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Bestuur Vincentiusvereniging-Nederland
en de redactie van
de Vincenpaul wensen
u prettige kerstdagen
en een gelukkig en
gezond 2011!

350 jaar geleden overleed
Vincentius en de zuster Louise
de Marillac. Beide heiligen
hebben zoveel betekend voor
de mens in nood, dat vele
ordes en congregaties en
instellingen die zich inzetten
voor de armen door hen
werden opgericht c.q. hen
tot patroon kozen. Zo ook de
Vincentius-Verenigingen,
die in 1833 door Frederic
Ozanam werden opgericht.
Dit is voor u geen nieuws.

Vincentius en Frederic Ozanam
Ook wist u vast al dat de herdenking na
350 jaar Heilige Vincentius en Louise op
27 september j.l. in Panningen groots is
gevierd en dat op 28 september voor de
Vincentiaanse Familie in Tilburg wederom
een hele dag gewijd werd aan de beteke
nis van deze heiligen maar ook aan die
van de Zalige Frederic Ozanam. Wat voor
velen van u misschien wel nieuws is,
is het feit dat de inzet en aanpak, die
Frederic Ozanam koos tijdens de revolu
ties van 1830 en 1848 weer actueel is in
onze tijd. Niet minder dan de theoloog
professor dr Eric Borgman wees daarop
tijdens het christelijk sociaal congres
op 26 augustus j.l. in Doorn. Frederic
Ozanam mag gezien worden als een
pionier van het katholiek sociaal denken.
Hij spoorde de kerk aan tot sociaal

gedrag. Hij had kritiek op de houding
van vele kerkelijke hoogwaardigheids
bekleders, maar trachtte hen ook te
betrekken bij een omkering van het
beleid richting steun aan de arbeiders
en met succes. Ozanam streed voor de
rechten van de arbeiders, die in zijn tijd
werden uitgebuit en die in opstand
kwamen. Het devies van de Franse
Revolutie : Vrijheid, gelijkheid en broe
derschap, noemde hij het evangelie zelf.
“Vrijheid ja !, maar dan wel in samen
hang met gelijkheid geen achterstel
ling, geen discriminatie en vooral ook
broederschap, solidariteit dus.“
“Wij zijn een beweging van mensen, die
erkennen dat Gods aanwezigheid hoe
verschillend dat ook wordt beleefd 
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essentieel is. Dat is de blijde boodschap,
het evangelie. “, zegt Frederic.
Eric Borgman zegt het zo: “De samen
leving wordt in zijn bestaande vorm niet
direct door Gods wil gelegitimeerd, maar
ontstaat wel doordat mensen op basis
van hun verstaan van Gods wil het goede
leven gaan verbeelden en nastreven,
ervoor in actie komen en het vorm geven.
Voor henzelf en voor anderen. “
In het besef daaraan deel te mogen heb
ben, kunnen wij ons vertrouwvol en vast
beraden opstellen.
Als bewijs dat wij ons daarbij in Gods
gezelschap bevinden, noemt Eric de
parabel van de verloren zoon. Eric wijst
dan op de andere zoon, die de vader altijd
trouw gediend heeft en zich verongelijkt
voelt bij alle feestelijkheden, die voor de
verloren zoon georganiseerd worden.
Daar is geen reden toe zegt de goede
vader die altijd bij hem is, want alles wat
van Mij is is ook van jou. Maar dan moe
ten we wel solidair zijn. Of zoals Frederic
Ozanam dat zei in 1830 daartoe moeten
we wel “overlopen naar de barbaren”.
De arbeiders, die in 1830 in opstand
kwamen werden “de barbaren”genoemd.
Bedoeld is we moeten kiezen voor de
andersdenkenden en de zwakken in de
samenleving. Jezus, die zelf tot zijn
dertigste jaar arbeider-timmerman is
geweest, kiest ook daarna de kant van
de zwakken, de blinden, de verschoppe

lingen, ook van de mensen die in de fout
gingen, en daardoor in de narigheid zitten
of in de gevangenis. Alleen wanneer
we solidair zijn met de zwakken en met
mensen die in het isolement zijn geraakt,
en hun kant durven te kiezen “overlopen
naar de barbaren” kunnen we deel heb
ben aan wat Jezus voordeed.
In het vertrouwvolle besef van Gods
bedoelingen met deze wereld, kunnen wij
kiezen ons daarbij aan te sluiten, bijdra
gen aan wat zich voordoet aan kansen tot
barmhartigheid en gerechtigheid.
Doordrongen van dat besef zouden we
minder angstig zijn, minder bezorgd, dat
de onderbuik van de samenleving op het
punt staat de macht over te nemen.
We zouden elkaar dan ook minder die
angst aanpraten. Maar in deze tijd treden
wij niet in Gods bedoeling als wij als
beloning voor ons werk excessieve
beloningen opeisen. Maar hoe reageren
we dan wel in deze tijd, waarin de heb
zucht lijkt te zegevieren? Is het sentiment
dat door het populisme wordt opgeroe
pen authentiek? Hebben wij terecht het
gevoel de zeggenschap over de eigen
omgeving te hebben verloren?
Eric Borgman stelt dat als wij het onge
noegen dat gedemonstreerd wordt door
het populisme in goede banen willen
leiden, wij opnieuw moeten oversteken
naar de barbaren.

Opnieuw ook de dialoog aangaan met
alle andersdenkenden, zoals Frederic
Ozanam in zijn tijd ook zich openstelde
voor het vrij inbrengen van alle
meningen, nu ook met degenen, die
anders in God geloven. Onze gelovige
overtuiging dat de ene God zijn heilsplan
heeft voor alle mensen, moet ons ver
trouwvol in deze dialoog doen treden.
Er zijn in onze tijd ook goede voorbeel
den, zoals de Egidiusbeweging in
Antwerpen, die stimuleert de trialoog
tussen de Rabbi, de priester en de
Imman.
Het gevangenispastoraat, waarin de rk
gevangenisaalmoezenier samenwerkt
met de Immanaalmoezenier om in het
contact met ook de allochtone gevange
nen adaequaat gods verlossende woord
te laten klinken.
Veel jonge delinquenten vragen ook om
jonge vrijwilligers, die antwoord geven
op Jezus vraag: Ik was gevangen en hebt
gij mij bezocht ?
Er is steeds nieuw werk aan de winkel
als wij eigentijds het voorbeeld van
Frederic Ozanam navolgen door -in het
gelovig bewustzijn van Gods gave “Alles
wat van Mij is is van jou “ te werken aan
de noden van deze tijd.
Paul Monchen.

37e Boekenbeurs
in ’s-Hertogenbosch
Op vrijdag 28 januari 2011 start voor de 37e keer de boekenbeurs van de Bossche
Vincentius-vereniging. Er is weer een schat aan ( gebruikte – nieuwe – antiquarische)
boeken en Lp’s –Cd’s – Cd-Roms binnengekomen en gesorteerd. Aantal en kwaliteit over
treft de voorgaande beurzen.
U bent welkom op: Vrijdag 28 januari 2011 van 19.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 29 januari 2011 van 10.00 tot 16.00 uur
Zondag 30 januari 2011 van 10.00 tot 16.00 uur
In de Brabanthallen, Diezekade 2 in ’s-Hertogenbosch
Voor de prijzen hoeft u het niet te laten: die zijn “vincentiaans” laag, zodat ook mensen
met een smalle beurs niet weg hoeven te blijven. Toegang en parkeren zijn gratis.
Opbrengst gaat naar goede doelen in ontwikkelingslanden.
Meer info: www.vincentiusdenbosch.nl of via e-mail: boekenbeurs@live.nl
Dhr Brants,
Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch.
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Internationale Assemblee 27 mei-2 juni 2010 2e deel

Solidariteit en toekomst
horen bij elkaar
In het septembernummer van de Vincenpaul schreven we iets
over de Assemblee, die inhoudelijk zo sterk was en waar een
aantal thema’s centraal heeft gestaan. We zegden toe, dat we in
een 2e artikel nader zouden ingaan op de 4 genoemde thema’s.
Dat gaat hieronder gebeuren.
Social Justice: De Vincentius-

vereniging is niet een statische organisa
tie, maar een beweging - een vooruitstre
vende sociale beweging, die te midden
van de vele sociale veranderingen blijft
werken aan een meer rechtvaardige
wereld, waarin de armen ons medeleven
ervaren. Social Justice is meer dan
Charity. Hulpverlening in veel westerse
landen is het aanbieden van enige ver
lichting in benarde situaties (nieuwe
koelkast, kleding, weekje vakantie), een
perfecte vorm van dienst. Social Justice
is meehelpen een wezenlijk nieuwe
levenspositie voor de armen te bewerk
stelligen, zodat zij niet langer van giften
afhankelijk zijn maar voor zichzelf en hun
gezin kunnen zorgen, enzovoort...
De vragen, die besproken werden waren:
zien we het verschil tussen Charity en
Social Justice? Hoe stellen we, als inter
nationale beweging, de kwesties van
armoede en ongelijkheid aan de orde?
Hoe kunnen we nationale regeringen
aanspreken in verband met de opbouw
van een rechtvaardige samenleving?
Kunnen wij tot in de haarvaten van de
samenleving ‘de mensen in de marge’
bereiken en van betekenis voor hen zijn?

Jeugd en werving: Het is opmerkelijk

te zien, dat daar waar jongeren in de ver
eniging aanwezig zijn, zij zo’n open mind
hebben ten aanzien van de noden die er
zijn. Tijdens de Vincentian Youth Days in
2008 in Salamanca, waar ruim 100 jonge
ren uit allerlei landen aanwezig waren
werd dat duidelijk: epidemieën, werkloos
heid, druggebruik, gebroken gezinnen,
burgeroorlog, natuurrampen. Tegelijk is
bij jongeren zichtbaar de wens om direct
en spontaan de hulpverlening in te stap
pen en dingen te doen, met elkaar, voor
de armen in de wereld. Jongeren zien
wel de vrees die oudere leden soms
hebben voor die directe aanpak van
jongeren. Maar bemoedigend is te zien
daar waar succesvolle actie is en goede
samenwerking binnen de bestaande
conferenties. Het Internationaal Youth

Comité werkt met elan, roept op, daagt
uit. Perfect zo’n groep. In de workshops
is dit alles stevig besproken en is zicht
baar geworden, dat er over heel de
wereld weliswaar jongeren present zijn,
maar ‘nog veel te weinig’. Vooral in
Europa is de zaak dramatisch: vrijwel
geen jongeren, te weinig of geen initia
tieven, ook niet door de nationale ver
enigingen. Daar zal stevig aan gewerkt
moeten worden, want wie geen jeugd
heeft, heeft geen toekomst.

Hoe kunnen de verenigingen in 146 landen
met zoveel leden en groepen in geza
menlijkheid werken en meer betekenen
voor de armen in de wereld door ‘cirkels
te doorbreken’. Hoe kan de vereniging in
situaties van oorlog, honger, vernede
ring, haat aanwezig zijn als ‘vrede stich
ter’ en zo de armen structureel van
dienst te zijn via de methode Systemic
change? En hoe doen we dat in eigen
land en plaats?

Systemic change and the poor:

Systemic change is een project van de
Vincentiaanse Familie met het volgende
mandaat: ‘het helpen in gang zetten van
verandering door de dienst van de leden
van de Vincentiaanse Familie, speciaal
aan de armen en verdrukten’.Het is inte
ressant te vernemen welke stappen zijn
gezet in dit project sinds 2006, maar
laten we hier direct tot de kern komen.
Dat is allereerst te willen inzien, dat in
een systeem ‘alles met alles verbonden
is’. Dit idee toegepast op de positie van
de armen is bv: als ik geen werk heb,
dan verdien ik geen geld, dan kan ik
geen voedsel voor mijn gezin kopen, dan
kan ondervoeding ontstaan, waardoor
mijn zoon niet goed kan leren, waardoor
hij geen diploma haalt, en zonder vak
krijgt hij geen werk, en zonder werk….
en zo blijft de cirkel in stand.

Systemic change is de vraag: hoe
doorbreken we de cirkel!? Deze vraag
en dus in beginsel deze aanpak is op
zeer veel situaties toe te passen.
Het project van de Vincentiaanse
Familie heeft dit inmiddels ook aange
toond met diverse projecten. Die zijn
gepubliceerd in een boek en een web
site en de methodes zijn verspreid via
een ‘gereedschapskist’, via workshops
en bijeenkomsten. Vragen voor ons
waren (en zijn): Welke issues zijn er in
onze vereniging, waar wij aan de kant
van de armen kunnen staan en behulp
zaam kunnen zijn via Systemic change?

Op de achterste rij Larry Tuomey (coordinator
VinPaz/projecten) en Michael Nolan uit Zuid Afrika
en op de voorste rij Erwin Tigla Coördinator
Europagroep 3 uit Roemenie en Alfons ten Velde
vice vrz Europa Noord uit Nederland

Vorming en Training: Uit de lezing en
de workshops kwam een enorme hoeveel
heid voorbeelden van aanpak op dit ter
rein. Van informatieve bijeenkomsten voor
nieuwe leden tot bezinningssessies over
spirituele en godsdienstige vragen, van
trainingen voor nieuw kader tot uitwisse
lings-programma’s met groeperingen in
andere landen. In landen als Engeland en
Ierland is een heel bouwwerk van vorming
en training, gekoppeld aan werving van
nieuwe mensen, jongeren en ouderen.
In landen op het zuidelijk halfrond zien
we zeer veel meetings waar studie en
hulpverlening, theater en festiviteiten,
hand in hand gaan en waar de godsdien
stige noties kern van het leven zijn. En in
onze eigen Europese landen zien we een
bescheiden aanpak van themagerichte
(mid)dagen betreffende het vincentius
werk. Vrijwel overal staat de combinatie
van ‘bidt en werk’ vooraan, te zien als een
essentie van het vincentiaanse werk.
Hans Schouten.
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Op 4 november 2010 werd aan
bisschop Gerard de Korte,
referent voor kerk en samenleving van de bisschoppen en aan
dominee Peter Verhoef, Preses
van de Generale Synode van de
Protestantse Kerk in Nederland
het onderzoeksrapport overhandigd.
Er kwam een boeiende reactie van
drs. Herman Kaiser, burgemeester van
Doetinchem, die heel goed aangaf hoe
gemeenten en particuliere instellingen
waaronder de kerken elkaar kunnen
aanvullen in het lenigen van de nood,
de armoede, die gemiddeld onder
10% van de bevolking aanwezig is.
Doetinchem is uitgeroepen tot de meest
sociale gemeente van Nederland.
Dat was al voor mijn tijd zei de burge
meester bescheiden. De nood zal na de
kredietcrisis er in de komende tijd niet
minder op worden. De 30 miljoen die in
2009 door de kerken aan de noden wer
den uitgegeven, zullen voor 2010 waar
schijnlijk tekort schieten. De overheid
zal nooit alleen de sociale armoede in
ons land kunnen oplossen. Daarvoor
is de steun van heel de samenleving
nodig, ook van de kerken, ook finan
cieel. Ook de Vincentius Verenigingen
zullen de creativiteit en moed van hun
leden moeten prikkelen om meer
inkomsten te verwerven. Misschien ook
bij meer vermogende mensen gaan
aankloppen, zoals Vincentius met
succes deed. Het waren andere tijden,
maar toch.

Armoedeonderzoek
In 2009 is het aantal aanvragen om
financiële hulp bij de diaconieën van de
Protestantse Kerk verdubbeld en bij de
diaconale instanties van de RK kerk
(inclusief van de Vincentius Verenig
ingen) met 20% toegenomen. Per aan
vraag werd er gemiddeld een kleiner
bedrag toegekend.  30.000.000, dus in
2009 terwijl de immateriële ondersteuning
van de kerkleden op een veelvoud van
dat bedrag moet worden geschat.
Aan individuele financiële hulpverlening
 12.327.000,; aan collectieve hulpverle
ning  12.206.000,. Aan kerstpakketten
acties  3.370.000, en steun aan inloop
huizen  1.715.000,. Opvallend is het
grote bedrag aan kerstpakketten. Een
spannende vraag blijft in hoeverre deze
inspanningen verbonden worden met
meer structurele maatregelen van
armoedebestrijding.
De belangrijkste oorzaken van de
armoede zijn enerzijds maatschappelijk:
de economische crisis, werkeloosheid,
versnippering van aanvullende voor
zieningen naast de algemene uitkering,
maar ook zijn er persoonlijke oorzaken
zoals lage scholing, gedragsproblemen,
onvoldoende taalvaardigheden. Uit een
langdurig moeten rondkomen van een
laag inkomen, raakt men vaak in een
schuldsituatie. Het aantal mensen met
schulden neemt fors toe door gevolgen
van echtscheiding en werkeloosheid.
Een van de aanbevelingen van het rap
port is om “als kerken mee te bouwen
aan een netwerk van vrijwilligers rondom
schuldhulpverlening, die in aanvulling op
de professionele hulp van de overheid,
langdurig als maatjes actief kunnen zijn
bij mensen met schulden”. De overheid
landelijk en lokaal moet investeren in
preventie en nazorg op het terrein van
de schuldhulpverlening.

Alleenstaande ouders met kinderen vor
men nog steeds de grootste groep, waar
aan hulp geboden wordt. Via de stichtin
gen leergeld worden daarbij nog vele
rechten binnen gehaald.
Het opsporen van de armoede is meer
succesvol als diaconale organisaties
meer samenwerken met de sociale
diensten en belangenorganisaties.
De inbreng in de raden van de WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
laat vaak nog te wensen over.
De deelonderzoeken.
1. het platteland. De vraag rijst , gezien
het onderzoek, of juist in een platte
landssamenleving er meer stille
armoede is, meer schaamte om hulp te
vragen bij de kerk Toch is dit vreemd.
2. Migrantenkerken. Aanbeveling: bevor
der samenwerking tussen migranten
kerken onderling en de andere kerken.
3. Moskeeën. Er zijn zorgen over het
leefklimaat in Nederland, het gebrek
aan afstemmende tolerantie.
Moskeeën zien hier een taak weg
gelegd voor de kerken.
Dit zijn nog maar enkele constateringen
en conclusies uit het onderzoeksrapport.
Alleen al op grond van wat hier boven is
aangestipt moeten we afleiden dat er ook
voor de leden van de vincentius vereni
gingen veel werk aan de winkel is.
We zijn blij dat veel
verenigingen aan het
onderzoek hebben deel
genomen. Zij krijgen het
rapport toegestuurd.
Paul Monchen.

Kort nieuws
Vakantie landelijk secretariaat

Vanaf vrijdag 25 februari tot en met vrijdag 4 maart is het landelijk secretariaat
vanwege vakantie gesloten. U wordt vriendelijk verzocht hier rekening mee te houden.

Permanent beraad inzake aids (P.B.I.A.)
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Het permanent beraad inzake aids heeft in goed overleg besloten zich te ontbinden
per september 2010. Zij bedanken een ieder voor morele steun en financiële bijdragen
in de voorbije jaren.

De Stichting Boeken steunen Mensen is een vrijwilligersorganisatie die fondsen werft voor het verlenen
van financiële hulp en steun aan particuliere ontwikkelingsprojecten, waarbij de aandacht in het bijzonder
gericht is op projecten met betrekking tot kansarme kinderen en jongeren in de derde wereld. De stichting
is opgericht door de Vincentiusvereniging Venlo en de Rotaryclub Venlo, Maas en Peel. Ter gelegenheid
van de 25e Boekenbeurs vindt voorafgaand aan de opening een symposium plaats met als titel:

Ontwikkelingssamenwerking en de toekomst van het particulier initiatief
Vrijdag 7 januari 2011, 15.00 uur
Blariacum Senior College, Drie Decembersingel 36, Venlo-Blerick
Over de vraag: Hoe verhoudt zich het
particulier initiatief tot het landelijk beleid
ontwikkelingssamenwerking, zullen
achtereenvolgens spreken:

Het symposium wordt om 17.15 afge
sloten met een hapje en een drankje in
afwachting van de officiële opening van
de boeken en platenbeurs om 17.45 uur.

Drs. Bert Koenders,

Opening boeken- en platenbeurs

oudminister voor
Ontwikkelingssamenwerking

Dr. Lau Schulpen,

Centre for International
Development Issues Nijmegen ( CIDIN)

Mw. Miriam Vossen,
journalist, schrijver en Onderzoeker
Dhr. J.Custers,

Mondiaal Platvorm Venlo

Op 24 november jongstleden heeft de
Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch in
het kader van een (verlate) viering van de
Vincentiusdag het toneelgezelschap van
de Joseph Wresinski Cultuur Stichting
uitgenodigd voor een vertoning van haar
theatervoorstelling “Lazarus?”.
Deze stichting die haar activiteiten
baseert op het werk en leven van de in
ernstige armoede geboren Frans Poolse
priester Joseph Wresinski in Frankrijk
stelt mensen die leven in een maatschap
pelijk kwetsbare positie in de gelegenheid

Om 17.45 uur zal de voorzitter van
Boeken Steunen Mensen de aanwezi
gen welkom heten voor de opening van
de beurs. In dit jubileumjaar hebben
de oprichters van de boekenbeurs de
opbrengst bestemd voor twee aan
sprekende projecten. Rotaryclub Venlo
Maas en Peel bestemt haar deel als
bijdrage aan END POLIO NOW.
Een Rotaryproject met een inspan
ningsverplichting van 200 miljoen dollar
om samen met de BillGates Foundation
polio wereldwijd uit te bannen.
Dit project zal besproken worden door
Dick de Boer, coördinator van Rotary
International.

Vincentiusvereniging Venlo gaat de
Tithandizane Open Community School in
de sloppenwijk Kamanga, in de hoofd
stad van Zambia, Lusaka, ondersteunen;
daar is uitbreiding en inrichting van
gemeenschapslokalen nodig. Alfons ten
Velde, commissievoorzitter Internationale
Projecten van de Vincentius vereniging
Nederland zal dit project nader toelichten.
De aanwezigen verplaatsen zich hierna
naar het Blariacum Junior College, waar
de boekenbeurs wordt gehouden en
hebben de gelegenheid van een preview
van de collectie. De stadsdichter Daan
Doesborg zal hier een gedicht ontrollen
en voorlezen, waarna op ludieke wijze
de beurs voor het groot publiek wordt
geopend.
Vincentiusvereniging Venlo.

Toneelvoorstelling
actief deel te nemen aan het culturele
leven: als acteur, actrice, decorbouwer,
publieksbegeleider of als licht of
geluidsman of vrouw. De amateurtoneel
groep staat onder leiding van professio
nele en ervaren regisseurs, tekstschrij
vers en vormgevers, en speelt stukken
die direct voortkomen uit de ervarings
wereld van de acteurs zelf: de wereld van
dak en thuislozen, de wereld van schrale
armoede. Het theaterstuk “Lazarus?”
laat op een bijzonder indringende manier
het publiek kennismaken met het leven
aan of over de rand van onze samenle
ving: met bitterheid, met woede, met
moedeloosheid maar ook met troost,
humor, loyaliteit en perspectief. Deze
voorstelling is begin van dit jaar in Zwolle
in première gegaan en sindsdien onge
veer dertig keer in het land vertoond en
heeft een keur van positieve reacties en
recensies opgeleverd. Zo’n kleine vijftien
spelers en medewerkers, voortkomend
uit de doelgroep die wij als Vincentius

verenigingen trachten te bereiken,
hebben ons anderhalf uur lang weten te
boeien en te ontroeren. We hebben kunnen
zien dat dit mes aan drie kanten kan
snijden: het betreft een bijzonder onder
houdende semiprofessionele voorstelling,
het sluit naadloos aan op de problematiek
van armoede en armoedebestrijding, en het
geeft waardigheid en steun aan deze
opmerkelijke groep spelers. Deze avond
was een schot in de roos: wij hebben onze
vrijwilligers een spirituele avond kunnen
bezorgen, het levert binding in de club op
en we hebben Vincentius op een hernieuw
de wijze kunnen gedenken. Ik nodig U allen
uit kennis te nemen van dit mooie initiatief:
www.wresinskicultuur.nl; contact via
laurensumans@zonnet.nl.
Frans Koeman,
voorzitter Vincentiusvereniging
‘sHertogenbosch.
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3 spelers van het toneelgezelschap
Joseph Wresinski Cultuur Stichting

De Voedselbank Amsterdam

De Voedselbank Amsterdam verzorgt
wekelijks voor ruim 1100 gezinnen en
huishoudens voedselpakketten als
aanvulling op de dagelijkse voeding.
Dit gebeurt vanuit de centrale loods en
13 uitgiftepunten verspreid over de
stad. Daarnaast is de Voedselbank dis
tributiecentrum van de regio waardoor
nog eens 1200 Noord-Hollandse huis
houdens van voedselpakketten kunnen
worden voorzien. De Voedselbank zet
zich ook in voor een “Meer Dan
Voedsel Alleen” programma, gericht op
de zelfredzaamheid van de voedsel
bankklanten. We steunen onze klanten,
geven cursussen en verwijzen door
naar de reguliere hulpverlening.
Daartoe werken we samen met andere
hulporganisaties en de gemeente
Amsterdam.“Tijdelijkheid” is altijd een
sleutelwoord geweest voor de
Voedselbank. Mensen moeten liefst uit
hun problemen komen en weer de grip
krijgen op hun leven. Er werken meer
dan 260 vrijwilligers bij de Voedselbank in Amsterdam.

Schuldenproblematiek

Van de Amsterdamse huishoudens die
klant zijn bij de Voedselbank heeft 50 %
ernstige schulden. Bij aanmelding van
een klant vindt een uitgebreide intake
plaats, waarbij de financiële situatie
van de klant bekeken wordt, want
afhankelijk van de hoogte van het
besteedbaar inkomen mag iemand
klant worden bij de Voedselbank.
Getoetst wordt of de klant onder de
zogenaamde landelijke ‘normbedragen’
komt. Dit is voor een alleenstaande
 175,- en voor een gezin met twee
kinderen  225,-per maand. We doen
dit om ervoor te zorgen dat het voedsel
ook echt terecht komt bij de mensen
die het het hardst nodig hebben.
Er vinden per jaar 1650 van deze
intakes plaats. Voorts worden er 1500
herintakes gedaan om te zien of de
klant nog steeds in aanmerking komt

Samenwerking tussen
de Vincentiusvereniging
Amsterdam en de
Voedselbank Amsterdam
De Voedselbank
vrijwilliger blijft naast de
klant staan en onder
steunt en volgt hem/haar
in het opbouwen van de
contacten met mensen
van de reguliere schuld
hulpverlening. Dit is een
nieuw aspect van de rol
van de vrijwilligers en
gaat een stapje verder
dan het ‘in contact
brengen’.
voor een wekelijks voedselpakket.
Deze (her)intakes worden gedaan door
de 65 daartoe getrainde intake-vrijwilli
gers. Zij worden opgeleid door middel
van een cursus en een inwerkprogram
ma. Dit is mogelijk dankzij samenwerking
met de gemeente Amsterdam die hier
voor know-how en financiële middelen
ter beschikking stelt. De Voedselbank
staat bekend om zijn laag drempeligheid.
Veel klanten die wel bij de Voedselbank
komen hebben geen contact met de regu
liere hulpverlening en veel van hen willen
dat ook niet of willen dat, na eerdere
ervaringen, niet meer. De Voedselbank
vervult een rol in het in contact brengen
van de klant met de reguliere hulpverle
ning. Dit gebeurt door het doorverwijzen
van de klant. Omdat we weten dat een
klant na een doorverwijzing meestal niet
‘aankomt’ bij de hulpverlening doen de
vrijwilligers hun best om het contact
daadwerkelijk tot stand te brengen.
Bij sommige uitgiftepunten komt de maat
schappelijke dienstverlening ook ‘in huis’
om direct met klanten, die dat willen, te
kunnen spreken.

Vrijwilligers en schuldhulp
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Gebruikmakend van de laagdrempelig
heid van de Voedselbank en de relatie die
(meestal) met de klant ontstaat kunnen er
ook stappen worden gezet om de klant
te stimuleren aan de slag te gaan met
zijn/haar schulden en ermee aan de slag
te blijven. Daardoor kan wellicht de
gang naar Schuldhulpverlening ingezet
worden.

Training

Bij de Voedselbank Amsterdam is in het
najaar van 2010 een project gestart om
de intake-vrijwilligers op te leiden zodat
zij de klanten van de Voedselbank met
financiële problemen kunnen stimuleren
deze aan te gaan pakken en vervolgens
kunnen toeleiden naar een traject van
Schuldhulp bij de reguliere hulpverle
ning. Een deel van de 65 intake-vrijwilli
gers krijgen een extra training bovenop
de cursus en het inwerkprogramma die
zij al volgen. Ook zullen zij ‘coaching on
the job’ en intervisie krijgen terwijl ze de
“schulddienstverlening“ verzorgen.
Naast het verwerven van inhoudelijke
schuldhulp-kennis zal de nadruk liggen
op gesprekstechnieken en op rol en
grenzen bepalen.

Samenwerking

Het project wordt gefinancierd door het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit de zogenaamde Ortega
gelden. Door samenwerking met de
Vincentiusvereniging Amsterdam werd
het voor de Voedselbank mogelijk dit
project aan te vragen en uit te voeren.
De Vincentiusvereniging en de Voedselbank willen met dit project en het vorm
geven van de schulddienstverlening een
bijdrage leveren aan het verbeteren van
de schuldhulp aan de klanten van de
Voedselbank.
W. de Koningh,
Bestuur Voedselbank Amsterdam.

Werkwijze werkgroep hulpverlening
Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch
Naar voorbeeld van Vincentius Tilburg hebben wij in 2008 een
begin gemaakt met een nieuwe werkwijze binnen de werkgroep
hulpverlening. In 2009 hebben we dat een eigen vorm gegeven.
Voorheen vergaderden we maandelijks
met algemene thema’s, waaraan alle
medewerkers van hulpverlening deel
namen. Veel mensen beslisten dan over
hulpvragen en de vergaderingen werden
niet als zinvol ervaren. We hebben het
werk voortgezet in de zgn. kleine com
missie en met een aantal mensen op de
achtergrond, die bereid zijn zo nodig te
ondersteunen.

Commissie

Deze bestaat momenteel uit 8 personen,
waarvan de secretaris en penningmees
ter hun eigen taak hebben en niet mee
doen aan de weekbeurt. De voorzitter
en 5 medewerkers hebben om beurten
(van thuis uit) een hele week dienst van
‘s morgens 9 tot ‘s middags 5 uur. Het
dienstrooster wordt door de voorzitter
gemaakt en onderling kan geruild wor
den. Maandelijks is er op maandagoch
tend een overleg met de hele commissie.

Telefoon en e-mail adres

We hebben een eigen mobiele telefoon
en een e-mailadres waarvan het nummer
bij alle werkgroepen van de verenging en
instanties bekend is.

Werkwijze

Alle aanvragen, die bij Vincentius binnen
komen worden verwezen naar dit telnum
mer en het e-mailadres van hulpverle
ning. Ieder, die in “zijn/haar”weekdienst
vragen krijgt, werkt deze zelf af en beslist
tot hulp tot een bedrag van  50,- zonder
overleg. Hogere bedragen worden per
mail besproken met de andere medewer
kers van de kleine commissie. Als drie
personen positief antwoord geven wordt
de vraag afgewerkt. Situaties, waarover
uitgebreider gesproken moet worden,
komen in het maandelijkse overleg.
We geven zonodig een gift van een x
bedrag, waarvoor mensen tekenen voor
ontvangst, we geven soms een tas met
boodschappen, soms een noodpakket via
de voedselbank, soms krijgen mensen
een lening, om b.v. een noodzakelijk
apparaat aan te schaffen en waarbij het
niet mogelijk is via de gemeente.

Soms bemiddelen we bij dreigende af
sluiting van energie en huisuitzetting bij
huurschulden. In principe werkt degene
de hulpvraag af, die de eerste vraag
heeft gekregen, ook als dit niet in de
betreffende week is opgelost. We leg
gen de hulpvraag en gegeven hulp vast
in een eenvoudig standaard formulier
met alleen de belangrijkste informatie.
Er is regelmatig contact tussen voorzit
ter, secretaris en penningmeester over
deze administratie en de lopende le
ningen. Na de weekdienst wordt er een
kort verslag gemaakt met namen van
hulpvragers/telefoontjes en de werk
zaamheden, die gedaan zijn. Alle leden
krijgen deze per mail en een exemplaar
gaat in het schrift van de weekdienst.
Hierin zit verder informatie van diensten
en instellingen, folders, formulieren
etc. Ook de portemonnaie met een te
besteden bedrag.

Verbinding met de Vincentius
Vereniging

De voorzitter is tevens lid van het Alge
meen Bestuur van de vereniging en alle
werkgroepen kunnen hulp vragen voor
mensen, die op hun pad komen. Met de
winkel is een nauwe samenwerking,
voor wat betreft de zgn. “noodhulp” in
natura.

Nazorg Kerstproeverij

Jaarlijks hebben we een kerstproeverij
voor ongeveer 300 gezinnen.
De gezinnen krijgen in het kerstpakket
een briefje met informatie, over hetgeen
de vereniging voor gezinnen kan doen.
Er zit een antwoordkaart bij, waarin men
huisbezoek kan vragen. Desgevraagd
worden deze gezinnen bezocht door
onze werkgroep.

Ervaring tot nu toe

We kunnen op deze manier efficiënter
werken, zijn vooral ook beter bereikbaar
voor de mensen, die snel hulp nodig heb
ben. We proberen de mensen te helpen,
die in directe financiële nood zitten, maar
ook willen we aandacht geven aan im
materiële zaken. Bij leningen gaan we wat
beter contact houden met de gezinnen,
zodat de afbetaling regelmatig gedaan
wordt. Waar nodig geven we follow up
aan huisbezoeken. Waar nodig verwijzen
wij mensen naar officiële hulpverlening
instanties. We houden een lijst bij van
situaties, waarvan wij denken dat ge
meente of instanties adequater zouden
moeten reageren. We nodigen regelmatig
partners in de zorg uit in onze bespre
kingen, zeker als het een ingewikkelde
aanvraag betreft en om samenwerking te
stimuleren. Er zijn kontakten geweest met
Essent en de gemeente, om te voorkomen,
dat mensen afgesloten worden van gasen licht. Zeker in de winter. Sinds 2009 is
de telefoon van de voedselbank niet meer
bij Vincentius, maar rechtstreeks bij de
voedselbank. Zij krijgen de aanvragen via
maatschappelijk werk instanties.
Wij beperken ons bij de werkgroep hulp
verlening tot de aanvragen voor dié
gezinnen, die geen contact hebben met
een instantie en op het pad van de vincen
tius vereniging komen. Bij dit alles hebben
we niet de pretentie om een professio
nele hulpverlening instantie te zijn of te
worden.
We willen helpen, waar nodig, op kleine
schaal, zonder al te veel regels, maar wel
op een verantwoorde manier.
Werkgroep hulpverlening
‘s-Hertogenbosch
hulpverleningvv@hetnet.nl
voorzitter Johan van Os.

Financiën

De werkgroep krijgt een jaarlijks budget
van de penningmeester van de Vereni
ging. Daarnaast wordt soms financiële
hulp gevraagd aan fondsen in de om
geving of bij Ons Welgezind Fonds van
Vincentius -Nederland.
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De op 23 en 24 oktober jl. op de Abdij
Mariënkroon te Nieuwkuijk gehouden
boekenmarkt is goed verlopen. Spontane
en daadwerkelijke medewerking ontvingen wij weer van de Abdij Mariënkroon
en de Stichting Mariapoli Mariënkroon
( Focolarebeweging), alsmede van vele
vrijwilligers. Het aantal bezoekers
bedroeg 449 en de bruto opbrengst
 5.137,-.

24e Boekenbeurs
Vincentiusvereniging
Vlijmen

Van deze opbrengst werd  3.000,- gedo
neerd aan een sociaal project voor de
allerarmsten op de Filippijnen (Manilla),
die door de enorme regenval in het afge
lopen jaar getroffen zijn door een grote
ramp. De overstromingen en landverschui
vingen hebben heel veel krotten totaal van
de aardbodem weggevaagd. Door veel
hulpprojecten van buitenaf heeft men een
aantal nieuwe huizen kunnen bouwen en
ook een school. Er is nu erg veel behoefte
aan de werkgelegenheid onder meer
apparatuur voor een complete bakkerij
zoals deegmixers, ovens, snijmachine en
werktafels. Ons primaire doel blijft het
plaatselijke Vincentiuswerk (hulpverlening
in acute nood).
De voorbereiding van de eind oktober 2011
te houden 25e boekenmarkt is al weer
begonnen. Het hele jaar door kunnen
bruikbare boeken , tijdens kantooruren
worden ingeleverd op het kantoor van
A.G. de Gouw, Parallelweg-West 54 te
Vlijmen, telefoonnummer 073-513 1111.
Van deze gelegenheid maken wij gebruik
U een zalig Kerstmis en een voorspoedig
jaar 2011 toe te wensen.

Jubileum Jan Tap
In verband met het 50 jarig lidmaatschap van Jan Tap
van de Vincentiusvereniging Heilige Martinus te Gendt
gaan we even terug naar het jaar 1960.
Nederland is volop bezig met de naoor
logse opbouw en het economische her
stel wat langzaam op gang komt. Dit geld
ook voor Gendt en de Martinusparochie.
In 1960 moesten er meer broeders komen
voor de ondersteuning bij begrafenissen.
Als aspirant leden komen vier personen
in aanmerking waaronder Jan Tap.
Op het moment dat Jan Tap zijn intrede
deed bij Vincentius Gendt vond het
transport van de overledenen nog plaats
middels een lijkwagen getrokken door
1 of 2 paarden. Jans eerste actie als
ondersteuning bij een begrafenis laten
we zeggen “de vuurdoop” voerde hij uit
met een broeder die tegelijk met hem
geïnstalleerd was. Na afloop van de
begrafenis mochten de broeders als blijk
van waardering bij café Schaars of bij
café Coops twee borrels drinken en dat
gold ook voor beide broeders. Jan had
ook deze “vuurdoop” met koontjes op de
wangen goed doorstaan.
In 1985 wordt Jan Tap gehuldigd in
verband met zijn 25 jarig lidmaatschap en
ontvangt een oorkonde van VincentiusNederland. Jan laat zich immer zien
als een man van het rechte pad, kent

gelijk en recht voor iedereen, en alleen
gebaande wegen begaan was en is zijn
motto.
In 1996 neemt Jan Tap het presidentschap
over en doet dat nog steeds tot volle
tevredenheid. Jan heeft ook tijdens zijn
presidentsperiode bij Vincentius Gendt
als secretaris een ruime periode (1998 tot
2009) deel uitgemaakt van het hoofdbe
stuur van Vincentius Nederland.
Jan is de grote stimulator van informatie
verzamelen via het armoede platform van
de gemeente Lingewaard en anderszins
via het maatschappelijk werk over men
sen in Gendt die in aanmerking komen
voor een ondersteuning door Vincentius.
We hebben in de achter ons liggende
50 jaar Jan leren kennen als een rustige
bedachtzame en integere man en groot
is de bijdrage van Jan aan een optimaal
florerende Vincentiusvereniging Gendt .
Daarvoor zijn we hem veel dank verschul
digd en wil ik hem voor die inzet dan ook
van harte danken en feliciteren.
Vincentiusvereniging Gendt
Secretaris John Lentjes.

Vincentiusvereniging Vlijmen
Voorzitter P. van Oorschot
Secretaris C.P. Blaauwhof.

Colofon
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