecirkel werd er nog wat verder gepraat. Bleek dat elke Oekraïense moeder wel 
iemand had in de oorlog ginder: haar echtgenoot, haar vader, achtergebleven familie…. Een 
van de vrouwen maakte via WhatsApp contact met haar vriend, soldaat in dienst. Ze wilde 
de sfeer hier delen met hem. Het beeld op haar IPhone was echter nauwelijks zichtbaar, 
omwille van de vallende avond ginder. De vriend durfde geen licht gebruiken uit angst 
ontdekt te worden door de vijand. Toch even schrikken: wat was dat? Achteraf besefte ik 
pas hoe 'akelig' dichtbij deze oorlog wel is. 
 
Nog enkele bedenkingen nadien.                                                                                                                         
Tijdens de stiltecirkel spraken de moeders vanuit hun hart. Het is duidelijk dat deze mensen 
weten waarvoor ze opkomen: vrijheid van denken, van handelen... Poetins leger kan wel 
veel materiele schade aanrichten, maar het binnenste, de ziel van deze mensen kan hij nooit 
treffen. Hij maakt hen alleen nog meer 
vastberaden.  
Ook nog: in al hun miserie stonden deze 
mensen er, fier met de vlag van hun land 
in de handen. En ze zijn ook dankbaar! 
 
Hoe zouden wij reageren, wanneer dit 
ons overkomt?  
 

Ward Ceyssens 

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

Volg ons op  

www.facebook.com/Vincentius-Heusden-Zolder-104233404717710 

 

Ontdek ook onze website: www.svhz.be 
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