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Voor u ligt het zomernummer
van de VincenPaul. Een editie
waarin onder meer de
aandacht uitgaat naar de
Slowakije-actie. Deze actie is
gericht op zo veel goede
doelen in Slowakije, dat het
tegenstrijdige reacties
oproept: enerzijds kan je er
niet over uitgepraat raken,
anderzijds schieten woorden
bijna te kort. Hopelijk levert de
actie veel op, zodat het
overgrote merendeel van de
plannen uitgevoerd kan
worden. In een van volgende
edities van de VincenPaul
berichten wij uiteraard over de
resultaten van de actie.

Van de redactie
Een ander artikel in deze VincenPaul beschrijft de grootse viering van het 150-jarig bestaan
van de Uithuizer Vincentiusvereniging. Zowel een historische gebeurtenis als een bijzonder
jubileum! Het geeft een gevoel van trots om te zien dat een lokale vereniging al zo lang
een bijdrage aan de gemeenschap levert en daar waardering voor krijgt. Wanneer u zich
daarnaast realiseert, dat de Vincentiusvereniging in Valkenburg sinds kort een nieuwe
afdeling rijker is, wordt duidelijk hoe levendig en essentieel het werk van de vereniging en
haar vrijwilligers is! Vorige VincenPaul deden wij als redactie een oproep aan de leden om
zich aan te melden als redactielid. Dat wilden wij onder meer graag om optimaal gebruik te
maken van de betrokkenheid van de lokale verenigingen. Helaas echter heeft niemand
van u zich als gegadigde opgeworpen. De uitnodiging blijft staan, maar gezien het gebrek
aan aanmeldingen kiest de redactie er voorlopig voor om met z’n drieën door te gaan.
Wel ontvingen wij enkele blijken van waardering over de nieuwe opzet van de
Vincenpaul, waarvoor onze dank. Blijft u, naast uw mening en commentaar, ook uw input
geven. De Vincenpaul is en blijft een blad voor en door alle Vincentianen! Tot 25 augustus
aanstaande kunt u een eventuele bijdrage insturen voor ons najaarsnummer.
Namens de gehele redactie wens ik u veel leesplezier en uiteraard een heel fijne
zomer(vakantie),
Femke Gronheid.

Van het landelijk bestuur
In dit zomernummer wordt ook aandacht gevraagd voor de publicatie van “Dossier
Armoede in Nederland 2009”. De armoede in Nederland is in de afgelopen jaren gestegen.
Reeds in 2006 moest 9,3 % van de huishoudens rondkomen van het sociaal minimum.
Het aantal mensen in de schuldhulpverlening neemt zorgwekkend toe. Leven met
schulden wordt heel normaal gevonden totdat onvoorziene omstandigheden zich
voordoen: echtscheiding, werkeloosheid, een ernstige ziekte, depressiviteit. Met de
toenemende werkeloosheid zal het nodig zijn de medemens i.c. meer nabij te zijn.
De evangelische alliantie wist op 25 april in Veenendaal ruim 300 vertegenwoorigers van
kerken en diakonale instellingen te verenigen om zich op de mogelijkheden van hun inzet
te beraden. Doel: mensen met schulden beter begrijpen; financiële nood eerder
herkennen; de juiste organisartie op het juiste moment inschakelen; helpen beter gebruik
te maken van de bestaande regelingen en professionele hulpverleners ondersteunen.
Op 4 juni nam ik daarna deel aan een bijeenkomst in Utrecht , een informatie- en studie
middag van de “Arme kant van Nederland” over de publicatie van april 2009 “Eerste hulp
bij schulden”. Over schuldhulpverlening en de kerken. Van belang hierbij is de presentie
benadering. Volgehouden nabijheid. Nooit iemand afschrijven ondanks zijn of haar tekortkomingen. Een zeer lezenswaardig boekje met vele praktische voorbeelden.
Bestel via info@kerkinactie.nl of via 030 - 880 13 37,
Paul Monchen.

Vincentiusvereniging Slowakije
ruim 15 jaar
Vijftien jaar is een feest om te vieren. Zeker, als we bedenken, dat tussen
1948 en 1989 wegens de communistische overheersing de Vincentius
vereniging in Oost-Europa verboden was en men alleen her en der stil en
ondergronds iets aan het werk kon doen. Maar feestje? In Slowakije is
men eerder dankbaar en ingetogen. Want de leden zien met dankbaarheid
het enthousiasme waarmee men in de groepen bezig is in het moeilijke
maar toch altijd ook weer vreugdevolle werk.
Men ziet ook een op en neer gaan van
de vereniging in lokale groepen en
leden: hier er wat bij en daar weer een
groep er af. Zo is de stand van zaken nu,
dat 30 verenigingen bestaan met zo’n
400 leden en bij de projecten nog tal van
vrijwilligers. Nieuwe verenigingen
oprichten is veel moeilijker dan direct na
‘Die Wende’ begin jaren ’90. Want de
welvaart is gestegen en dus...
Maar tegelijk is de armoede gegroeid en
die is soms zeer diep en schrijnend.
En daar bekommeren de vincentianen
zich om. U zult het wel lezen in deze
Vincenpaul bij de projecten die voorgedragen worden ter financiering...
Een feest om te vieren
...ja, als er dan toch een feestje gevierd
moet worden, dan graag die verzoeken
honoreren voor de realisering van die
mooie projecten en die goede hulp
verlening. Stel dat elke vincentiaan in
Nederland 50 euro zou schenken x 1000
leden. Plus diverse grotere giften… dat
zou dan een pracht bedrag opleveren!
Maar nee, laten we het anders doen:
mogen wij namens de Vincentius
vereniging-Slowakije een beroep op u
doen er een feestgave van te maken.
Zodat zij daar zo goed als alle projecten
kunnen aanpakken en alle hulp kunnen
verlenen. Wij kunnen daar dan bij
bedenken, dat het werk nog niet klaar is,
want niet alles wat gedaan moet worden
staat in deze projectenlijst. Maar zeker
is, dat als wij ons best doen, zij dàt
feestje kunnen vieren.
Om wie gaat het dan eigenlijk?
In alle gevallen om mensen in armoede.
Soms zelfs om mensen die er verloren
bijliepen en in stationshallen en buiten
tussen de struiken hun slaapplek hadden. Om kinderen die alleen gelaten zijn
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en opgevangen moeten worden.
Om schooljeugd een vakantieweek te
gunnen en creatieve middagen.
Om ouderen wat levensvreugde te
bezorgen. Om gevangenen nieuw
perspectief te bieden met o.a. studie
faciliteiten. Ja, het gaat soms zelfs om
de basisdingen van het bestaan: een
dak, eten, kleding aan mensen die het
aan alles ontbreekt. Om mensen op te
beuren en via enkele projecten te helpen in een nieuw bestaan terecht te
komen.
Onze voorzitter Berry Link schreef
onlangs in het voorwoord van het jaarplan 2009, dat wij in Nederland bijna
niet meer weten wat de Werken van
Barmhartigheid zijn – en hij schreef die
toen nog eens voor ons op. De vincen
tianen in Slowakije – überhaupt in de
Oost-Europese landen – gaan juist van
die christelijke basiswaarden in hun
werk uit en zoeken daar, ten gunste van
de mensen waar het om gaat, specifieke
projecten bij. Mooi om te zien en mee te
maken. Zelfs met die 30 verenigingen en
400 leden kan men heel wat verstouwen.

Onze steun meer dan waard
De hele wereld leeft thans in crisis en
het zal overal minder worden. Misschien
wordt dit al door sommigen van ons
ervaren, bij het verlies van werk, een
lagere uitkering, minder loon. Maar ook
bekend is dat zwakkere en meer afhankelijke economieën zwaardere klappen
te verduren krijgen dan de rijkere landen. Slowakije is zo’n land – hoewel het
daar de laatste jaren best goed ging.
Maar nu in Slowakije: de staal- en autoindustrie b.v. zijn flink in de min, producten als machines en chemische stoffen
worden minder afgenomen en de uitvoer
stagneert; en de overheden en fondsen
kunnen veel minder aan verenigingen
als Vincentius bijdragen en dat was toch
al gering.
En daarom vragen wij maar aan elkaar:
kunnen en willen wij voor al die kinderen, jongeren, ouders en oudsten, die
het toch al zo slecht getroffen hebben,
iets extra’s doen? Dat zou een feestje
zijn.
Wat ons betreft: dank alvast daarvoor.
Clasien van Gelder – Ton Henskens –
Hans Schouten – Alfons ten Velde,
leden van de Werkgroep Internationale
Projecten VincentiusverenigingNederland

2e hands kleding verzamelen is werk dat veel gebeurt en
wordt doorgegeven aan mensen die weinig hebben

Slowakije-actie
Projecten en activiteiten in Slowakije
ter financiering voorgedragen
De projecten beknopt op een rij:
Speelse bijeenkomsten voor kinderen en jongeren in het
kader van preventie tegen misdaad  

Op de vorige bladzijde hebben
wij de huidige stand van zaken
bij de Vincentiusvereniging
Slowakije beschreven.
De Slowaakse leden waren
enthousiast toen wij hen vorig
jaar berichtten, dat wij half
2009 weer een werving voor
de verschillende projecten
wilden starten.
De leden van de Hoofdraad
Slowakije schreven ons
uitvoerig over de stand van
zaken, meer dan wij hier kwijt
kunnen. Zij sloten hun brief af
met: “Onze lieve partner
schapvrienden. Wij hebben
onze bescheiden activiteiten
weer kunnen opschrijven.
Wij danken jullie voor de
vriendschap, jullie steun en
voor iedere daad van liefde.
Jullie voelen, net als wij, wat
Frédéric Ozanam als wezenlijk
zag: “Ik zou graag de wereld
willen omspannen met een
netwerk van liefde”.
Die erfenis van hem is ook
vandaag nog van betekenis en
noodzakelijk. Alle dank bij
voorbaat en hartelijke groeten
aan allen in de Vincentius
Vereniging in Nederland.”

1. Bratislava: Kinderzomerkampen
De Vincentius Vereniging Cecilia organiseert jaarlijks vier zomerkampen. Dit jaar
opnieuw voor in totaal 130 kinderen en
jongeren in verschillende leeftijds
groepen, die wonen in de betonflats van
Bratislava en weinig tot geen mogelijk
heden hebben. De vakantieweken
worden gehouden in Modra, een bergdorp ten noorden van Bratislava.
Benodigde bijdrage  3.500,-.
2. Bratislava: Theater project
De Jongeren Vincentius Vereniging
Johannes Paulus II komt wekelijks bijeen.
De leden zijn o.a. betrokken bij vakantiekampen. Het belangrijkste voor hen is het
theaterspel. Er is al een aantal uitvoeringen gegeven, waaronder in kinder
tehuizen, bejaardenhuizen, parochies en
kerken. Zij willen graag meer theaterstukken instuderen om meer uitvoeringen te
kunnen geven. Daarbij zoeken zij naar
materiaal: belichting en schijnwerpers
 600, drie microfoons  300, drie statieven  75, luidsprekers  400, meng
paneel  800, divers materiaal, zoals
stoffen en karton  825. Totaal benodigde bijdrage  3.000,-.
3. Bratislava: Ouderenwerk
De Vincentius Vereniging H.Judas
Taddeus is een vereniging van ouderen
in een bejaardenflat, die zich inzet voor
de bewoners in hulpverlening. Zij organiseren gezellige dingen en samenkomsten
op feestdagen om het leven te veraangenamen. De benodigde bijdrage is
bescheiden  400,-.
4. Bratislava: Project pakketten
De leden van de Vincentius Vereniging
H.Andreas maken pakketten voor arme
gezinnen, bestaande uit kleding, levensmiddelen, speelgoed, boeken en schoolmateriaal. Zij maken ook poppen en
andere leuke spullen voor de kinderen
van deze gezinnen. De goederen worden
gratis ter beschikking gesteld.
T.b.v. de verzending is een bijdrage
nodig van  550,-.

5. Bratislava:
Project “Haus der Hoffnung”
“Haus der Hoffnung” is een sociaal
centrum voor jongeren, die al sinds hun
geboorte wees zijn. Zij zijn tot hun achttiende opgevangen in kindertehuizen.
Daarna is, op particuliere instellingen na,
in Slowakije geen opvang geregeld.
“Haus der Hoffnung” moet zo’n particulier centrum worden. Tevens zal het zorg
en activiteiten bieden aan ouderen en
lichamelijk gehandicapten. Dankzij
de enorme inzet van de Vincentius
Vereniging H.Gorazd staat het pand er
inmiddels casco. Voor het binnenwerk
zijn nog vloeren, een lift, deuren,
stucwerk en woninginrichting nodig.
Als volgende stap bestaat de wens om
de vloeren en wanden op de eerste en
tweede etage te realiseren.
Het benodigde bedrag is  10.000,-.

“Haus der Hoffnung”, het pand staat er al.
Nu de binnenkant nog.

6. Košice Šaca: Vincent centrum
Het Vincent centrum is een sociaal
centrum voor mensen die ‘aan de kant
zijn geraakt’. Het oude huis biedt opvang
aan een gezin met zes kinderen en in één
van de kamers twee jongens van 16 en
19 jaar, waarvan de ouders ziek zijn en in
verzorgingscentra opgenomen.
Deze mensen hebben helemaal niets.
Het sociaal centrum verleent zorg en
biedt de mensen een thuis waar vrede en
liefde heerst en waar gestimuleerd wordt
richting een nieuw zelfstandig leven.
Een andere huis is t.b.v. renovatie gesloten. Vijf organisaties steunen deze verbouwing financieel en men hoopt erop,
dat wij ook een bedrag beschikbaar
kunnen stellen voor deuren, ramen,
stucwerk, isolatie en inrichting.
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Zo kunnen meer mensen onderdak vinden
en geholpen worden. Kunnen wij vanuit
Nederland hieraan  8.250,- bijdragen?
7. Nitra: ‘Leergeld-project’
Vincentius Vereniging Wunderbare
Medaille is zo’n vijf jaar betrokken bij
steun aan onderwijs voor kinderen uit
arme gezinnen met o.a. levensmiddelen,
reiskosten naar en van school, bijeenkomsten in het Zustershuis, aanschaf
schoolmateriaal en activiteiten op het
gebied van creativiteit. Dingen die deze
kinderen thuis niet hebben. Er wordt
geknutseld wat vervolgens verkocht
wordt voor de aanschaf van kleding en
schoeisel. Belangeloos wordt meegewerkt door gemeente, de Dochters der
Liefde en scholen. Voor dit werk vraagt
deze conferentie: project naaien (stoffen,
patronen, tijdschriften, klein materiaal)
 300, project koken (grondstoffen en
keukenmateriaal)  300, project kaarten
maken (papier, karton, scharen, lijm)
 300, project handenarbeid (stof, wol,
spelden, breinaalden, kralen)  200,
reiskosten voor vijftien kinderen voor
één jaar  700. Totaal benodigde bedrag
voor één jaar is  1.800,-.
8. Surany: Project ”Fiducia”
“Fiducia” is een project voor dak- en
thuislozen. Voor mensen die soms letterlijk opgeraapt zijn in stationshallen en
bouwvallen en waar niemand naar om
kijkt. De Vincentius Vereniging H.Justina
de Jacobis heeft voor dit project
twee panden en grond kunnen kopen.
De panden waren in zeer slechte staat.
Met steun van velen, ook vanuit
Nederland (onder meer Roermond),
is afgelopen jaren veel gerenoveerd.
Zo is “Fiducia” een toevluchtsoord
geworden voor mensen zonder huis of
haard. Mensen, die via cursussen,
bijeenkomsten, werk en begeleiding,
leren (samen)leven, (samen)werken en
zorgen voor zichzelf en elkaar.
Prachtig en betekenisvol werk, dat met

Project Fiducia met een deel van de ‘veestapel’
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enthousiasme wordt verricht. Er wonen
momenteel tien personen. Het werk is
nog niet af. In het ene pand moet de
zolderverdieping worden afgemaakt,
zoals dakvensters, isolatie, tussenwanden, electra, stucwerk en inrichting.
Als dat klaar is, komen zes kamers
beschikbaar voor negen bewoners en
enkele werkruimten. In het tweede pand
moet veel hersteld worden, waar onder
dakvernieuwing, electra, deuren en
ramen. De veestapel bestaat uit kippen,
ganzen, kalkoenen, varkens, een koe en
kalf. Daarvoor moet een nieuwe stal
gemaakt worden. De tuin is deels omgetoverd tot een bloementuin, maar vooral
de vruchtbomen en gewassen zijn van
belang. De oogst is bestemd voor eigen
gebruik. De bewoners werken, naast hun
werk elders en eigen verzorging, aan de
verbouwingen en het onderhoud mee.
Financieel wordt men gesteund door
overheden en een Slowaaks fonds voor
sociale ontwikkeling, maar dat alles is
niet toereikend. Vandaar dat onze
zustervereniging een beroep op ons
doet  10.000,-.
9. Zlaté Moravce:
Project Studie voor gevangenen.
De Vincentius Vereniging Barmherzich
keit Gottes legt zich vooral toe op het
werk voor gevangenen. Klein begonnen
is dit werk uitgegroeid tot een prachtig
project met studiefaciliteiten voor gevangenen. Alles met instemming en steun
van de directies, universiteiten, instituties
en overheden. De studies zijn Duits,
Engels, sociale psychologie, managementopleiding en electrotechniek.
Inmiddels zijn flink wat studiecertificaten
verstrekt, die officieel worden erkend.
Ook een studie ‘middenschool’ is geïntroduceerd waarvoor grote belangstelling
bestaat. Het project wordt goed ontvangen en is uitgebreid in de publiciteit
gebracht. Er is een boekje verschenen
op basis waarvan speciale studiebijeenkomsten zijn gehouden. Voor kinderen uit
gezinnen waar het niet zo goed functioneert, worden bijeenkomsten georganiseerd met het oog op leven zonder haat
en misdaad. Ook zijn er activiteiten
‘terugkeer in de samenleving na vrijlating’. Presentaties worden gehouden
op markten en pleinen over het gevangeniswezen. Dankzij de goede support van
dit redelijk revolutionaire werk is er van
verschillende kanten financiële steun
gekomen. Maar niet alles is gedekt.
Voor bijv. De organisatie, porto, telefoon,
reiskosten, studiemateriaal en materiaal

voor (re)creativiteit in de gevangenis
zelf is geld nodig. Voor dit project wordt
een bijdrage van  3.000,- zeer op prijs
gesteld.
10. Steun aan Nationaal bestuur
De Hoofdraad in Slowakije heeft weinig
inkomsten. Toch heeft men onder meer
administratie te doen, een boekhouding
bij te houden (verplicht) en bijeenkomsten te organiseren. Voor dit werk vraagt
de Hoofdraad ons  2.000,- ( 333 per
jaar t.b.v. secretariële en administratieve
kosten (totaal  1.000) en 1.000 t.b.v. de
organisatie van diverse bijeenkomsten).

Vincentianen verslepen 2ehands goederen voor gezin elders.
De vrouw is Magdalena Boledovicova, vrz. van VV Slowakije

11. Overige projecten
Niet alle projecten en activiteiten kunnen
hier worden beschreven. Daarom nog in
het kort deze hulpvragen:
a. Voor 40 straatarme gezinnen in
Šaca moet voedsel worden aangeschaft  650
b. Een pelgrimage naar Gaboltov voor
45 arme volwassenen en
kinderen  650
c. Voor arme gezinnen in Mala Ida:
voedsel, gas, electra, huur  700
d. Voor hulp aan ouderen: levens
middelen e.d.  400
e. Voor 30 hulpbehoevende gezinnen:
voedsel  400
f. Voor 60 kinderen in volstrekte armoede
‘een weekje zomerkamp’  400
g. Voor gezinnen in Oekraïne ‘waar de
armoede niet stopt’: voedsel  500
h. Voor kinderen in Oekraïne ‘een
weekje zomerkamp’  400
i. Voor een weduwe met kinderen
o.a. voedsel, kleding, schoolmateriaal  400
j. Voor 30 arme kinderen, die aan
een zangkoor meedoen: reis en
logies  950

Project a en b zijn in Košice Šaca in het
oosten. Project c en d zijn in Mala Ida
niet ver van Košice. Project e t/m h zijn in
Kralovsky Chlmec in het zuid-oosten,
tegen de grens van Hongarije en
Oekraïne. De leden spannen zich ook in
voor mensen net over de grens, in het
nog armere Oekraïne. Project i en j zijn
in Nitra, in het westen, niet ver van
Bratislava. Inmiddels wordt er, net als in
onze eigen vereniging, gewerkt aan
individuele hulp, tweedehands meubels
en kleding, tweedehands boeken,
hulp bij herhuisvesting van gezinnen,
en al die andere dingen die van vandaag
op morgen nodig blijken.

Project Košice Šaca

Voor al het hier beschreven werk en voor de vele nieuwe
initiatieven is onze solidariteit zeer gewenst.
Daarom wordt dringend beroep gedaan op onze vrijgevigheid.

Projecten gefinancierd in de jaren 2006 t/m 2008
PLAATS

PROJECT

EURO

1.

Bratislava

Pakketten voor arme gezinnen in Slowakije - de kosten verzending

2.

Bratislava

Zomerkampen, 5 weken in 2006 voor 185 kinderen en gehandicapten

3.000

3.

Bratislava

Zomerkampen, 5 weken in 2007 voor 194 kinderen en gehandicapten

3.000

4.

Bratislava

Zomerkampen, 5 weken in 2008 voor 173 kinderen en gehandicapten

3.500

5.

Košice Šaca

Adoptiebijdrage ten gunste van directe hulp aan arme gezinnen

500

6.

Košice Šaca

TV en technische installatie in opvangcentrum Roma jeugd vooral voor oefening muziek en dans

790

7.

Košice Šaca

Opvanghuis Vincent Centrum, renovatie pand en aanschaf huisraad

8.

Košice Šaca

Opvanghuis Vincentinum, activiteiten in dit centrum

9.

Kralovsky Chlmec

Zomerkamp in 2006, 2 weken voor 70 kinderen

500

4.000
500
1.530

10. Kralovsky Chlmec

Zomerkamp, 2 weken in 2006 voor 70 kinderen in de Ukraïne

410

11. Kralovsky Chlmec

Hulp aan gezinnen in armoede in de Ukraïne

510

12. Kralovsky Chlmec

Directe hulp aan een aantal grote gezinnen

2.295

13. Kralovsky Chlmec

Inrichting werkruimte Conferentie: meubels en computer materiaal

1.275

14. Mala Ida

Directe hulp aan 4 gezinnen, o.a. opknappen woning, electra

1.000

15. Nitra

‘Leergeld Project’, het onderdeel creativiteit en naaien; 2 pakketten met materiaal zijn gestuurd met

		

lappen stof, patronen, spelden, naalden, breidnaalden, kralen, crêpepapier, scharen; kosten verzending

15. Surany

Project ‘Fiducia’: opvang voor thuis- en werklozen, inclusief project ‘werken en leren’;

		

tevens renovatie 2 panden en tuinen

16. Zlaté Moravce

Studieproject voor gevangenen

Totaal in deze 3 jaar		

40
10.000
1.690
34.540
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Uithuizer Vincentiusvereniging
vierde 150-jarig jubileum in eigen gebouw
UITHUIZEN – Zondag 22 februari jl. vierde de Sint Vincentiusvereniging
haar 150-jarig jubileum met een feestelijke receptie in haar eigen
verenigingsgebouw aan de St. Vincentiusstraat te Uithuizen. Dat het
150-jarig jubileum een mijlpaal van betekenis is, blijkt uit de aanwezig
heid van vele vertegenwoordigers van diverse verenigingen en organi
saties en andere belangstellenden, die hier massaal op af kwamen.
In zijn toespraak voor een goed gevulde
zaal had voorzitter Johan de Winter
waarderende woorden voor de vele
enthousiaste vrijwilligers,die altijd maar
weer hun vrije tijd beschikbaar stellen om
het gebouw in optima forma te houden.
Ook sprak hij woorden van dank aan het
beheerdersechtpaar Geert en Greta
Kamminga, die er alles aan doen om de
verenigingen, die wekelijks onderdak
vinden in het Sint Vincentiusgebouw,
het naar de zin te maken. Zèlf nemen
Geert en Greta Kamminga regelmatig
actie om het gebruik van de zaalruimte
onder de aandacht te brengen bij
vrienden en bekenden om daar hun
jubileumfeest, trouwpartij of verjaardags
feest te vieren. Ook heeft het Vincentius
gebouw de functie als opbaarruimte voor
overledenen. Want het eigen Vincentius
gebouw in Uithuizen mag uniek genoemd
worden in Vincentius-Nederland, omdat
er slechts enkele Vincentiusverenigingen
zijn met een eigen gebouw. In 1885
geschonken en betrokken, in 1910 ver
bouwt en in 1934 fors uitgebreid tot de
huidige omvang. Maar deze erfenis uit
het verleden is een punt van constante
zorg en aandacht voor het heden en een
uitdaging voor de toekomst. Dit gebouw

biedt onderkomen aan diverse ver
enigingen van verschillend pluimage.
Katholieke verenigingen als KBO en KVG,
tienergroep, vastenaktiegroep, zangkoor
en ga zo maar door, huren op vaste tijden
dit gebouw, maar ook niet kerkelijke
groepen zijn trouwe gebruikers, zoals
biljartcub, dansgroep, toneel, volière
vereniging, Groninger Week, en vele
andere buurtverenigingen, allemaal clubs
die het ook niet breed hebben en op de
kleintjes moeten passen.
Johan de Winter mocht zich verheugen in
het bezoek van bestuurslid Hans Schouten
van de landelijke Sint Vincentius
vereniging, die op zijn beurt de historie
van de Sint Vincentiusverenigingen in
Nederland de revue liet passeren en
voorzitter Johan de Winter toewenste,
dat de Uithuizer vereniging nog een lang
leven beschoren is. Want 150 jaar wordt
toch als heel bijzonder ervaren. Niemand
weet ervan, niemand is bij de oprichting
geweest, maar men ziet vol trots, het als
een plicht aan de oprichters en voor
gangers dit geheel in stand te houden
en te beheren. Het bestuur bestaat uit
8 personen met 150 honoraire leden.
Met donateurs, subsidies, fondsen

werving en zelfwerkzaamheid en een
zuinig beleid maakt het mogelijk
zelfstandig te kunnen blijven werken.
Daarna gaf Johan de Winter het woord
aan de burgemeester van de gemeente
Eemsmond, Marijke van Beek. Zij was
vol bewondering, dat een dergelijk
particulier initiatief zoveel jaren stand
heeft gehouden en zeker ook tegen
woordig een plaats verdiend in de
huidige samenleving. Deze waardering
stak zij niet onder stoelen of banken en
liet de felicitaties van het gemeente
bestuur aan de vereniging vergezeld
gaan van een envelop met inhoud.
Ook mocht het huidige bestuur van de
Sint Vincentiusvereniging vele
felicitaties van afgevaardigden van
verschillende verenigingen, die regelmatig gebruik maken van de zaal
accommodatie in de Sint Vincentius
straat in ontvangst nemen.

Hans Schouten, bestuurslid VV-N spreekt het voltallige bestuur toe.

Agenda van Nationale en Internationale Dagen
Hiernaast volgt een overzicht
van relevante nationale en
internationale dagen. Wellicht
interessant voor uzelf
of als aanknopingspunt voor
activiteiten in uw omgeving.
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3 augustus
12 augustus
1 september
8 september
12 en 13 september
26 september
21 september
22 september
28 september
30 september

Internationale Vriendschapsdag
Internationale Dag van de jeugd
Duurzame Dinsdag
Start van de week van de Alfabetisering
Open Monumentendag
Nationale Buren Dag
Internationale Dag van de Vrede
Wereld Autovrije Dag
Nationale Dag van Respect en start Internationale Vredesweek
Wereld Gezondheidsdag

Project in Ukraine
Een ‘straatkinderenproject’
De Vincentiaanse Familie heeft een straatkinderenproject opgezet voor kinderen in
de leeftijd van 7 jaar en ouder in de stad
Kharkiv, de 2e grootste stad in Ukraine.
In dit land leven duizenden kinderen op
straat en zijn thuisloos en dat is vanzelfsprekend een groot probleem. Behalve
op de straat houden zij zich veelal op in
de ondergrondse stelsels, waar zij in
gangen en bij verwarmingsbuizen nog
enige beschutting hebben. In 2007 heeft
de Vincentiaanse Family, bestaande uit
de paters Lazaristen, de Dochter der
Liefde en de Vincentiusvereniging,
met support van de Internationale
Vincentiusvereniging een project opgezet
voor deze straatkinderen in Kharkiv.
Het gaat er om de kinderen op te sporen,
van kleding, voedsel en medische zorg te
voorzien. Er is een minibus beschikbaar,
waarmee dit soort werk kan worden
gedaan. Er is een dagcentrum voor
opvang en begeleiding, waar de kinderen
ook maaltijden, schone kleding en
medische zorg ontvangen en waar ook
begeleiding en onderwijsfaciliteiten zijn.
Het project werkt tevens in diverse
weeshuizen en helpt zo mee het aantal
straatkinderen terug te dringen en tevens

hen de nodige vaardigheden en kennis
bij te brengen.
Vrijwilligers gezocht!
Het project heeft een deskundige staf,
maar er is zoveel werk te doen, dat men
graag assistentie heeft van enkele
vrijwilligers. Twee jonge vrouwen uit
Ierland hebben vrijwilligerswerk gedaan,
maar moeten nu – na maanden hieraan
bezig te zijn geweest – weer terug naar

het werken met kinderen is
aanbevelenswaardig, maar is niet
strikt noodzakelijk. Kennis van de
Russische taal is erg behulpzaam,
maar het ontbreken hiervan kan ook
opgevangen worden door het volgen
van een cursus Basis-Russisch
tijdens het werken in het project.
Leden die belangstelling hebben,
of iemand weten die hierin
geïnteresseerd is, kunnen in contact
treden met Larrey Tuomey, lid en
coördinator van de VinPaz Commissie
in Ierland via email ljtuomey@iol.ie
Van harte aanbevolen.
Hans Schouten

huis. En dus zoekt men nu nieuwe vrijwilligers die hun taak kunnen overnemen.
De Internationale Vincentiusvereniging
wil graag in contact komen met geïnteresseerden, die een tijdje in dit Kharkiv
project wil meedraaien. Er wordt gedacht
aan een periode van een jaar. Ervaring in

Dossier Armoede
in Nederland 2009
De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA stelt eens in de drie jaar een
‘Dossier Armoede in Nederland’ samen. Daarin worden analyses, cijfers, feiten en
ervaringen rond armoede in Nederland gebundeld. Dit jaar is het nieuwe boek, het
‘Dossier armoede in Nederland 2009’, verschenen. Dossier Armoede in Nederland
2009 is een bronnenboek, verwijsgids en ervaringenbundel voor diakenen,
arme-kant-groepen en vele anderen die in de anti-armoedebeweging actief zijn.
Wat is armoede, welke definities hanteert men, wie zijn arm, over welke groepen gaat het? Welke visies leven er
in de samenleving op armoede en wat vinden kerken ervan? Moet je helpen en hoe dan? Waar kun je armen vinden?
En hoe los je problemen op, die mensen hebben? Het boek is goed te gebruiken als bron om gegevens op te zoeken,
meningen te vinden, uitleg over voorzieningen aan te treffen. Ook komen antwoorden in beeld rond de vraag hoe
armoede opgelost kan worden. Op de site van de arme kant van Nederland onder publicaties treft u een bestelformulier aan. Het boek kost e 10,- exclusief verzendkosten. Bestellen kan ook via e-mail info@armekant-eva.nl,
telefonisch: 073 - 612 19 39, of per post: Luijbenstraat 17, 5211 BR Den Bosch.
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Kort nieuws
Vakantie landelijk secretariaat
Van woensdag 29 juli tot en met
vrijdag 14 augustus is het landelijk
secretariaat vanwege vakantie
gesloten. Houdt u svp hier rekening
mee?? Alleen voor dringende zaken in
deze periode kunt u contact opnemen
met één van onze bestuursleden
de heer Paul Monchen telefoon
073 - 503 34 06 of de heer Harrie Dirkx
telefoon 076 - 503 40 62.

ANBI status
Staatssecretaris De Jager van Financiën
heeft een wetsvoorstel naar de Tweede
Kamer gestuurd, waardoor een aanzienlijk deel van de goede doelen de wettelijke ANBI-status zou verliezen.
Richtlijn is dat 90% van de bezigheden
het algemeen nut moet beogen, nu is dat
nog maar 50%. Alle organisaties, die
momenteel erkend zijn, moeten hun
ANBI-status opnieuw aanvragen.
De huidige beschikkingen zullen per
1 januari 2010 automatisch vervallen.
Er zal wel een nieuwe categorie komen,
namelijk de Sociaal Belang Behartig
ende Instelling (SBBI). De fiscale voordelen voor een SBBI zullen beperkter
zijn. De Tweede Kamer buigt zich over
de voorstellen van De Jager.
Indien u zich als goed doel wilt laten
registreren, kunt u dat (kosteloos) doen
bij het CIGD (Stichting Centraal Infor
matiepunt Goede Doelen). Zij hebben
een voor potentiële donateurs te raadplegen database met goede doelen.
U kunt zich aanmelden via het contactformulier op www.cigd.nl, dan ontvangt
u van hen inlogcodes om, naast het bijhouden van de informatie die u beschikbaar stelt, eveneens online een ANBI
scan te doen. Deze scan maakt in
enkele minuten zichtbaar of uw instelling aan de voorwaarden voldoet om in
aanmerking te komen voor de ANBIstatus.

Colofon

Overlijden Jan Lemm
De heer Jan Lemm is in april 2009 op
84 jarige leeftijd overleden. Hij was
gedurende 65 jaar Vincentiaan in hart
en nieren. Vele jaren was hij binnen de
vereniging Oud-Zevenaar secretaris.
Vele vergaderingen van het hoofd
bestuur heeft hij meegemaakt.
Daarnaast was de heer Lemm ook zeer
actief, met name voor zijn werk van
barmhartigheid, als begeleider van overledenen. Hij zal gemist worden.

Oproep van de redactie
Ons redactielid Elma Kuipers wil graag
in het najaar een dag ‘meedraaien’ met
één van de activiteiten van de lokale
Vincentiusverenigingen. Van deze dag
zal zij dan verslag doen in de eerst
volgende Vincenpaul. Desgewenst
kunt u contact met haar opnemen via
telefoonnummer 070 - 380 00 11.

Bloembollen actie
Indien u voor uw Vereniging nog op
zoek bent naar een originele fondsenwerving, willen wij u attenderen op
Baltus Fundraising. Zij organiseren
verschillende verkoopacties van
bloembollen met scholen, kerken en
verenigingen. 30% tot 40% van de
opbrengst is voor de organiserende
instantie. Op www.baltusfundraising.nl
treft u meer informatie aan. De najaar
actieperiode is van augustus tot en met
december.

Wisseling SOR bestuur
Het bestuur van de Stichting Ontspan
ning en Recreatie is gewijzigd. De heer
Jan Scheepers is afgetreden als
bestuurslid. De SOR dankt hem voor
zijn werkzaamheden. In de eerst
komende vergadering van december
2009 zal een nieuw bestuurslid
benoemd worden.

Redactieleden:
Femke Gronheid, Marijke Grozema en Elma Kuipers
Vincentiusvereniging-Nederland • Geestbrugweg 128 • 2281 CS Rijswijk
Tel. : 070 - 380 00 11 • Fax : 070 - 364 79 60 • E-mail: secretariaat@vincentiusvereniging.nl
8 I MAART 2009 I VINCENTPAUL

www.vincentiusvereniging.nl

