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Toevallig viel mijn oog er
laatst op. Een beschrijving
waarin de Vincentiusvereniging gekarakteriseerd
wordt als een afwisselende,
bijzondere en boeiende club.
En datzelfde gevoel bekruipt
mij nu ik de binnengekomen
kopij voor deze VincenPaul
doorneem. De variatie is groot,
de thema’s talrijk, maar alles
met uiteindelijk een zelfde
streven: het zorgen voor
mensen in onze maatschappij
die dat nodig hebben.

Van de redactie
Zo kunt u in deze VincenPaul onder meer een verslag van VV Alkmaar lezen over de
aanschaf van hun nieuwe chalet en treft u een verslag van de respons op de Slowakije
actie waarover voorgaande VincenPaul uitgebreid schreef. Er is een artikel over het
150 jarig bestaan van VV Roermond en over de Nationale Penning van verdienste die in
Geldrop is uitgereikt.
Tot slot vind ik het bijzonder leuk te merken, dat er twee enthousiaste reacties kwamen
op de oproep van redactielid Elma Kuipers in de vorige VincenPaul. Zij vroeg lokale
verenigingen of zij eens een ‘kijkje in de keuken’ mocht nemen. Zoetermeer en
Den Bosch nodigden haar direct uit. In dit nummer leest u over de hartelijke en
inspirerende dag die haar aangeboden werd. Voor de komende VincenPaul gaat zij
naar Zoetermeer. En wie weet wat daarna allemaal nog mag volgen… Namens de
redactie wens ik u veel leesplezier. Hopelijk hebben de vele en gevarieerde verhalen
een enthousiasmerende en inspirerende werking. En mocht u nou teleurgesteld zijn
dat wij dit nummer niet schrijven over de activiteiten en/of prestaties van uw lokale
vereniging, meld het ons dan alstublieft. Mogelijk staat uw club komende keer centraal!
Femke Gronheid.

Van het landelijk bestuur
De zomermaanden laten we achter ons en de herfst staat voor de deur. Dat betekent
onder meer dat het niet lang meer duurt voordat de Hoofdraadsvergadering van het
najaar begint. Zaterdag 21 november zijn we in Etten-Leur te gast, alwaar ons een mooi
inhoudelijk programma te wachten staat. De heren Henk Meeuws en Ricardo Buitinga
nemen ons aan de hand van hun presentatie ‘Vincentius: werken aan toekomst’ mee in
een discussie over |de doelstellingen en waarden van de vereniging.
Gezien de inhoudelijke discussie, die deze
novemberdag gevoerd zal worden, heeft
het bestuur besloten om de statuten niet
ook voor deze Hoofdraadsvergadering te
agenderen. Voor het overgrote deel zijn de
statuten in concept klaar, maar het zou
onnodige notariële kosten met zich meebrengen als de exacte formulering van
bijvoorbeeld de missie binnenkort al weer
aangepast moet worden. Wanneer daarover besloten is, volgen de statuten
spoedig. Naast het inhoudelijk programma
van de Hoofdraad wordt uiteraard wederom ruim de tijd uitgetrokken om met elkaar
ervaringen en ideeën uit te wisselen. En tot slot kan ik u alvast verklappen, dat ons die
dag een bijzonder warm Brabants welkom te wachten staat. Mede namens het landelijk
bestuur spreek ik de hoop uit u die dag in grote getale te zien. De uitnodiging voor de
Hoofdraadsvergadering ontvangen de verenigingen binnenkort van het landelijk
secretariaat.
Femke Gronheid.

Vincentius Roermond 150 jaar
maar nog springlevend
Onder deze titel is op
13 februari het jubileumjaar begonnen van
de Vincentiusvereniging
Roermond. Met een mis
in de Kapel in ’t Zand
met als voorganger
rector Karel Weerkamp,
die ook bestuurslid
van de vereniging is.

Vlnr. T. Frinking, W. Dingelstad, M. Gijsen en H. Beelen

Onder deze titel is op 13 februari het
jubileumjaar begonnen van de Vincentiusvereniging Roermond. Met een mis in de
Kapel in ’t Zand met als voorganger rector
Karel Weerkamp, die ook bestuurslid van
de vereniging is. Na de mis was er een
receptie voor de leden en vrijwilligers
en genodigden. Tijdens de geanimeerde
receptie is het eerste exemplaar van het
vervaardigde jubileumboekje aan burgemeester Henk van Beers van Roermond
overhandigd. Op 14 februari was er een
feestavond voor de vrijwilligers, waarop
4 vrijwilligers extra in het zonnetje zijn
gezet vanwege hun grote inzet voor
mensen, die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Het zijn, mevr. Mia Gijsen en
de heren Theo Frinking, Wiel Dingelstad
en Harrie Beelen. Zij ontvingen de Ozanam
penning, de waarderingsonderscheiding
van de Vincentiusvereniging. Op die avond
zijn ook de fotoboekjes overhandigd
waar alle vrijwilligers in staan op de plek
waar zij hun vrijwilligerswerk doen.
In de daarop volgende week zijn aan alle
bezoekers van de winkel in 2e hands
goederen presentjes uitgereikt en was er
wat lekkers bij de koffie in de koffiecorner.
Een ander hoogtepunt vormde de opvoering van de musical “Annie”door
leerlingen van de Gildeopleidingen in
Roermond. Dit in samenwerking met de
Stichting Leerhulp (een “dochter”van de
Vincentiusvereniging). Tweemaal voerden zij de musical op voor een bomvolle
zaal, 750 plaatsen, met leerlingen van de
hogere klassen van alle basisscholen in
Roermond.

De uitvoerenden van de musical

De jongeren hebben er erg van genoten
en konden thuis navertellen over de
avonturen van Annie. Het thema, over
armoede en rijkdom, was niet toevallig gekozen. Het bijzondere aan deze
uitvoering was ook nog het feit dat de
leerlingen van de Gildeopleidingen
optraden als een soort tegenprestatie
voor de steun die zij van de Vincentiusvereniging hebben gekregen om hun
project in Bosnië mogelijk te maken.
In februari 2009 zijn 35 leerlingen naar
Lokve geweest om daar een school op te
knappen, speciaal speelgoed te brengen
en met de leerlingen daar ontspanningsactiviteiten te doen. Een geweldig initiatief! De leerlingen kwamen zeer onder de
indruk terug. Zij hebben veel armoede en
oorlogsschade gezien.
Het jubileumjaar zal in het najaar worden
afgesloten met een symposium over de
relatie tussen de grenzen aan het verlenen van hulp en het werken aan het weer
zelfstandig worden van cliënten.
Peter de Boer, voorzitter.

Na een reeks van jaren wenskaarten te hebben verkocht, waarvan de opbrengst
bestemd werd voor projecten als het Caravanproject in Nederland, Studie
voorzieningen voor gedetineerden in Slowakije, Oogoperatie in India / alle drie
puur Vincentiaanse projecten, is nu per 2009 de verkoop daarvan gestopt. Er zijn
nog wel wenskaarten over. Die kunnen plaatselijke Vincentiusverenigingen om niet
krijgen, bij voorbeeld voor verkoop in uw tweedehands winkels. Belt u maar.
Maar de verkoop is, na zoveel jaren, over en uit. Dank, dat u hieraan massaal heeft
meegedaan, want dit project heeft wel aardig wat opgebracht.
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Hans Schouten.

Ingestapt/uitgestapt
De Vincentiusvereniging
ontleent zijn kracht aan de
jarenlange tomeloze inzet
van de vrijwilligers. In deze

In deze Vincenpaul aandacht voor de bestuurswisseling in de
Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch. De heer Jan Scheepers is
teruggetreden als voorzitter en heeft het stokje overgedragen aan de
heer Frans Koeman. Wij hebben hen een aantal vragen voorgelegd:

rubriek is er ruimte om

De heer Jan Scheepers:

De heer Frans Koeman:

degenen die afscheid

Wanneer bent u lid geworden?
Lid sinds 2005, voorzitter van 2005
tot 2009.
Wat was voor u de drijfveer al die jaren?
Nieuw elan in de vereniging brengen,
jongeren er bij betrekken.
In hoeverre is de Vincentiusvereniging
veranderd?
De vereniging had reeds een respectabele
positie binnen de sociale kaart van
‘s-Hertogenbosch; er is een grotere
bekendheid ontstaan, vooral bij jongeren
(HBO-studenten e.d.)
Waar bent u het meest trots op?
Dat de Vincentiusvereniging mij de arme
kant van ’s-Hertogenbosch heeft leren
kennen/begrijpen en me daar solidair
mee voel.
Wat ziet u als grootste uitdaging voor
de Vincentiusvereniging?
Het op duidelijke wijze uitdragen van
haar idealen en daardoor mensen
inspireren om mee te doen.
Mijn wens voor de leden is.... doorgaan!

Op welke wijze bent u in contact
gekomen met de Vincentiusvereniging?
Het contact ontstond doordat ik -samen
met een aantal anderen- vanuit mijn vak
als architekt betrokken was bij het
beheer en de verbouw van het onroerend
goed van de vereniging.
Wat is de reden geweest dat u lid
bent geworden?
Ik ben voorzitter geworden omdat
me dat gevraagd werd en omdat ik die
verantwoordelijkheid graag wil
dragen.
Wat hoopt u te bereiken in uw
vereniging?
Ik hoop te bereiken dat naast de belangrijke reguliere taken waarvoor de vereniging gesteld staat, ook andere en nieuwe
initiatieven (zoals het stichten van een
dagopvang of ontmoetingsplek voor daken thuislozen) gestalte kunnen krijgen.
Wat ziet u als grootste uitdaging
voor de Vincentiusvereniging?
De grootste uitdaging bestaat uit de kunst
voldoende vrijwilligers te blijven binden
en fondsen te genereren in een tijd waarin de vraag naar onze diensten hand over
hand toeneemt.
Wie is uw inspiratiebron/voorbeeld?
Mijn voorbeeld en zeker ook inspiratiebron ligt bij al diegenen (religieuzen,
leken, humanisten) die in de afgelopen
162 jaar in ‘s-Hertogenbosch vanuit een
houding van sociaal mededogen hun
inspanningen aan deze vereniging
hebben geleverd.

nemen hiervoor kort in het
voetlicht te plaatsen.
Daarnaast is het eveneens
interessant om de nieuw
komers te vragen naar hun
beweegredenen om zich
sterk te maken voor de
Vincentiusvereniging.
Wilt u ook in deze rubriek
komen of weet u iemand die
hiervoor in aanmerking
komt, dan willen u vragen
contact op te nemen met de
redactie via het landelijk
secretariaat.

Links F. Koeman en rechts J. Scheepers
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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.
O KT O B E R
1 oktober: Internationale Dag
van de Ouderen
2 oktober: Internationale Dag van de
Geweldloosheid (geboortedag Gandhi)
6 oktober: Internationale Dag van
de Palliatieve Zorg
10 oktober: Werelddag van de geestelijke
gezondheid
16 oktober: Wereldvoedseldag
17 oktober: Internationale Dag van
de Armoedebestrijding
19 oktober: Moeder Teresa Dag
N O VE M B E R
8 t/m 15 november 2009: Week van Verslaving
(themaweek christelijke organisaties)
9 november: Wereld Vrijheid Dag
10 november: Dag van de Mantelzorg /Dag
van de Toekomst
11 november: St. Maarten
12 november: Dag van het Respect
20 november: Internationale Dag van
de Rechten van het Kind
25 november: Internationale Dag
tegen Geweld tegen Vrouwen
28 november: Niet-Winkeldag
D E CE M B E R
1 december: Wereld Aids Dag
3 december: Internationale dag voor
personen met een handicap
7 december: Nationale Vrijwilligersdag
10 december: Dag van de Rechten
van de Mens
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Mooie reacties
voor Slowakije
Dat leeft onder onze leden en in de diverse verenigingen, die Slowakije
actie. Dat zagen we al in de loop van dit jaar toen er voor diverse
projecten al financiële middelen binnen kwamen. Dat bleek des te
meer, nadat begin deze zomer de Vincenpaul van juli was toegezonden.
Een stroom van kleine en grotere giften was het antwoord daarop.
En in reactie daarop zeggen wij vanzelfsprekend `hartelijk dank aan alle leden,
verenigingen, congregaties en geïnteresseerden`. Fijn, dat u voor die mensen die
daar in Slowakije en ook over de grens
verder naar het oosten in Ukraïne wilt
instaan en hulp wilt verlenen.
Wanneer u Vincenpaul van juli er nog
eens zou bijpakken, dan kunnen wij u
vertellen, dat voor de volgende projecten
in totaal  9.750,- aan Vincentius
Slowakije is overgemaakt.
1. Bratislava, Kinderzomerkampen  1.500,2. Bratislava Theater project  1.500,4. Bratislava Project pakketten  550,5. Bratislava Project Haus der
Hoffnung  1.000,7. Nitra ´Leergeld´ project  400,11. Alle projecten onder dit nummer
behalve 11b voor totaal  4.800,Het gaat in al deze activiteiten om zomervakanties voor kinderen uit arme gezinnen, voor bekostiging van werk in
Haus der Hoffnung om cement, tegels,
stucwerk te realiseren, voor naschoolse

opvang en creativiteit-activiteiten voor
kinderen, voor het maken van pakketten
levensmiddelen, kleding en speelgoed,
voor een zangkoor dat mee wil doen aan
activiteiten elders en daar geen geld
voor heeft, voor in vele gevallen basis
voorzieningen als huisvesting, electra,
kleding, voedsel voor gezinnen, ouderen,
kinderen en – zoals reeds gemeld – voor
enkele activiteiten net over de grens in
Ukraïne, waar de armoede nog een
tikkeltje ernstiger is en waar het ook gaat
om een kindervakantieweek en verschaffen van voedsel en kleding.
We zijn dit jaar al weer ver gekomen.
Maar, wanneer u dit leest en u denkt dat
het goed is hier aan mee te doen, gebruik
onze giro 59142 of bank 22 58 20 498 ten
name van Vincentiusvereniging-Nederland
met vermelding van `Slowakije actie`.
U kunt, zo u dit wenst, ook uw eigen
project kiezen en dat er bij vermelden.
Hartelijk dank allemaal!
Hans Schouten.

Plaatsing nieuw chalet
van Vincentiusvereniging Alkmaar
Sinds april van dit jaar hebben
wij een prachtig nieuw chalet
staan op een mooie camping
in Noord-Scharwoude.
Hoe dit alles is gekomen leest
u in het volgende verslag.
De Vincentius vereniging Alkmaar heeft
sinds 2002 een caravan project op
camping “Molengroet “in NoordScharwoude (N-H). Camping
“Molengroet” was tot dan een prima
camping met plaatsen voor tenten,
caravans, en diverse vaste plaatsen
voor stacaravans. In 2006 ging de
camping over naar een nieuwe eigenaar
(Droomparken) die al gelijk begon met
reorganiseren. Alle stacaravans
moesten plaats maken voor moderne
chalets. Omdat onze 6 persoons
stacaravan pas 4 jaar oud was, werd er
voor ons (na stevig onderhandelen door
de heren Keijser en Tabbers) een
uitzondering gemaakt. Onze stacaravan
mocht tot eind 2008 blijven staan.
Wij moesten echter wel gelijk in april
2006, het erfpachtcontract tekenen en
betalen en alvast ons gewenste chalet
uitzoeken.
In april 2008 was het tijd om de
inrichting en de stoffering uit te zoeken.
We konden kiezen uit diverse kleuren,
materialen en soorten. Samen hebben
we het mooiste en beste uitgezocht,
denkende aan onze gasten die soms
met kleine kinderen komen logeren.
Ook moest het natuurlijk, voor de gasten
en voor ons, onderhoudsvriendelijk zijn.
Oktober 2008 werd de stacaravan
weggehaald. Er bleef er een kale plek
over en toen was het wachten op het
chalet. Deze kwam op 14 november 2008
aan maar heeft nog een poos ergens op
de camping gestaan in afwachting van
plaatsing op plek J545. In die tussentijd

Het nieuwe chalet op camping de Molengroet te Noord-Scharwoude

is de tuin verlegd, en de hekken en
planten verwijderd. In het verloop van
maart 2009 werd het chalet dan eindelijk
geplaatst op zijn uiteindelijke plek, en
kon het inrichten en schoonmaken voor
ons beginnen. Genoeg tijd voor de
eerste gasten in april 2009 zouden
arriveren zult U denken. Toch duurde
het nog enige tijd voor alles oké was.
Het heeft de heer Tabbers van onze
vereniging heel wat hoofdbrekens en
energie gekost om alles goed voor
elkaar te krijgen. Het zat lang niet altijd
mee, maar gelukkig konden we (nog
net) op tijd het nieuwe chalet helemaal
in orde brengen voor de eerste gasten
op 25 april 2009 zouden arriveren.
En we kunnen met recht trots zijn op het
resultaat. Een prachtig 6-persoons
chalet met centrale verwarming en
kabeltelevisie. Een zithoek met 2-en
3-zits bankstel, 6-persoons eethoek en
dressoir. Een (open) inbouwkeuken met
koel-vriescombinatie, een combi
magnetron, vierpits gasstel en een
vaatwasser. 3 slaapkamers, een
badkamer met toilet. Dit alles in frisse
moderne kleuren. Tuinmeubels voor
op het (grote) terras en 2 fietsen in de

schuur. De tuin is aangelegd met mooie
planten bomen en struiken. Onze gasten
zijn stuk voor stuk verrast door het
mooie, nieuwe chalet. Ze kijken hun
ogen uit, en vooral de zeer complete
keuken en het ruime terras worden erg
gewaardeerd. Soms krijgen we dan ook
de vraag of zij ook langer dan die ene
week zouden mogen blijven.
Samen met de vele faciliteiten van de
camping en de prachtige omgeving
denken wij dat wij onze gasten een
prima vakantie kunnen bieden in een
mooi nieuw chalet. Aan ons zal het niet
liggen. Wij doen ons best en het mooie
chalet doet de rest…
Vincentiusvereniging Alkmaar
M. Bijl.
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Drie Vincentianen ontvingen in Geldrop
De Nationale Penning van verdienste
Enige tijd geleden en wel op
14 december 2008 heeft Geldrop
het feest gevierd van drie zeer
verdienstelijke Vincentianen.
De heren H.Camps, J.v. Eijk en
Th. Stijntjes ontvingen aan het
einde van een plechtige eucha
ristieviering uit handen van
dhr. P. Monchen, van Vincentius
Nederland, de Nationale Penning
van Verdienste. In VincenPaul is
hiervan eerder nog geen
vermelding geweest, maar de
onderscheidingen van twee
jubilarissen die 50 jaar lid zijn
van onze vereniging en 1 jubilaris
ruim 60 jaar lid is toch nog steeds
het vermelden waard

De heer Henk Camps is ruim 60 jaar lid
geweest van de Vincentiusvereniging.
Begonnen bij de jongerenconferentie in
Eindhoven en vanaf 1958 lid van de
Geldropse conferentie H.Maria Brigida
Hij is altijd sterk betrokken geweest bij de
directe hulpverlening van mensen in
nood. Van 1968 tot 1992 was dhr. Camps
president van de vereniging en in die
functie heeft hij zeer veel betekend bij
het zoeken naar een eigentijdse invulling
voor de nog steeds broodnodige hulpverlening binnen de Geldropse gemeenschap. Immers alles was/wordt niet
gedekt door de goede sociale voorzien
ingen. Vermeldenswaardig zijn ook zijn
activiteiten voor het Boliviacomite.
Dhr. Camps heeft nu, gezien zijn leeftijd
en gezondheid, besloten om zijn lidmaatschap na 62 jaar te beëindigen. Voor zijn
grote verdiensten in al die jaren op
kerkelijk en maatschappelijk gebied
kreeg dhr. Camps aan het einde van de
eucharistieviering, uit handen van pastoor Spooren, de hoge pauselijke onderscheiding: Ridder in de orde van Sint
Sylvester.
De heer Jac van Eijk vierde op 14 decem
ber 2008 zijn 50 jarig lidmaatschap van de
Vincentiusconferentie in Geldrop. Al op
jonge leeftijd was hij lid van de Lucas
jongeren conferentie, ‘n groep die wekelijks bij elkaar kwam voor gesprekken en
ook kregen zij een gedegen voorbereiding om als Vincentiaan goed te kunnen
werken. Jac van Eijk zette zich in op
velerlei terreinen. Hij heeft altijd extra
aandacht gehad voor zieken en eenzame
ouderen. Ook is hij vele jaren penningmeester geweest van de conferentie,

Dhr. van Eijk werkt nog steeds mee met
de kerstactie, veel mensen worden dan
blij gemaakt met een bezoekje en een
kerstpakket. De laatste jaren verricht hij
ook werkzaamheden bij de voedselbank.
Grote waardering en dankbaarheid bij
het 50 jarig lidmaatschap is hier daarom
ook zeker op zijn plaats.
De heer Theo Stijntjes vierde ook zijn
50 jarig lidmaatschap bij de conferentie
H. Maria Brigida. Al die jaren heeft hij
zich ingezet voor de mensen in nood
met als motto: “Mensen die buiten de
boot vallen, moeten geholpen worden,
ongeacht wat daarvan de reden ook
moge zijn”. Van 1992 tot 2008 is dhr.
Stijntjes op een bewonderenswaardige
manier president geweest van de conferentie. Vanaf de oprichting in 1973 heeft
hij bovendien enorm veel werk verzet
voor het Boliviacomité, een stichting die
jonge mensen uit Zuid Amerika de gelegenheid geeft om via het aanbieden van
studie mee te werken aan verbeteringen
in eigen land. De hiervoor georganiseerde
Sinterklaasactie is ieder jaar weer een
groot succes. Door zijn voorzitterschap
van het cliëntenplatform minima wist
dhr. Stijntjes vanuit de Vincentiusvereniging steeds een brug te slaan
tussen politiek en uitkeringsgerechtigden.
Geldrop heeft een van de oudste
Vincentiusvereniging van Nederland.
In 2000 vierden we al het 150 jarig
bestaan. Deze 3 mensen hebben de
vereniging door moeilijke jaren heen
geholpen, mede door hun inzet is de
vereniging staande gebleven.
Zij bleven geloven in de noodzaak van
hulp bieden, hulp van mens tot mens.
Op 14 december hebben we onze dank
uit kunnen spreken. Een druk bezochte
receptie getuige daarvan. Door de
aandacht tijdens de Eucharistieviering,
door een tentoonstelling in de kerk en
door publiciteit in de streekbladen
hebben we de Vincentiusvereniging
weer breed onder de aandacht kunnen
brengen.
Vincentiusvereniging
H. Maria Brigida Geldrop.

Vlnr. J. van Eijk, H. Camps en T. Stijntjes
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Een dagje meedraaien met…

Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch:
midden in de samenleving!
3 september 2009 ben ik afgereisd naar
’s-Hertogenbosch. De Vincentiusvereniging
had vooraf een programma gemaakt zodat
ik een kijkje in de ‘keuken’ kon nemen.
De Vincentiusvereniging is een actieve
vereniging die midden in de Bossche
samenleving staat en daar tussen de 70!
andere maatschappelijke organisaties haar
bestaansrecht dagelijks aantoonbaar
bewijst.
Werkgroep hulpverlening:
‘Minder regels, meer mededogen’
Ik maakte kennis met 2 ervaren vrijwilligers
van de werkgroep Hulpverlening. Zij gaven
uitleg over hun manier van werken. Iedere
vrijwilliger heeft bij toerbeurt gedurende een
week telefoondienst en is dan van maandag
t/m vrijdag overdag telefonisch bereikbaar.
Deze vrijwilliger heeft tot een vooraf bepaald
bedrag de mogelijkheid om direct financiële
hulp te geven. Daarboven en in bijzondere
gevallen vindt er overleg plaats met de
overige werkgroepleden. Veel aanvragen
lopen inmiddels ook via maatschappelijk
werk. Een aantal praktijkgevallen kwam in
het gesprek naar boven. Hieruit blijkt dat de
Vincentiusvereniging , in tegenstelling tot
andere (gemeentelijke) instellingen, hulp
kan bieden met minder stringente regels:
medemenselijkheid is de drijfveer.
Dit betekent echter niet dat overzicht op
geboden hulp ontbreekt: integendeel.
De werkgroep zorgt voor inzichtelijkheid ten
aanzien van het bedrag aan geboden hulp en
splitst de hulp uit in diverse categorieën.
Naast financiële hulp kan de werkgroep,
dankzij de kringloopwinkel van de Vincentius
vereniging, ook tientallen hulpvragen in
goederen honoreren. Dit betreft dan voor
namelijk verzoeken op het gebied van het
meubels, kinderuitzet etc.
Paraplu
Later die middag schoven ook Frans Koeman
(voorzitter) en Harry Schuurmans (secretaris)
aan. Zij gaven aan dat de Vincentius
vereniging ’s-Hertogenbosch eigenlijk een
‘paraplu’ is van diverse werkgroepen en
onderliggende stichtingen. De Vereniging
steunt hierbij op 180 vrijwilligers en heeft
ongeveer 70 leden en 2 parttime krachten.
Wat valt zoal onder de paraplu?
• De Kringloopwinkel (50 vrijwilligers zorgen
voor verkoop van kleding, meubels en
andere huishoudelijke artikelen)

• D
 e Boekenbeurs (per jaar 70.000 kilo aan
boeken en op verkoopdagen wel met 100
vrijwilligers!)
• De Speelgoedbeurs (jaarlijkse beurs tijdens
het laatste weekend van de herfstvakantie,
waarvan de opbrengst ten goede komt aan
kinderen in ‘s-Hertogenbosch)
• Werkgroep Hulpverlening (voor kleine en
soms ook meer omvangrijke sociale hulp,
zie boven)
• De Caravancommissie beheert de caravan
op vakantiepark Vinkeloord in Vinkel.
• Kerstproeverij: een paar weken voor Kerst
worden circa 500 tot 600 minder
draagkrachtige mensen uitgenodigd voor
een leuke middag in het Theater aan de
Parade waarbij men aan het eind een
kerstpakket en enveloppe met inhoud
ontvangt. Deze middag wordt mogelijk
gemaakt met hulp van de gemeente en
sponsorgelden. De koks van een
koksopleiding verzorgen een lopend buffet.

• W
 erkgroep integratie minderheden waar
vrijwilligers naai- en taallessen geven.
• Sociaal Restaurant (dak- en thuislozen
wordt vijf keer per week een goede maaltijd
geserveerd, zie onder)
• Per 1 oktober wordt in samenwerking met
de protestante- en katholieke kerken en de
zelfkrant een opvangfaciliteit voor dak en
thuislozen gestart.
Al met al een hele organisatie uitgevoerd door
betrokken mensen. Het werven van nieuwe
vrijwilligers blijft ook in Den Bosch een punt
van aandacht. Niet eens zozeer voor de te
organiseren evenementen, maar des te meer
voor de – op continuïteit gerichte –
werkzaamheden: van het uitzoeken en
compleet maken van spelletjes en puzzels, het
uitzoeken van aangebrachte kleding en
meubels en het uitzoeken van de boeken voor
de Boekenbeurs en wat te denken van het
transport en opslag! Veel vrijwilligers blijven
hiervoor nodig!

Sociaal Restaurant ’t Anker
Na een uitgebreide rondleiding door het
Vincentiushuis sloot ik het programma af
in het Sociaal Restaurant. Samen met
3 vrijwilligers
serveerden we die
avond de dak- en
thuislozen in restaurant
’t Anker. Het restaurant
bestaat ruim 13 jaar en
met 60 tot 70 vrijwilligers
zorgt men 5 keer per
week voor een goede en
gezonde maaltijd.
Op een kleine subsidie
na, kan het restaurant zichzelf –mede door
scherpe inkoop -geheel draaiende houden.
De twee aanwezige koks hebben gezorgd
voor een volledige maaltijd waar veel uren
aan voorbereiding in de keuken aan vooraf is
gegaan. Na het dekken van de tafels komen
tussen 17.00 en 17.30 uur de gasten binnen
en rekenen per persoon  2,90 af. Het menu
staat vermeld op het whiteboard. Veel
gasten komen hier zeer geregeld en de
vrijwilligers kennen de meeste gasten dan
ook bij de voornaam. Het was een avond met
een goede bezetting. 24 gasten maakten het
restaurant bijna vol. De pannen gingen dan
ook leeg naar de keuken. Het is elke dag
weer afwachten hoeveel gasten er per
avond zullen komen. Met een kop koffie werd
de maaltijd afgesloten en was er tijd om
even met de gasten aan tafel te praten
waaruit blijkt dat het sociale aspect erg
belangrijk is. Tegen 19.00 uur was het
restaurant weer leeg. Morgen weer nieuwe
gasten.
In de Vincenpaul van juli 2009 stond een oproep
van de redactie. Redactielid Elma Kuipers wilde
graag kennismaken met lokale activiteiten in het
land. Later dit jaar zal zij nog een dag meedraaien
in de kringloopwinkel van de Vincentiusvereniging
Zoetermeer. Hierover meer in de eerstvolgende
Vincenpaul. Heeft u ook een activiteit die u
onder de aandacht wil brengen van de lezers van
de Vincenpaul. Aarzel niet en neem contact op
met de redactie!!
Elma Kuipers.
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Armoe de baas!?
Het perspectief van voedselbanken.

‘De gemeente werkt vanuit de vraag
waar je recht op hebt. De voedselbank kijkt
naar wat iemand nodig heeft.’ Het boek
Armoe de baas!? is opgebouwd uit drie
delen.

In het boek ‘Armoe de baas!?’ komen
in Stemmen van langszij deelnemers
aan het woord. Dit deel geeft een beeld
van de dagelijkse werkelijkheid van de
mensen die gebruik (moeten) maken
van de voedselbank. In Lessen voor
sociaal beleid worden de verschillen
tussen de voedselbanken en de verschillende manieren hoe gemeenten
er mee omgaan in kaart gebracht.
Er zijn veel gemeenten waar een
voedselbank is gevestigd. Tot slot
wordt in Twijfels gezocht naar een
toekomstgericht perspectief van het
verschijnsel voedselbanken.
Dat roept twijfels op over een aantal
zekerheden. Ongegbruikelijke en
mogelijk ongemakkelijke vragen
worden daarbij niet geschuwd.

Kort nieuws
Bestuursbesluiten
Het landelijk bestuur heeft recent een
aantal besluiten genomen, die voor u
mogelijk interessant zijn:
• Indien nodig wordt ad hoc een
klachtencommissie geformeerd.
Een vaste commissie lijkt gezien het
geringe aantal klachten onnodig.
• Het bestuur heeft ingestemd met de
ondertekening van het schuldhulp
manifest op verzoek van de
Evangelische Alliantie.
• De Arme Kant van Nederland / EVA
en Kerk in Actie Binnenland is een
bedrag van 250 euro toegekend
als bijdrage aan het ‘armoede
onderzoek 2010’.
• De werkgroep Arme Kant van
Nederland/EVA had een verzoek
gedaan om de adressen te verstrekken
van de plaatselijke Vincentius
verenigingen. Het bestuur gaat hiermee niet akkoord.
• Vanaf heden is de kas van het PBIA
(Permanent Beraad Inzake Aids) niet
meer bij de VincentiusverenigingNederland ondergebracht.
Het resterende bedrag van 2076 euro
is overgemaakt naar het PBIA.

Een nieuwe website
Sinds augustus is de website van
de Vincentiusvereniging Landgraaf in
de lucht:
www.vincentiusvereniginglandgraaf.nl
Heeft uw vereniging ook een website,
maar staat deze nog niet vermeld op de
website van de VincentiusverenigingNederland: meld dit svp aan het landelijk secretariaat.
Datum Hoofdraadsvergadering
Zoals u elders in de Vincenpaul
kunt lezen staat de volgende
Hoofdraadsvergadering gepland
voor zaterdag 21 november 2009 te
Etten-Leur.
Sluitingsdatum nieuwe copij
Uw bijdrage voor de komende
Vincenpaul ontvangen wij graag
voor 23 november 2009!

Wat zegt voedselhulp over de gang
bare hulp die mensen krijgen van
officiële instanties? Zijn voedselbanken een nieuwe vorm van solidariteit van de samenleving voor mensen
met financiële problemen? Wat leren
de voedselbanken de samenleving over
productie, distributie en consumptie
van voedsel?

Colofon

Bestellen:
De publicatie kan worden besteld
door  10,00 over te maken op
Postbanknummer 4270067 ten name
van Stichting CliP te Utrecht.
Onder vermelding van Voedselhbank en uw adresgegevens.
Prijs is inclusief porto.
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