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Voorwoord. 

Langzaam is de coronapandemie af gezwakt maar zeker nog niet verdwenen. 

 

Maar dan steekt het volgende probleem de kop zijnde de energiecrisis. Deze crisis heeft 

zonder enige twijfel invloed op iedereen maar toch zeker op de gezinnen die het al moeilijk 

hebben/hadden. 

De prijzen van aardgas, elektriciteit, stookolie en andere brandstoffen swingen de pan 

uit.  Ook de kosten van het dagelijks leven zijn gestegen, bijvoorbeeld voor voeding in de 

winkel. Door de sterk gestegen prijzen voor energie, voeding en andere producten zijn er 

soms gezinnen welke er niet meer in slagen om de rekeningen te betalen. 

Dikwijls krijgen we, van de gezinnen welke momenteel naar Sint Vincentius komen, de 

bemerking dat zij dankzij deze materiële steun een beetje financiële ruimte hebben om het 

hoofd boven water te houden. 

Enerzijds is het fijn om te horen dat deze gezinnen ons werk appreciëren maar ook spijtig dat 

er nog steeds gezinnen zijn die deze hulp nodig hebben. 

Menstruatiearmoede 

Wist je dat op elke willekeurige dag zo'n 800 miljoen mensen ongesteld zijn? Dan lijkt het ook logisch 

dat niet iedereen de mogelijkheden heeft om op een comfortabele manier door deze periode te 

komen. Overal zijn er mensen die niet genoeg financiële middelen hebben om maandverband, tampons 

of menstruatiecups te kopen.   

 

Weinig mensen beseffen dat ook in Vlaanderen meisjes en vrouwen hiermee geconfronteerd 

worden. Uit een onderzoek van Caritas bleek dat 1 op de 8 vrouwen in Vlaanderen soms niet genoeg 

geld heeft om maandverbanden en tampons te kopen. Voor meisjes die in armoede leven, loopt het op 

tot bijna 1 op de 2. 5% van de ondervraagde meisjes bleef zelfs al eens thuis van school omdat ze geen 

menstruatieproducten hadden. Nochtans: voor je regels kies je niet.  

 

Het niet kunnen kopen van maandverband en tampons hangt samen met een gebrek aan financiële 

middelen. Het is dus in eerste plaats een financieel probleem, met verregaande gevolgen zoals 

schooluitval, sociale uitsluiting en gezondheidsproblemen.   

 

De Huizen van de Mens hebben nu een grootschalige inzamelactie rond menstruatiemateriaal op touw 

gezet. Dit ingezameld menstruatiemateriaal zal vervolgens geschonken worden aan plaatselijke 

armoedeverenigingen 
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Ook Sint Vincentius Leopoldsburg neemt deel aan deze inzamelactie van het Huis van de Mens. De 

ingezamelde menstruatieproducten worden ter beschikking gesteld van Sint Vincentius om ze 

vervolgens verder te verdelen aan de hulpvragende gezinnen van Leopoldsburg/Heppen. 

 

Het Huis van de Mens stelt inzamelboxen ter beschikking. Deze boxen zijn momenteel geplaatst op 

volgende adressen: 

- Het Huis van de Mens, Koningsstraat 49 te Leopoldsburg. 

- ’t Kapstokske, Diestersesteenweg, 76 te Leopoldsburg. 

 

Op deze plaatsen is het mogelijk om maandverbanden, tampons enz. te deponeren en te schenken aan, 

via Sint Vincentius,  aan de hulpvragende gezinnen. 

 

 

Samenwerking met ‘t Brugske 

Sint Vincentius Leopoldsburg heeft een samenwerking uitgewerkt met ’t Brugske uit 

Leopoldsburg. 

’t Brugske is een dagcentrum voor mensen met een mentale beperking. 

Samen met een begeleidster hebben we onderzocht of enkele van deze mensen bij Sint 

Vincentius kunnen komen helpen. 

Uiteraard dient dit een activiteit te zijn die ze aankunnen rekening houdend met hun 

beperking en mogelijkheden. 

 

Al geruime tijd komt er een vrouw telkens helpen bij de voedselbedelingen op dinsdag. 

Tijdens deze bedeling geeft zij de broodproducten aan de mensen welke een voedselpakket 

komen afhalen. 

 

Sedert enkele weken is er tweede persoon actief bij Sint Vincentius. Deze man komt, samen 

met een vrijwilliger van Sint Vincentius, allerlei kleine klusjes uitvoeren. 

Deze klusjes houden o.a. in dat er samen producten gestapeld worden, speelgoed sorteren, 

poetsen enz. 

Tijdens voorbereiding van de speelgoedverdeling op 17/06/2022 kwam deze man de dag 

voordien alle speelgoed dat verdeeld zou worden klaarzetten. 

 

Wij zijn van mening dat deze samenwerking positief verloopt zowel voor de mensen met de 

beperking, als voor de begeleiders van ’t Brugske en de vrijwilligers van Sint Vincentius. 

Dit is een samenwerking welke hopelijk nog lang zal blijven duren. 
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Bezoeken aan Sint Vincentius. 

In het verleden kwamen op regelmatige enkele scholen van Leopoldsburg op bezoek bij Sint 

Vincentius. Ook jeugdbewegingen en verenigingen mocht Sint Vincentius in het verleden 

ontvangen. 

Maar ten gevolge van de coronapandemie werden deze bezoeken de laatste twee jaar 

opgeschort. 

 

Wanneer echter in begin van 2022 de maatregelen in de scholen versoepeld werden kregen we 

terug een tweetal scholen op bezoek. 

 

In februari mocht Sint Vincentius de middenschool FLX verwelkomen. 

In mei kwamen de klassen 6A en 6B van de lagere school Sint Michiel kennis maken met de 

werking van Sint Vincentius 

 

Terug in school dienden de leerlingen van 6A en 6B in de klas een ervaringsverslagje te schrijven. 

Eén van de leerlingen schreef volgende ervaringen neer; 

 

“Verslag Vincentius 

Ik ben naar de Vincentius vereniging van Leopoldsburg geweest samen met 6B en 6A. 

Jean is de secretaris van Vincentius en heeft ons veel info gegeven over wat ze daar doen. 

Ze worden niet betaald voor wat ze daar allemaal doen!?! 

Ze halen per 2 of 3 bij winkels voedselresten af, sorteren die dan en geven ze aan arme 

mensen als voedselpakketten.       

Na een week mogen de arme mensen opnieuw voedselpakketten komen afhalen en zo gaat 

dat door totdat de persoon is gestorven of genoeg geld heeft om op eigen benen te kunnen 

staan. 

Je moet het echt eens gaan bezoeken het geeft je een ander zicht op het leven zodat je kunt 

zien dat je het super goed hebt, ook al denk je van niet. 

GA DUS ZEKER OP BEZOEK!!! “ 

 

 

Naar aanleiding van dit bezoek deden de leerkrachten van 6A en 6B volgende oproep via hun 

klasblog: “Onze V in cen t ius  v er en i g in g  vra a g t  k in d er f i e t s en  o m aan  

g e z inn en  t e  s ch enken  d i e  d e ze  n i e t  k unn en  a ank op en .  

W i l  j e  e en  f i e t s j e / f i e t s  s ch enk en ,  b ezo rg  d e z e  b i j  on z e  sch oo l  o f  l a a t  

h e t  v ia  j e  k i nd  w e ten .  

D e  f i e t s  mo e t  n i e t  in  p er f ec t e  s t aa t  z i jn . ”  

 

Ten gevolge van deze oproep konden de leerlingen van 6A en 6B een 10-tal fietsen (ook 

enkele fietsen voor volwassenen) schenken aan Sint Vincentius. 
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Inzameling in de plaatselijke onderwijsinstellingen. 

Jaarlijks organiseren de onderwijsinstellingen van Leopoldsburg i.s.w. met Sint Vincentius 

Leopoldsburg een inzameling van voedsel- en andere producten. 

 

In basisschool De Heppening en de scholencampus Sint Michiel werd deze inzameling 

georganiseerd in kader van de Werelddag tegen Armoede (17 oktober) van 18 tot 22oktober 

2021. 

 

In de scholencampus FLX en methodeschool Ondersteboven werd deze inzameling op een 

later tijdstip geregeld. 

 

De meeste onderwijsinstellingen steunden dit initiatief en organiseerden een inzameling. 

 

 

Voedselhulp via het fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen 

“Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich 

dagelijks van voedsel te voorzien. Wij engageren ons om tegemoet te komen aan deze 

basisbehoefte. 

Onze organisatie verdeelt voedingsmiddelen ontvangen vanuit het Fonds voor Europese hulp 

aan de meest behoeftigen (FEAD). Via dit fonds krijgt België van de Europese Unie 

middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp.  

De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en 

dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD 
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Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW ’s van producten 

om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 

9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen'T.  

De FEAD-voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen. Dit om de 

betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.” 

 

Ook Sint Vincentius Leopoldsburg ontvangt deze voedselhulp via FEAD. 

Het betreft een 20-tal basisproducten welke jaarlijks ,via de Voedselbank Limburg, verdeeld 

worden aan de plaatselijke hulporganisaties. 

Deze verdeling is gespreid over een jaar en iedere maand worden een aantal producten 

verdeeld aan plaatselijke armoedeverenigingen.  

Vervolgens worden deze producten geschonken aan de hulpvragende gezinnen van 

Leopoldsburg. 

 
 

 

 

WEBSITE 

Alle informatie i.v.m. Sint Vincentius Leopoldsburg kan gevonden worden op de website 

www.vincentius-leopoldsburg.be. 

 

 

 

Het Sint Vincentius team1 

 

 
1 Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuur ons een mailtje en we verwijderen uw 
emailadres uit onze mailinglijst. 
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