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Voorwoord
Zaterdag 6 maart jl. werden wij
Vincentianen warm welkom geheten
in Wamel door voorzitster Femke
Zondag en de plaatselijke pastoor
Sjef van der Maazen die enkele
gedachten deelde over de plaats van
de diaconie in het verleden, heden en
de toekomst.
Na het financiële gedeelte van de vergadering - waarover verderop in deze
Vincenpaul meer - was Marijke van Eck,
directeur van vereniging de Zonnebloem
te gast. ‘De Zonnebloem kleurt je leven’
en ‘meten is weten’. Dat waren twee van
de wijze lessen die zij ons heeft meegegeven. Met de slogan ‘de Zonnebloem
kleurt je leven’ zet de Zonnebloem zich
op de kaart. Zowel voor (potentiële) vrijwilligers en donateurs als voor hun
gasten. Afgelopen jaren heeft de
Zonnebloem stevig en met succes aan
haar naamsbekendheid gebouwd.

Drukbezochte
Hoofdraadsvergadering
neemt
belangrijke
beslissingen.

U I T G AV E VA N D E V I N C E N T I U S V E R E N I G I N G - N E D E R L A N D
Dat hebben zij onder meer behaald door
hun resultaten te meten en communiceren. Het maakt immers enorm indruk als
je hoort dat zij met 1.400 afdelingen en
40.000 vrijwilligers één van de grootste
vrijwilligersorganisaties van Nederland
zijn. Zij brengen jaarlijks 1,3 miljoen
bezoeken aan mensen met een fysieke
beperking door ziekte, handicap of leeftijd voor wie sociaal isolement dreigt.
Het verhaal van mevrouw Van Eck stak
extra af bij de eerdere vraag tijdens de
Hoofdraadvergadering hoeveel lokale
verenigingen wij hebben. Het exacte aantal kon niemand noemen. Daarmee hebben we een belangrijk verbeterpunt voor
de Vincentius vereniging te pakken. Een
verbeterpunt dat overigens geheel in lijn
ligt met het verdrag van Etten-Leur. We
moeten zelf scherper formuleren waar
we voor staan en wat we doen. Dit alles
vanuit de gedachte dat ‘ieder mens telt’.
Alleen dan kunnen we anderen betrekken
in ons enthousiasme voor het goede doel.

Komende maanden wordt vanuit het landelijk bestuur gewerkt aan het verkrijgen van subsidie voor de opzet van een
nieuwe website en brochure. Daar zullen we veel kwantitatieve gegevens in
mee moeten nemen om derden te overtuigen van het nut en de noodzaak van
de Vincentius verenigingen. Op aangeven vanuit de vergadering heeft het
bestuur alsnog besloten om een compacte klankbordgroep op te richten om
kritisch mee te kijken in de opzet van de
site en de brochuretekst.
Dat door de Vincentianen voldoende
pracht activiteiten worden gerealiseerd,
blijkt wel weer uit voorliggende
VincenPaul. Als iedereen daar hard aan
blijft werken en we nog meer oog hebben voor het communiceren van onze
boodschap dan kan er niet anders dan
een mooie toekomst voor de Vincentius
verenigingen in het verschiet liggen!
Femke Gronheid.

Duidelijkheid over financiën
Vincentius Nederland
Tijdens de Hoofdraadsvergadering van 6 maart 2010 in Wamel is door de Hoofdraadsvergadering besloten om de financiën van de Vincentiusvereniging-Nederland definitief
eenvoudiger te regelen.
Als penningmeester bereidde ik deze vergadering voor in goede samenspraak met de
financiële commissie. Wij toonden aan, dat de uitgaven van de Vincentiusvereniging
Nederland konden worden teruggebracht van ca  110.000 naar 78.000 voor het jaar 2010.
In grote lijnen zijn deze  78.000 nodig voor:
Het landelijk bureau/organisatie
 65.800
Bijdrage aan Intern. Vinc. Vereniging
 5.200
VincenPaul
 7.000
Vervolg op pagina 2

De inkomsten van de Vincentiusvereniging-Nederland bestaan uit de
bijdragen van de lokale Vincentiusverenigingen, giften van derden en renteinkomsten over het vermogen.
Aan de vergadering werd een aantal
voorstellen voorgelegd, waarna de
Hoofdraadsvergadering de volgende
besluiten nam:
• Vanaf 2010 gaan we uit van één
financiële bijdrage per lokale
Vincentiusvereniging en stappen we
af van de in het verleden gehanteerde
opbouw gebaseerd op leden van de
lokale verenigingen.
• Vanaf 2010 indexeren we de jaarlijkse
bijdrage en bij de vaststelling van de
begroting zal door de Hoofdraadsvergadering hieromtrent een besluit
worden genomen voor het volgende jaar.
• Als basisjaar wordt 2009 gehanteerd.
Op de nota voor de bijdrage van 2010
wordt deze bijdrage van 2009 reeds
verhoogd met 5% en daarna naar boven
afgerond op hele tientallen.
• Aan de lokale verenigingen, die in het
verleden een extra bijdrage hebben
verleend, wordt gevraagd om deze extra
bijdrage ook de komende jaren te blijven
verstrekken, uiteraard voor zover de
eigen financiële positie dit toelaat.
• Aan de financieel sterkere lokale
verenigingen wordt gevraagd om
structureel de jaarlijkse bijdrage
zelfstandig te verhogen.
Besloten is om op zo kort mogelijke
termijn hierover een brief te laten
uitgaan naar de lokale Vincentiusverenigingen.

Weten is Meten
Tijdens de vergadering werd ook gespro
ken over het belang van het beschikbaar
komen van goede en transparante
gegevens om te kunnen gebruiken voor
bijv. de ANBI-verklaring, het CBFkeurmerk, voor aanvragen aan fondsen
om financiële steun en voor het brede
publiek dat onze website bezoekt.
Het gaat daarbij niet alleen om de
resultaten van Vincentiusvereniging
Nederland. Zeker zo belangrijk is het om
informatie te kunnen verstrekken over
de activiteiten van de totale lokale
Vincentiusverenigingen.
• Hoeveel mensen helpen we per jaar,
welk bedrag is hiermee gemoeid,
• Hoeveel geven we per jaar uit aan
projecten in het buitenland ?
• Welke activiteiten vinden er plaats?
Enz, enz.
• Kortom hoe geven we uitwerking aan
de doelstelling van onze Vincentiusvereniging.
Als penningmeester laat ik voor de
komende zomervakantie een brief uitgaan
naar de lokale Vincentiusverenigingen
met het verzoek om een aantal gegevens
aan te leveren over de activiteiten en
resultaten van het jaar 2009. op basis van
die gegevens kan vervolgens tijdens de
Hoofdraadsvergadering van 20 november
a.s. een overzicht worden geprojecteerd.
Ik reken op de medewerking van u allen.
Harrie Dirkx
Penningmeester VVN.

Zilveren erepenning
voor Frans Hamers

Frans Hamers (rechts) ontvangt de zilveren erepenning
en de bijbehorende oorkonde uit handen van Leon
Jeurissen, de voorzitter van de Vincentiusvereniging
H. Catharina Holz.
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Frans Hamers uit Kerkrade heeft de internationale zilveren
erepenning van de Vincentiusvereniging- Nederland in ontvangst
mogen nemen. De 79-jarige Hamers vierde zijn vijftigjarig lidmaatschap van de Vincentiusvereniging H. Catharina Holz. In die periode
was hij van maart 1982 tot eind 2000 president van deze vereniging.
De gouden jubilaris werd 14 januari 1960 lid van de Vincentiusvereniging en kreeg de onderscheiding uitgereikt in het bijzijn van
zijn medebestuursleden.
Leon Jeurissen.

Een bijzonder weekend
in Tilburg, 16 en 17 april
De Vincentiusvereniging in
Tilburg staat in april een mooi
weekend te wachten. Er staan
een tweetal activiteiten op
stapel. Op 16 april is de
tentoonstelling van het
Vincentiuswerk in Tilburg
en de dag daarna wordt het
5e lustrum gevierd van de
Vincent Shop.
Enkele vrijwilligers aan het werk voor de kerstpakketten

De Tilburgse vereniging kent bijna
50 vrijwilligers, verdeeld over de Shop,
de Commissie van Toewijzing, de SORT,
de Conferentie Trouwlaan en het Bestuur.
Tilburg is o.a. bekend van Peerke
Donders. In 2009 is het museum van
Peerke officieel geopend. Ook vanuit
de Vincentiusvereniging is daar medewerking aan verleend. Een van de ruimtes in het museum wordt met regelmaat
opengesteld voor tentoonstellingen.
De Vincentiusvereniging Tilburg heeft
dankbaar gebruik gemaakt van het
verzoek om deze ruimte te gebruiken
voor een uiteenzetting van haar werk in
Tilburg.
De dag daarna wordt het 25 jarig bestaan
gevierd van de Vincent Shop, een actieve
winkel waar naast de reguliere verkoop
van tweedehands goed jaarlijks een
braderie plaatsvindt en ruim 350 kerstpakketten worden ingepakt en gedistribueerd aan arme Tilburgse gezinnen.
De dag staat in het teken van goede
doelen. Er zijn 25 projecten die vanuit de
Shop in de laatste jaren in financiële
zin zijn ondersteund en ook nu weer
zijn we in staat een bijdrage te kunnen
leveren.

In de gehele voorbereiding is veel tijd
gestopt. Vertegenwoordiging vanuit de
gemeente Tilburg is aanwezig, er is
een boek samengesteld met het werk
wat in de afgelopen 25 jaar is verricht,
met bijzondere anekdotes en foto
materiaal. Een stagiaire van de
Foto Vakschool en tevens dochter van
een van de vrijwilligers heeft een
kalender gemaakt over het werk,
de medewerkers en bijzondere uit
spraken van enkele vrijwilligers.
Daarnaast wordt er een film gemaakt
van het alledaagse werk van de Shop
waardoor een goed beeld ontstaat van
de activiteiten die daar plaatsvinden.
De presentatie van de film, het overhandigen van het eerste boek en het
aanbieden van de kalender zal allemaal
op 17 april in de middag gebeuren.
Genodigden wordt gevraagd om een
kleine vergoeding voor boek en kalender. De opbrengsten daarvan komen
uiteraard ten goede aan de geselecteerde projecten.
De dag wordt afgesloten met een feest
voor alle vrijwilligers in het Trappisten
Klooster.
Vincentiusvereniging Tilburg.
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India

Chili

De Vloedgolf in India heeft grote schade
toegebracht in het getroffen deel, in het
midden-zuiden van het land. Het water
dat soms twee meter hoog stond is
gezakt en de bewoners, vooral in de
dorpen, hebben de verwoestingen gezien.
Soms alles kwijt. Veel landen in onze
Vincentiusvereniging, die contacten met
India hebben, hebben met financiële
steun kunnen helpen. Wij hebben vanuit
Nederland met onze zusters en broeders
in India afgesproken, dat toen direct
al 5.000 euro beschikbaar kon worden
gesteld voor de eerste hulp: drinkwater,
voedsel, kleding, medische spullen,
keukenhuisraad. Vervolgens zullen wij
over enige tijd enkele kleinschalige
projecten van Vincentius-India ont
vangen. Dank zij uw steun kunnen wij
nog voor ruim 10.000 euro extra bijdragen.

Het lijkt maar niet op te houden in de
wereld. Nu weer een zeer zware aard
beving in Chili. De stand van zaken is hier,
dat voor zover thans te overzien er
geen doden zijn te betreuren onder de
vincentianen. Wel is in de stad Talca een
bejaardenhuis ingestort, overigens nadat
de bewoners uit voorzorg al waren
geëvacueerd. De nationaal Vincentiusvoorzitter, Francisco Velasco, meldt dat
hij inventariseert waar vincentianen iets
aan hulpverlening kunnen doen. Dat is
overigens nog niet zo eenvoudig, want
wegen zijn weggeslagen ook in de bergachtige gebieden en communicatiemiddelen zijn verwoest. Maar de Interna
tionale Vincentiusvereniging staat paraat
om bij te staan. En als wij willen, kunnen
we daaraan meehelpen.

Assemblee
Internationaal
De Internationale vereniging komt in een Assemblee bijeen eind mei, begin juni dit jaar
in Salamanca, Spanje. Dat is een bijeenkomst die eens per vijf a zes jaar plaatsheeft.
Dit keer onder de titel: “Van Hoop Naar Dienst”. De huidige voorzitter José-Ramon
Torremocha uit Spanje zal terugtreden na 11 jaar presidentschap. Kandidaat voor
deze functie is Michael Thio uit Singapour, thans internationaal vice-voorzitter.
Een dynamisch man, geliefd in de vereniging, bekwaam op de terreinen internationale
solidariteit, twinning, organisatie, hulpverlening en tevens een inspirerend man op het
terrein van vormingswerk en verdere ontwikkeling van de vereniging in verschillende
landen waar nog geen Vincentiusvereniging bestaat of waar aarzelende beginnetjes
zijn. Ook onze vereniging heeft hem kandidaat gesteld. Voorts zullen alle beleidszaken
en voortgangs rapportages besproken worden en zullen enkele thema’s speciaal
accent krijgen. Dat zijn dit keer: werkzaamheden internationaal bestuur, veranderende
hulp aan armen (kerntaak), vormingswerk in de vereniging (wordt veel aangedaan
elders in de wereld), jongeren in de vereniging (is een levendig geheel momenteel) en
werving nieuwe leden (noodzakelijk overal). Namens onze vereniging zal bestuurlid
Hans Schouten de Assemblee bijwonen. Alfons ten Velde, onze vorige voorzitter,
zal ook deelnemen vanwege zijn functie van internationaal vice-voorzitter EuropaNoord.
Hans Schouten.
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Chili na de aardbeving

Haïti
Beste medeleden en allen die een financiële bijdrage hebben
geleverd voor de hulpverlening aan het zo zwaar getroffen Haïti.
Er is in totaal vanuit de vereniging al ruim 30.000 euro ontvangen
of toegezegd. Dat is werkelijk een grote daad van internationale
solidariteit en wij zijn u daar zeer dankbaar voor.
“Wij kunnen iets doen”
Die tekst schreven wij in de email-brief
aan u allen van 19 januari j.l. Want niet
alleen nam de Internationale vereniging
in Parijs het initiatief de hulpverlening
te coördineren en alle 142 landen in de
wereld waar een Vincentiusvereniging is
op te roepen de handen ineen te slaan.
Nee, ook kwam er uit Haïti zelf direct de
melding hoe de stand van zaken was.
En die was ook voor ‘onze mensen’ van
de Vincentiaanse Familie niet zo goed.
Een van de zusters van de Dochters der
Liefde (Vincentius zusters) is overleden
door de aardbeving. Van de 200 leden van
de Vincentiusverenigingen in de hoofdstad Port-au-Prince hebben vijf leden de
dood gevonden. Van velen van hen is de
huisvesting verwoest en ook het woonhuis van de Dochters der Liefde is ingestort, alsmede het schooltje daar vlakbij.
Op het sportveld van dat schooltje is nu,
mede op initiatief van de Dochters een
tentenkamp ingericht, tevens bestemd
voor kinderen, ouderen, zieken en
mensen die bijzondere hulp nodig hebben. De Vincentiaanse Familie, bestaande uit de Dochters de Lazaristen
(Vincentius paters) en de leden van de
Vincentiusvereniging hebben vervolgens
de hulp ingeroepen van de Dochters der
Liefde van de Dominicaanse Republiek
(het andere deel van het eiland).
Het gevolg daarvan is, dat vrachtwagens
met hulpgoederen zijn aangevoerd:
tenten, bedden, kleding, medicijnen,
verband, huishoudelijk materiaal, rijst en
ander voedsel. Om die praktische hulp
te kunnen realiseren, is door Parijs een
eerste bijdrage uit het Internationale
Noodfonds verstrekt.

Onder de indruk
Eduardo Marqués Almeide, die in Haïti
woont en de coördinatie heeft, schrijft
“Wij zijn onder de indruk te zien wat
het Vincentiuswerk vermag. De veerkracht van de mensen, die zelf in nood
zijn en tevens direct hulpvaardig zijn, is
ontroerend. De spontane acties binnen
onze vereniging overal in de wereld zijn
hartverwarmend. Wij weten, dat nu de
camera’s in Haïti staan, maar als dat
voorbij is, moet hier ons land worden
opgebouwd en dat wordt een lange
weg”. Blijft u alstublieft werken en bidden en helpen. U allen bent een instrument van onze Lord, die, ook al bent u
voor ons ver weg in een ander land, ons
toch nabij bent en ons kracht geeft.”
Ook elders
Ook elders in Haïti is de hulpverlening
vanaf de eerste dag in volle gang. In het
ziekenhuis Sacre Coeur in Milot, zo’n
100 km ten noorden van Port-au-Pince
waarbij ook Vincentianen uit Ierland
en Amerika betrokken zijn en waar
de Amerikaanse en Canadese Marine
met helikopters slachtoffers naar dit
hospitaal hebben vervoerd. Een enorme
stroom gewonden, die deels in het half
ingestorte ziekenhuis en deels in drie
schoolgebouwtjes daar vlakbij konden
worden opgevangen. Waar de hulpverleners ook dramatisch situaties hebben
meegemaakt. Zoals met een gewond
meisje van 8 à 9 jaar, hoge koorts en
zeer veel pijn, de eerste dagen haar
moeder kwijt en daarom dagen rondgelopen, zwaar geblesseerd als zij was.
Gelukkig is na lang zoeken de moeder
gevonden, met een emotioneel weerzien
als gevolg. En opnieuw spreken ook
daar de mensen over dat wonderlijke
aan kracht van de bevolking, kracht die
het merendeel haalt uit hun geloof vast van plan alle puinhopen te lijf te
gaan en de wederopbouw aan te vatten.

Hoe nu verder?
Onze vereniging zal alle ontvangen giften
beschikbaar stellen via overmaking aan
de Internationale vereniging in Parijs.
Daar is de coördinatie in handen van
de voorzitter van de speciale ‘Technical
Training Commission’ die over dit soort
projecten waakt. Die coördinatie verloopt
perfect met de coördinatie in Haïti zelf,
waar Eduado Almeida en de Dochters
der Liefde de spil vormen. De nood is
hoog, de schade enorm. Dus blijven ook
onze giro- en bankrekening openstaan
voor nieuwe giften. Wij zullen u daar zeer
dankbaar voor zijn. Vervolgens willen wij u
via emailbrieven en Vincenpaul graag op
de hoogte houden over het verloop van de
hulpverlening, de plannen en de uitvoering daarvan.
Hans Schouten.

Mensen moeten weer
een bestaan zien op te
bouwen

Overal ingestorte
gebouwen in Haïti

foto’s helaas niet groter af te drukken,
bron: www.ssvpglobal.org
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Agenda van
Nationale en
Internationale
Dagen
Hieronder volgt een overzicht van
relevante nationale en internationale
dagen. Wellicht interessant voor
uzelf of als aanknopingspunt voor
activiteiten in uw omgeving.
A PRI L
2 april: Wereld Autisme Dag
4 en 5 april: Pasen
8 april: Wereld Roma Dag
11 april: Wereld Parkinson Dag
MEI
8 mei: Nationale Molen- & Gemalendag
9 mei: Dag van Europa
11 t/m 14 mei: IJsheiligen
12 mei: Dag van de Verpleging
15 mei: Internationale dag van het gezin
24 mei: Dag van het Kasteel
JUNI
5 juni: Wereld Milieu Dag
20 juni: Wereld Vluchtelingen Dag
26 juni: Nationale Veteranendag

De Vincentiusvereniging van Dokkum is teruggevonden. De oude
dame werd in comateuze toestand aangetroffen op de zolder van
de pastorie. In een reflex bewoog af en toe een hand in een ontvangend gebaar. Onmiddellijk daarna werd ook de geefhand even
actief. Doorgeven heet dat.

Oude dame
wakker gekust
Het idee van de zoektocht vond zijn oorsprong in een vergadering. Meestal is dat
een slecht begin. Vergaderingen leveren
zelden iets nuttigs op. Maar in dit geval
wel. De oude dame werd dus min of meer
levend aangetroffen: erg stoffig en
verwaarloosd. De kinderen hielden zich
bezig met het beheer van de boedel, maar
waren het oude mens vergeten.
Onze pastoor deed een wonder en
bracht haar weer tot leven. Er gaan ook
geruchten dat hij de schone slaapster
wakker gekust heeft. De dame bleek lid te
zijn van een grote familie in het westen en
zuiden van het land. Hans Schouten kende
haar nog wel van vroeger en adviseerde
arbeidstherapie: Doe wat, er is werk
genoeg! Wij helpen wel.

Nog veel te doen...

We gingen van start onder het op
dat moment populaire Obama motto
“Caravan? Yes, we can”. De doelstelling
was beperkt: 2 weken een caravan huren
en beschikbaar stellen. De SOR zou
zorgen voor invulling met mensen waar
aan het goed besteed zou zijn.
Een beperkte doelstelling, meer zat er
voorlopig niet in. De sceptici vonden een
gemiddelde bijdrage van  1,00 per
parochiaan al veel te hoog gegrepen.
Zo’n opbrengst krijg je alleen bij rampen.
En dat elk jaar weer?
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Op 8 december vorig jaar vierde onze
pastoor, Paul Verheijen, zijn 25 jarig
priesterjubileum. Als cadeau vroeg hij
een bijdrage voor de aankoop van een
caravan. We stonden erbij en wij keken
ernaar. Het was als het verhaal van de
broden en de vissen. We begonnen met
bijna niets en er kwam alsmaar meer
bij. Uiteindelijk werd het  15.000,-.
We bestelden dus de caravan en gingen
Schaamteloos Schooien om de rest bij
elkaar te krijgen. Van de leverancier van
de caravan kregen we uitstel van betaling.
Het komt allemaal goed. Het is allemaal
goed gekomen. Er staat een gloednieuwe
caravan. Het is een prachtige camping
met stranden, een kinderboerderij,
slecht-weer-voorzieningen, zoals een
overdekt zwembad en in de vakanties
een recreatieteam. We zitten in het
boekingsysteem van de SOR. Er is
aanvullende informatie beschikbaar op
onze website www.vincentiusdokkum.nl
Nu is de bezettingsgraad onze
belangrijkste zorg. Voor gasten uit het
westen en zuiden van het land is Burgum
ver weg. Daar staat tegenover dat SOR
vakanties in het noorden volslagen
onbekend zijn, maar nu veel belangstelling
opwekken. We zijn een intensieve
campagne begonnen om onszelf en dus
ook de SOR in de schijnwerpers te zetten.
We zijn Vincentius Nederland veel dank
verschuldigd: voor de adviezen, voor de
hartelijkheid van het nieuwe welkom
waarmee ze ons over de streep gehaald
hebben. We hopen ook iets terug te
geven: hernieuwde belangstelling voor
Vincentius en meer klanten vanuit het
noorden. Of jullie daarop zitten te wachten
weet ik niet, maar de caravangasten
zullen het waarderen.
John Dikhoff
Vincentiusvereniging Dokkum.

Boekentip
Onder de titel ‘Zij wil vooruit - over jonge vrouwen met een minimuminkomen’
brengt de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA een publicatie uit
over vrouwen van 20 – 39 jaar die minstens een jaar - maar meestal veel langer leven van een minimuminkomen. In Nederland gaat het om een groep van
128.000 vrouwen.
Het boek bestaat uit twee delen.

Samenleving is veranderd

Een belangrijke rode draad is: het

Deel 1, de kern van het boek, wordt

De laatste jaren is de samenleving

verlangen van de vrouwen om zich te

gevormd door negen persoonlijke

ingrijpend veranderd. Op jonge vrouwen

bevrijden uit hun situatie van

verhalen van even zoveel vrouwen.

wordt een steeds grotere druk uitgeoe-

armoede en afhankelijkheid en de

Ze hebben ieder een heel verschillende

fend om deel te nemen aan het arbeids-

enorme inzet en vasthoudendheid

achtergrond: alleenstaand of met partner,

proces door het verrichten van betaald

die zij aan de dag leggen om dat

met en zonder kinderen, allochtoon en

werk buitenshuis. Vaak moeten zij een

voor elkaar te krijgen.

autochtoon, met of zonder betaald werk.

baan combineren met de zorg voor
kinderen. De school doet een beroep op

‘Zij wil vooruit’, Hetty Doeze Jager

In deel 2 wordt een bescheiden hoeveel-

hen voor allerlei vrijwilligersklusjes en

en Nel de Boer, m.m.v. Henk Weijnen.

heid cijfermateriaal gepresenteerd over

soms hebben zij ook nog mantelzorg

Uitgever werkgroep Arme Kant

de totale groep vrouwen in Nederland

taken. Als ze een uitkering hebben, dan

van Nederland/EVA,

van 20 – 39 jaar met een minimuminko-

hebben zij sollicitatieplicht en worden

ISBN/EAN 978-90-75684-18-6,

men. Hun situatie wordt op een aantal

naar een ‘work first’ project gestuurd.

130 pagina’s, prijs  7,50 (+ porto).

punten vergeleken met die van vrouwe-

Hoe doen zij dat allemaal? Wat weten

Te bestellen via tel. 073-6121939,

lijke leeftijdsgenoten en met informatie

wij eigenlijk van die jonge vrouwen met

e-mail info@armekant-eva.nl,

over armoede onder de totale Neder-

een minimuminkomen? Wie zijn zij?

website www.armekant-eva.nl

landse bevolking.

Hoe ziet hun leven eruit? Waar lopen zij
tegenaan? Hoe kijken zij naar de
toekomst? De negen vrouwen die in het
boek aan het woord komen, gunnen ons
een blik in hun leven. Zij vertellen over
hun verleden, hun dagelijks leven in het
hier en nu en hun verwachtingen, hoop
en plannen voor de toekomst.
Rode draden
Deel 1 van het boek eindigt met een
aantal rode draden, die uit de verhalen
van de vrouwen naar voren komt,
gevolgd door enkele aanbevelingen.
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Kort nieuws
SOR nieuws
Dit jaar krijgt u als lezer van de
VincenPaul de gelegenheid om gebruik

Verschijningsdata Vincenpaul.

CBF

De volgende Vincenpaul verschijnt in

De procedure is opgestart om te komen

september. De sluitingsdatum voor het

tot verkrijging van het CBF-certificaat

aanleveren van copij voor dat nummer is

voor kleine goede doelen.

24 augustus. Wij ontvangen graag uw
bijdrage!!
Bereken uw recht

te maken van de SOR caravans.
In het voor- en naseizoen kunt u vanaf
 150,- per week een caravan huren.
Mocht u interesse hebben of meer
informatie willen hebben over de
deelnemende locaties, dan kunt u
ons mailen,
secretariaat@vincentiusvereniging.nl
of bellen, telefoon 070-3800011.
Om gebruik te maken van deze actie
dient u te vermelden dat u deze actie uit
de VincenPaul heeft. De actie is alleen

Wellicht interessant voor uzelf of voor
Armoedeonderzoek 2010

uw vincentiaanse werk. U kunt nu uw

De Vincentiusvereniging-Nederland is

recht berekenen via de website

net als in 2008 deelnemer aan het inter-

www.berekenuwrecht.nl. Via de web

kerkelijke armoedeonderzoek 2010.

site kunt u berekenen of u recht hebt

Onlangs is naar de secretarissen van de

op landelijke regelingen, zoals huur

lokale afdelingen de uitnodiging ver-

toeslag of zorgtoeslag van de

stuurd om wederom uw bijdrage te leve-

Belastingdienst.

ren aan dit onderzoek. Wij hopen dat
u – net als in 2008- uw medewerking wilt
verlenen.

De volgende hoofdraadsvergadering

te boeken bij het landelijk secretariaat.
Bereikbaar op maandag, dinsdag en
donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur.
Marijke Grozema.
SOR-secretariaat

Hoofdraadsvergadering
staat gepland op zaterdag 20 novem-

ANBI

ber 2010. Wij zijn dan te gast bij de

De Belastingdienst heeft de ANBI

Vincentiusvereniging Oldenzaal.

verklaring per 1 januari 2010 aan de

Noteer de datum alvast in uw agenda!

Vincentiusvereniging- Nederland en aan
de Stichting Ontspanning en Recreatie
(SOR) verleend.

Vakantie landelijk secretariaat
Vanaf vrijdag 23 juli tot en met vrijdag
6 augustus is het landelijk secretariaat
vanwege vakantie gesloten. U wordt
vriendelijk verzocht hier rekening mee

Colofon

te houden.
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