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Voorwoord
2017 was geen jaar van vrede. Het was ook niet het jaar dat armoede de
wereld uit is geholpen. Zal het jaar 2018 dat wel zijn? Er is hoop, maar je
moet realistisch zijn; dus geen vrede en wel armoede. Maar we kunnen
er iets aan doen. Dat hebben de vele vrijwilligers in onze verenigingen dit
jaar gedaan en zij zullen dat vast in 2018 blijven doen. Dat is van waarde,
van grote waarde. Zowel materieel als immaterieel. Bij het einde van
dit jaar is het goed om dat nog eens vast te stellen.
Het bestuur wenst alle vrijwilligers van alle Vincentiusverenigingen
zinvolle en vredige feestdagen toe. En een gezond en boeiend 2018.
En in 2018 gaan we, samen met anderen, door met ons werk.in de strijd
tegen, wat Mahatma Ghandi noemde:”de grootste vervuiler op de aarde
is de armoede”.
Namens het bestuur,
Peter de Boer,
Vice voorzitter Vincentiusvereniging Nederland

Bezoek internationaal president
Vincentius aan Nederland
Op 7 en 8 december jl. heeft de algemeen president van de Internationale
Vincentiusvereniging (Society of Saint Vincent de Paul) een bezoek gebracht aan
Nederland. Begeleid door Alfons ten Velde, bestuurslid internationale betrekkingen
van de Vincentiusvereniging Nederland en tevens bestuurslid van de Internationale
vereniging, heeft Renato Lima de Oliveira uit Brazilië in twee dagen 4 lokale
verenigingen bezocht.
Donderdagochtend 7 december is begonnen met een bezoek aan de Vincentius
vereniging Udenhout en Biezenmortel, zie bijgevoegde foto. In het Parochiecentrum
heeft Joost van Dongen verteld over de activiteiten van de vereniging. In Udenhout
is met vooral bezig met het ondersteunen van gezinnen in armoede. Daarbij richt
men zich ook kinderen, via een speciaal opgericht Jeugdfonds. Vervolgens heeft
Renato een bezoek gebracht aan een gezin dat door de vereniging wordt onder
steund. Als afsluiting is geluncht in het rectoraat. Een restaurant waar mensen met
een verstandelijke beperking werken.

’s Middags is een bezoek gebracht aan de Vincentiusvereniging Den Bosch.
Het bestuur van de vereniging heeft verteld welke activiteiten Den Bosch onder
neemt, zoals het ondersteunen van mensen in armoede, de kringloopwinkel,
het sociaal restaurant, de boekenbeurs, de speelgoedbeurs en het grote kerstfeest
voor 900 mensen. Een rondleiding is verzorgd in de kringloopwinkel en aansluitend

is ook nog een bezoek gebracht aan de St. Jans kathedraal. Tijdens het bezoek
aan de kathedraal heeft Renato ook nog kennis gemaakt met bisschop
De Korte van het bisdom Den Bosch. Als afsluiting heeft Renato de maaltijd
genuttigd in het sociaal restaurant ’t Anker.
Vrijdag 8 december heeft Renato de Vincentiusverenigingen van Arnhem en
Nijmegen bezocht. In Arnhem is kennisgemaakt met het bestuur en de vertegen
woordigers van de verschillende projecten die de vereniging in Arnhem onder
neemt. Zoals daar zijn, het individueel helpen van mensen, de tweedehandswinkel,
Stichting Leergeld, de Kerstherberg en Arnhem Helpt (de organisatie van een dag
voor eenzame alleenstaande ouderen). Het Vincentiushuis is bezichtigd en daar is
ook de lunch genuttigd. Aansluitend is een bezoek gebracht aan
Het Vincentrum, de tweedehandswinkel in Arnhem.
’s Middags is een bezoek gebracht aan de Vincentiusvereniging Nijmegen. Daarbij
waren tevens aanwezig vertegenwoordigers van het Vincent de Paul Centre (een
organisatie voor sociale spiritualiteit) en de voorzitter van de Vincentiusvereniging
Roermond. In het nieuwe pand van de vereniging (waar de verbouwing nog steeds
bezig was) is door Linda van Aken verteld welke activiteiten men allemaal onder
neemt. Er is een winkel waar alle goederen voor 0,50 cent verkocht worden, een
fietsenproject, waarmee kinderen van gezinnen in armoede een fiets kunnen krij
gen, het klaarmaken van kerstpakketten voor gezinnen die moeite hebben rond te
komen. Bijna klaar was het sociaal restaurant waar de vereniging maaltijden kan
bereiden voor 125 mensen. Het Vincent de Paul Center vertelde over de verschil
lende activiteiten die zij organiseren, gebaseerd op de spiritualiteit van Vincentius a
Paulo, zoals studiebijeenkomsten en cursussen. Afgesloten werd met een maaltijd
die door vrijwilligers van de Nijmeegse vereniging was verzorgd. Renato was erg
onder de indruk van de veelheid en variëteit van activiteiten waar hij in deze twee
dagen kennis mee heeft gemaakt. Hij heeft een prima indruk gekregen van het werk
dat de Vincentiusverenigingen in Nederland doen.
Alfons ten Velde
Bestuurslid Internationale betrekkingen Vincentiusvereniging Nederland

Algemene ledenvergadering
18 november 2017 in Amsterdam
Op zaterdag 18 november jl. werden de leden gastvrij ontvangen door de
Vincentiusvereniging Amsterdam in het Vincentiushuis aan de Klovernierswal in
Amsterdam. Na een welkomstwoord van de voorzitter van de Vincentiusvereniging
Amsterdam, de heer Verhallen, volgde een presentatie van de heer Koelewijn van
het Leger des Heils. Het Leger heeft veel activiteiten in Amsterdam o.a.: crisisop
vang, opvang daklozen, kinderopvang, eethuizen, de soepbus. Vervolgens lichtte de
vice-voorzitter ons in over het project “Eten met Vincent”. Bestuurslid Paul Wilmink
vertelde meer over de BTW-kwestie van Vincentiusverenigingen met een winkel.
De zittingstermijn van mevrouw Kaiser-Koonen als secretaris van het bestuur is
verlengd met vier jaar. De penningmeester de heer Ubaghs gaf een toelichting op
de begroting; jammer genoeg nemen de inkomsten af en de uitgaven toe. De heer
Ten Velde vertelde over internationale Vincentius projecten en over het bezoek van
de internationaal president aan Nederland op 8 en 9 december 2017. De volgende
Algemene ledenvergadering is op zaterdag 26 mei 2018 in Tilburg. Na de sluiting
van de vergadering was er nog een heerlijke lunch met soep en broodjes in het
restaurant.
Miep Kaiser-Koonen
Secretaris Vincentiusverening Nederland

Internationale ontwikkelingen
In september en oktober heb ik de Vincentiusvereniging Nederland op een aantal
bijeenkomsten in het buitenland vertegenwoordigd. Hier doe ik graag verslag van.

Slowakije: 22 t/m 24 september
De Vincentiusvereniging Slowakije dat
150 jaar geleden de eerste conferentie in
Bratislava is opgericht. Tevens vierde men
de 20ste verjaardag van de zaligspreking
van Frederic Ozanam. Zoals u weet onder
steunt de Nederlandse vereniging onze
zustervereniging in Slowakije sinds deze
begin jaren 90 opnieuw is opgericht.
Ten tijde van het communistische bewind
was de vereniging verboden.
De festiviteiten vonden plaats in Levice, de stad waar in 1991 de eerste opnieuw
opgerichte conferentie is begonnen. De dag bestond uit een eucharistieviering,

waarbij werd voorgegaan door de bisschop met daarna een samenzijn waar alle
vereniging een korte presentatie gaven van hun activiteiten. Dat gaf een goede
indruk van de verschillende activiteiten van de inmiddels 24 conferenties in het
land. De felicitaties vanuit Nederland zijn overgebracht en vanuit Slowakije is
nog eens benadrukt hoe dankbaar men is met alle steun die vanuit Nederland is
gekomen en nog steeds komt. Aansluitend heb ik een bezoek gebracht aan
een project van de vereniging; een opvanghuis voor daklozen, verslaafden,
ex-delinquenten.

Overleg Duitsprekende landen:
München 6 t/m 8 oktober
Begin oktober heb ik namens de VVN deel
genomen aan het jaarlijks overleg van de
zogenaamde Duitssprekende landen. Dat zijn
de Vincentiusverenigingen uit Duitsland,
Oostenrijk, Zwitserland, Zuid-Tirol en
Nederland. De bijeenkomst vond plaats in
München in een bejaarden/verzorgingshuis dat
door de vereniging wordt gerund. Er is infor
matie over ontwikkelingen in de verschillende
landen uitgewisseld. Belangrijke thema’s die zijn besproken zijn: vluchtelingen,
verjonging van de vereniging en communicatie en PR. Ook deze bijeenkomst heeft
weer geleerd dat het goed en nuttig is elkaar regelmatig te ontmoeten en te infor
meren over ontwikkelingen die spelen. De problematiek in de landen is vergelijk
baar en we kunnen leren van de ervaringen in andere landen.

Bijeenkomst Vincentiaanse familie:
Rome 12 t/m 15 oktober
Het hele jaar 2017 staat voor de Vincentiaanse familie in het teken van 400 jaar
Vincentiaans charisma. De Vincentiaanse familie bestaat uit religieuze en leken
organisaties die de heilige Vincentius als patroon hebben. Voorbeelden daarvan zijn
Congregation of the Mission (Lazaristen), Dochters van Liefde en uiteraard ook de
Vincentiusvereniging. Het sluitstuk van de viering was een grote bijeenkomst in
Rome. Zo’n 10.000 mensen uit 99 verschillende landen waren naar Rome gereisd.
Op vrijdag was er een seminar over het thema van de bijeenkomst: Ik was een vreemde
ling en jij heette mij welkom. In de Engelstalige bijeenkomst werd o.a. een voordracht
gehouden door vertegenwoordigers van het Vincent de Paul Centre uit Nijmegen.
Op zaterdag was er een feestelijke bijeenkomst op het plein voor de St. Pieter met
muziek en toespraken. Ook werd daar de start aangekondigd van een wereldwijde
actie van de Vincentiaans familie om in vele steden in de wereld het probleem van de
vele daklozen aan te pakken. Aan het eind van de bijeenkomst gaf Paus Franciscus
acte de préséance. De bijeenkomst werd op zondag afgesloten met een plechtige
eucharistieviering in de Dom St. Paul achter de muur.
Alfons ten Velde
Bestuurslid internationale betrekkingen

Na de boekenbeurs 2017
Wij kijken terug op een zeer geslaagde boekenbeurs 2017:
de opbrengst was ruim € 10 000, een prachtig resultaat en we danken alle
bezoekers, kopers en donateurs voor hun bijdragen. De bezoekers waren zonder
uitzondering vol lof: er heerste een gezellige sfeer er was een groot aanbod aan
kwalitatief goede boeken met aantrekkelijke prijzen. Iedereen kon wel iets vinden
van zijn gading, ook dat kleine jongetje dat zijn moeder vroeg: ‘mama, wat is
ook weer mijn lievelingsdier?’ – hij vond een boek over leeuwen. En een
prentenboek over kinderen die slecht slapen, staat nu in de praktijkruimte van
een slaapcentrum voor kinderen.
Om de beurs ieder jaar weer tot een succes te maken, is de hulp van veel
vrijwilligers nodig: het hele jaar heeft een kleine groep van 7 personen hard gewerkt
om alle boeken te sorteren, in de juiste categorie in te delen en netjes in te pakken
in dozen. Tijdens de beurs zelf zetten zo’n 20-25 vrijwilligers zich in: voor de beurs
dagen richten zij de ruimte in, op de beide beursdagen zijn zij beschikbaar om
vragen van bezoekers te beantwoorden, om de voorraad boeken op de beursvloer
steeds weer aan te vullen, en natuurlijk om de grote stapel boeken die gekocht
worden, af te rekenen. En na beurs wacht nog een flinke klus: alles moet ook weer
- dezelfde avond nog - opgeruimd worden. Gilde Opleidingen stelt het gebouw aan
de Kasteel Hillenraedstraat gratis ter beschikking en Van Eijck Transport uit Weert
zorgt voor het grote transport zonder dat daarvoor kosten in rekening gebracht
worden.
Omdat wij door al deze hulp nauwelijks kosten hoeven te maken, kunnen wij
de opbrengst vrijwel volledig besteden aan projecten voor kinderen in achter
standssituaties. Zo werd uit de opbrengst van de beurs van vorig jaar een donatie
gedaan aan onder andere Scoutinggroep René Höppener Roermond, Vrienden van
Leergeld Roermond, Speeltuinen Roermond, Kindervakantiewerk Donderberg/
Hoogvonderen, Gilde4U Roemenië, Basisschool De Zonnewijzer, Stichting Warm
Hart Malawi en verschillende
projecten in Lombok,
Indonesië.
Wij kijken tevreden terug op
een zeer geslaagde beurs
en verheugen ons nu alweer
op de beurs van 2018!
Vincentiusvereniging
Roermond

Kerstviering en meer in Glanerbrug
De Vincenciusvereniging Glanerbrug bestaat dit jaar 85 jaar. De vereniging biedt
zoals dat in de doelstelling verankerd ligt hulp aan mensen in moeilijke omstandig
heden. Om dit werk te kunnen bekostigen wordt sinds 1990 jaarlijks een boeken
beurs gehouden waar tweedehands boeken worden verkocht. Een grote groep
vrijwilligers verwerkt en sorteert de aangeboden boeken. Een tweede project is de
jaarlijkse inzameling van gebruikte kleding De opbrengst daarvan komt tegen
woordig ten goede aan de manege van “Het Roessingh”. Mede daardoor kunnen
ruiters met en zonder beperking therapeutisch en aangepast paardrijden.
Een ander project is het dit jaar al weer voor
de zestigste keer participeren van Vincentius
Glanerbrug in de organisatie van een
oecumenische kerstviering in de N.H. Kerk
te Glanerbrug. Tegenwoordig zijn
Glanerbruggers van 55+ welkom bij deze
viering die op de laatste zaterdagmiddag voor
Kerst wordt gehouden. Een grote groep
vrijwilligers van de drie kerkgemeenschappen
in Glanerbrug (Nederlands Hervormd, Gere
formeerd en Rooms Katholiek) gaan op de
vrijdagavond in de kerk aan de slag om de
inrichting om te toveren tot een plek waar gezellig samen, aan kerst-feestelijk
gedekte tafels, de viering kan worden bijgewoond. De dienst wordt verzorgd door
de voorgangers van de drie participerende kerken. Bij toerbeurt worden de
prediking en andere onderdelen door deze voorgangers ingevuld.
De koren van de verschillende kerken alsmede het jeugdorkest van Wilhelmina en
de organist van dienst geven op verzoek van de organisatie ieder jaar weer acte de
présence en verzorgen vrijblijvend de (samen)zang en de muziek. Er wordt gelukkig
nooit vergeefs een beroep op hen gedaan.
De organiserende werkgroep draagt zorg voor alle voorbereidende werkzaam
heden, zoals de samenstelling van de dienst, het drukwerk van de liturgie, de
inkoop van materialen en de verzorging tijdens de dienst, enzovoort. Ook wordt de
mogelijkheid geboden aan mensen die slecht ter been zijn en vervoer nodig hebben
dat zij thuis worden opgehaald en weer teruggebracht. De bedoeling is dus samen
nadenken over de inhoud van Kerstmis via woord en gezang in een gezellige sfeer
met “koffie en krentenwegge”. Een klein kerstcadeautje voor alle aanwezigen,
meestal in de vorm van een fijne versnapering, hoort tegenwoordig bij het geheel.
Weken voor aanvang van deze kerstviering komt de werkgroep al bijeen om de
zaak weer in goede banen te leiden. Na afloop van de viering is het fijn om uit de
reacties van de mensen te vernemen dat men er weer van heeft genoten.
De collecte tijdens de viering is ten behoeve van het dekken van de gemaakte
kosten. Eventuele tekorten worden door de deelnemende organisaties gedekt.

Project Timulazu Evaline Pongrat
De Vincentiusvereniging Roermond ondersteunt vanaf 2014 het project Timulazu
Evaline Pongrat in Roemenië. Dit project is een tweejarig woon- en werkprogramma
t.b.v. de reintegratie van kansarme jongeren. In Roemenië komen achttienjarigen
die een geschiedenis kennen met een kinderbeschermingsmaatregel vanuit het
kindertehuis of gezin onvoorbereid en zonder begeleiding en geld op straat te
staan. Voor deze jongeren bestaan er nauwelijks vangnetten. De Stichting Timulazu
wil hierin iets betekenen. Timulazu heeft een verbouwde staatsboerderij met cam
ping en kinderboerderij.
In jaar 1 worden trainingen en cursussen
gegeven. Het trainingsprogramma is gericht
op wonen, gezondheid, welzijn, werk en
financiën. De jongeren wonen en werken
samen op het terrein. Zij houden zich tevens
bezig met klussen en het onderhoud binnen
en buiten op de camping en kinderboerderij.
In het tweede jaar dienen ze te integreren in
de maatschappij. Daartoe gaan de jongeren
een praktijkopleiding van hun keuze volgen
met daaraan gekoppeld een stageplek.
De jongeren wonen het eerste halfjaar nog
steeds op het terrein, maar de begeleiding wordt verminderd. Daarna is het streven
dat ze op zichzelf gaan wonen en werken in de stad. De begeleiders komen indien
nodig een of twee keer per week langs. Na 2 jaar staan de jongeren op eigen benen,
maar als het nodig is kunnen ze altijd terugvallen op Timulazu voor hulp met
financiën, werk en welzijn. Het familiegevoel is groot bij Timulazu en de jongeren
zullen altijd op hun familie kunnen terug vallen.
Sinds enkele jaren ondersteunt de Vincentiusvereniging Roermond tevens Gilde4U.
Gilde4U is een zelfstandige autonome stichting die een verbinding heeft met Gilde
Opleidingen. Studenten van de opleidingen binnen de sector Zorg&Welzijn krijgen
via Gilde4U de gelegenheid om het beroep van hun keuze in een breder perspectief
te zien. Gilde4Uwil charitatieve projecten organiseren en begeleiden ten behoeve
van kinderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of
psychiatrische aandoening en ouderen, uit te voeren door studenten van de
opleiding Zorg en Welzijn van de Stichting Gilde Opleidingen te Roermond. Deze
projecten kunnen in binnen- en buitenland plaatsvinden. Tijdens hun projectreizen
heeft Gilde4U al enkele malen Timulazu bezocht. Dit was ook het geval gedurende
de laatste reis die plaatsvond van 3 t/m 10 oktober jl. Bestuurslid en begeleider van
Gilde4U Jos van Buel kan ons inlichten over de laatste stand van zaken bij Timu
lazu: “Tijdens onze spelen met de kinderen van San Marghita hebben de jongeren
die Timuluza in begeleiding heeft volop geholpen met het aansturen van de groep
jes kinderen. Voor november 2017 hebben ze alweer 4 jongens op de lijst ;
ze hopen er nog 2 jongeren bij te krijgen want dit jaar gaan ze voor 6 jongeren”.

Vincentiusvereniging Zoetermeer
De Vincentiusvereniging Zoetermeer verstrekt ieder jaar met Kerstmis en
Pasen pakketten en attenties aan personen en gezinnen die hiervoor om een
aantal redenen in aanmerking komen. Hierbij wordt rekening gehouden met
de omstandigheden waarin men verkeert.
Met de kerstdagen worden de navolgende keuzes gemaakt.
• Indien er financiële of zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn krijgt men
een kerstpakket. Deze pakketten worden door de vereniging zelf samengesteld en
ingepakt. Hiermee worden de kosten per pakket zo laag mogelijk gehouden zodat
met het beschikbare budget zo veel mogelijk gezinnen kunnen worden geholpen.
Buiten de pakketten die door de vereniging zelf worden uitgedeeld, worden er
ook aan maatschappelijke organisaties, zoals de Parochiële Caritas Instelling,
geschonken die deze dan via hun eigen organisatie verdelen.
In totaal worden er elk jaar ca. 65 kerstpakketten door de vereniging verstrekt.
• Als financiële problemen niet direct een rol spelen maar men bijvoorbeeld
langere tijd ziek is, wordt er een fruitdoos verstrekt. Dit is doorgaans het geval bij
25 tot 30 personen.
• Is er sprake van extra aandacht met de feestdagen dan krijgt men een kerststukje.
Dit is veelal het geval bij ouderen en alleenstaanden. Er worden ca. 25 kerststukjes
rondgedeeld.
• Tot slot krijgen een aantal personen die gedurende het jaar een dierbare hebben
verloren een herdenkingkaars.
• Met Pasen worden er elk jaar ca. 25 paasattenties verstrekt

Uitje voor kinderen
Hoe ontstond het? Misschien had hij er al lang over lopen denken, maar op een
voorjaarsdag in 2016 zei Bert ineens: Weet je wat ik zou willen doen? Ervoor zorgen
dat de kinderen een dagje naar de Efteling kunnen!
“Ieder kind in deze regio is in de Efteling geweest, één of meerdere keren, maar de
kinderen van onze hulpvragers komen daar nooit.”
Gelukkig vond het bestuur van de Vincentiusverenging Geldrop-Mierlo het de
moeite waard om geld aan te besteden, want dat het geld zou kosten was duidelijk.
Een paar mensen van de werkgroep BudgetMaatje hebben het op zich genomen om
één en ander te organiseren. Hieronder de dingen die gedaan moesten worden:
• Besluiten wie er mee mogen. We gaan uit van gezinnen met kinderen tussen 4 en
12 jaar. Daarbij moet er één van de ouders mee, we kunnen niet op al die kinderen
passen.
• Gezinnen die bij BudgetMaatje, de Voedselbank, Stichting Leergeld en de Vincenti
usvereniging bekend zijn, krijgen een uitnodigingsbrief, Daarin staat dat het om
een gratis uitje gaat, de datum en de voorwaarden (op uw eigen kind passen bijv.)
en een strookje om je op te geven.
• Bij de Efteling vragen om reductie van de toegangsprijs (alleen de normale
groepskorting gekregen).
• Overleg met de gemeente over een financiële bijdrage.
• Busonderneming kiezen en bussen bespreken.
• Alle mensen krijgen een lunchpakketje mee, dit moet ingepakt worden. (per gezin,
in een tas met het aantal erop). Dit doen een paar vrijwilligers.
• Men krijgt bovendien 5 euro zakgeld per persoon, om echt een dagje uit te kunnen
zijn. Dit wordt per gezin in een envelop gedaan en op naam in de bus uitgedeeld.
• Ook krijgt iedereen bij het instappen van de bus een polsbandje met daarop
“Geldrop-Mierlo” en het telefoonnummer dat in noodgeval gebeld kan worden.
• Begeleiding: In iedere bus zijn twee mensen en in de Efteling zit altijd iemand met
de telefoon op een afgesproken plaats.
• Na de opgave nog even controleren: Kloppen de leeftijden, (altijd moeilijk om in
grensgevallen nee te moeten zeggen) adressen, telefoonnummers. Er wordt een
lijst gemaakt wie in bus 1 en wie in bus 2 komt en daarna krijgt ieder gezin weer
een brief waarin de bevestiging dat ze mee mogen, de tijden van vertrek en thuis
komst.
Ons eerste uitje naar de EFTELING, mogelijk gemaakt door de Vincentiusvereniging
Geldrop-Mierlo, met de werkgroep BudgetMaatjes, verliep wonderlijk goed.
Er waren 128 mensen die zich hadden aangemeld: 32 gezinnen, met totaal
96 kinderen. Er kwam niemand te laat en er viel de hele dag geen wanklank.
Iedereen die hierbij betrokken was vond het geweldig, kinderen en ouders waren
heel dankbaar dat dit voor hen mogelijk gemaakt was, en het geld dat ermee ge
moeid was, was welbesteed. “Zo’n dag moeten we volgend jaar weer doen”
En dit jaar zijn we weer een dagje uit geweest. Dit keer naar TOVERLAND. Ook weer
met de leeftijdsgroep van 4 t/m 12 jaar. Dit keer waren we met 160 personen, ± 50
gezinnen en weer was het een enorm succes. Deze leeftijdsgroep past helemaal
goed bij de attracties van Toverland.
Vincentiusvereniging Geldrop-Mierlo

Tine van Ommen neemt afscheid van
Vincentiusvereniging Den Dungen
Tijdens de Eucharistieviering op zondag 8 oktober j.l. in Den Dungen werd
stilgestaan bij het feit dat er maar liefst drie jubilarissen zijn bij Vincentiusvereni
ging Den Dungen voor de gemeente Sint-Michielsgestel. Dit zijn de bestuursleden
van het eerste uur sinds de heroprichting in 1992. Dus allen zijn al 25 jaar actief.
Dit zijn Tine van Ommen, Marietje Pijnappels en Jacques Claerhoudt.
GEFELICITEERD! Pastor van Beurden memoreerde, op geheel eigen wijze, het werk
van Vincentius a Paulo, geboren in 1581, die op een zeker moment afziet van zijn
eigen materiële welvaart en status en zich geheel wijdt aan armenzorg. Deze armen
zorg is tot op de dag van vandaag de missie van de Vincentiusverenigingen.
Aan het einde van de dienst was het
dezelfde Pastor van Beurden, die de
jubilarissen decoreerde met de
Vincentiusspeld. Twee van de jubila
rissen gaan door als bestuurslid. Tine,
echter, had een half jaar geleden al
aangekondigd te willen stoppen. “Ik
ben de 80 gepasseerd en vind het tijd
om het stokje over te dragen aan de
jongere generatie, in wie ik veel
vertrouwen heb”, aldus Tine. Maar,
tegelijkertijd gaf ze te kennen nog wel
vrijwilligerswerk voor de Vincentius
vereniging te willen blijven doen.
Tine, is een echte Dungense geworden, sinds ze 54 jaar geleden in Den Dungen
kwam wonen. Met hart en ziel heeft ze zich gestort op vrijwilligerswerk. Naast de
Vincentiusvereniging is/was ze actief bij de bibliotheek, het kerkbestuur, ouderen
pastoraat, gastdocent over de oorlog in Nederlands-Indië, Coudewater , Nieuw
Beekvliet, enz. , teveel om alles op te noemen. Na afloop van de dienst werd in
kleine kring nog even “nagebuurt”. De voorzitter, Margret de Jong, overhandigde
de jubilarissen daarbij een bloemetje en bedankte hen nogmaals voor hun inzet. En
als grote verrassing werd Tine, als eerste ooit binnen Vincentiusvereniging Den
Dungen, benoemd tot erelid. Tine, zichtbaar geroerd, reageerde dat ze het allemaal
gedaan had voor het goede doel van de Vincentiusvereniging Den Dungen in onze
gemeente, zijnde armoedebestrijding.
Meer concreet: runnen van de Voedselbank, Thuishulpadministratie, Kerstpakket
tenactie i.s.m. de parochie afdeling Berlicum/Middelrode, alsmede incidentele
financiële en immateriële hulp aan mensen die het nodig hebben.

Vrijwilligers werven en behouden
Op 28 oktober vond in Den Bosch bij de Vincentiusvereniging de eerste studie
bijeenkomst plaats, die georganiseerd is door het bestuur. Het was een inspirerende
ochtend onder leiding van de enthousiaste en deskundige Sanne van Viegen.
De aanwezige verenigingen hebben het nodige opgedaan om beter vrijwilligers te
werven en te behouden.
De bijeenkomst eindigde waar de volgende bij zal aansluiten: hoe communiceer je
als je vrijwilligers wilt werven? Daarmee is geoefend met behulp van “de gouden
cirkel”. Toepassing leidt voor de meesten tot een andere aanpak.
Alle verenigingen hebben inmiddels de informatie ontvangen, die op de bijeen
komst aan de orde is gekomen. Doe er uw voordeel mee.
Eind april of begin mei 2018 komt er een tweede bijeenkomst met als onderwerp:
communicatie en PR. Een uitnodiging volgt in maart 2018.
Peter de Boer
Bestuurslid Werkontwikkeling en Kennis delen

Fondsenwerving Vincentiusvereniging Beek
In het kader van kennisoverdracht inzake fondsenwerving is ons gevraagd te om
schrijven hoe wij, als Vincentiusvereniging Beek, erin geslaagd zijn in de loop van
dit jaar twee forse donaties binnen te halen.
De eerste actie die ons werd aangeboden, is de opbrengst van de Vastenactie van
de 4 parochies in ons werkgebied te bestemmen voor de Vincentiusvereniging. Van
oudsher, en zeker de laatste 10 jaren, is er een intensief en hartelijk kontakt met de
pastores van de parochies. We mogen stellen dat een groot deel van de diakonie
van de parochies door onze vereniging wordt ingevuld, zeker wat betreft financiële
en administratieve ondersteuning aan mensen die van een beperkt inkomen moe
ten zien rond te komen en er op eigen kracht niet uitkomen. Toen dus het voorstel
kwam van de zijde van de parochies om de Vastenaktie 2017 voor onze vereniging
te bestemmen, waren wij daarmnee erg verguld. Wij hebben dan ook gezorgd voor
envelopjes met opdruk van de Vincentiusverenging die huis aan huis bezorgd
werden samen met het parochieblad. In dit parochieblad natuurlijk toelichting op
de aktie, waarbij de Vincentiusvereniging goed voor het voetlicht werd gebracht,
en tevens een oproep voor een gulle bijdrage. Over dat laatste mogen we dik
tevreden zijn. Netto leverde deze aktie ons ruim € 7000 op, een prachtig resultaat.
De basis hiervoor is toch de goede relatie met de parochies, zowel pastores als

kerkbesturen, in ons werkgebied. We mogen stellen, dat de pastores ons de meeste
hulpvragers bezorgen. Zij komen bij de mensen achter de voordeur en waar ze
signaleren dat er problemen zijn die wij aankunnen, worden de betreffende mensen
met ons in kontakt gebracht. Die signaleringsfunctie is erg belangrijk, het is het
begin van onze hulpverlening. We willen ons immers inzetten voor de mensen die
zich in de materiële marge van on ze samenleving bevinden. Gelukkig hebben we
nog niemand in de kou hoeven te laten staan. Er zijn altijd oplossingen te vinden,
waarmee de mensen weer vooruit kunnen, het weer zien zitten. Dit is ook heel
bemoedigend voor onze medewerkers, die hierin hun voldoening vinden.
Het tweede project was een waarderingssubsidie van de gemeente Beek.
Ook deze subsidie komt voort uit de goede relatie die wij hebben met het
gemeentebestuur en via de wethouder ook met de ambtenaren van de afdeling
Werk en Inkomen, in de volksmond de afdeling Sociale Zaken. We hebben binnen
onze vereniging een medewerker die juridisch goed onderlegd is. Hij verdiept
zich in allerlei gemeentelijke regelingen in het sociale domein. Hij maakt er samen
vattingen van, waardoor deze regelingen ook voor de andere medewerkers toe
gankelijk worden en in voorkomende gevallen kunnen worden gebruikt. Door de
vele kontakten, zowel met de betreffende wethouder als ook met casemanagers
en beleidsmedewerkers van de gemeente, is van de zijde van de gemeente veel
waardering ontstaan voor ons werk in de Beeker gemeenschap. Men heeft ook
goed begrepen, dat wij (financiële) hulp bieden daar waar de gemeente, gehinderd
door haar eigen regels en voorschriften, geen adequate hulp kan bieden, terwijl die
wel dringend nodig is. Dat heeft ertoe geleid, dat zij ons een waarderingssubsidie
van € 5.000 per jaar voor de komende 3 jaren hebben toegekend. Na afloop van
elk jaar zal er een terugkoppeling plaatsvinden, waarbij wij als Vincentiusvereniging
de anoniemiteit van onze hulpvragers en onze eigen overwegingen en beginselen
niet hoeven prijs te geven.
Al met al zijn dit twee voorbeelden die laten zien hoe je als Vincentiusvereniging
fondsen kunt genereren. Maar de basis is om als vereniging een goede relatie
te creëren met de diverse (maatschappelijke) instanties in je werkgebied.
We wensen onze zusterverenigingen veel succes hiermee.
Giel Coumans
voorzitter Vincentiusvereniging Beek
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