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Voorwoord
Waarde Vincentianen,
Onze Vereniging doet veel goeds
voor mensen in armoede.
Om ons werk in de toekomst
voort te kunnen zetten zijn zowel
mensen (vrijwilligers) als middelen
(geld) nodig. Sinds een aantal jaren
zien we dat zowel mensen als
middelen aan het afnemen zijn,
terwijl de armoede juist weer aan
het toenemen is. Om deze neerwaartse tendens van mensen/
middelen te doorbreken, heeft
het bestuur in overleg met uw
Hoofdraad een heroriëntatie op
de positionering van onze vereniging opgestart.
Op 21 november 2009 hebben
wij daartoe in het Verdrag van
Etten-Leur onze missie vastgesteld
en zijn de kernwaarden opgesteld,
gericht op de zeven werken van
Barmhartigheid. Onze slogan
“Ieder mens telt” loopt daar als
een rode draad doorheen.

U I T G AV E VA N D E V I N C E N T I U S V E R E N I G I N G - N E D E R L A N D
Op basis van dit Verdrag heeft de Hoofdraad in zijn vergadering van 6 maart jl. in
Wamel zich gebogen over de vervolgactiviteiten. Zo heeft u ingestemd met het
meer transparant maken van onze financiën en zijn daartoe een aantal fondsen in
elkaar geschoven. Ook is het voorstel om
een jaarlijkse indexering van de ledenbijdrage en het structureel maken van de
vrijwilligersbijdrage voor de komende vijf
jaar geaccordeerd. Tijdens de presen
tatie van de directeur van de Zonnebloem
(mw. Van Eck) in de laatste Hoofdraadsvergadering in Wamel werd duidelijk hoe
belangrijk het is te weten wie wat precies
doet en waar je als lokale afdeling sterk
in bent. Niet om u te controleren, maar
juist om te laten zien aan iedereen hoe
actief en sterk wij op lokaal niveau opereren. Om die reden hebben wij onlangs
een enquête “meten = weten” aan de
verenigingen aangeboden en hopen wij
dat deze op korte termijn geretourneerd
zal worden. Tijdens de komende
Hoofdraadsvergadering op 20 november
hopen wij de gegevens dan aan u te
kunnen presenteren. Ook zult u dan de
concept-Statuten voor de lokale en onze
nationale VV ter accordering worden
aangereikt.
Inmiddels heeft het bestuur een projectplan “Vincentius met Hart en Ziel” opgesteld, waarin de uitwerking van ons
professionaliseringsplan is aangeboden
aan een tweetal steunfondsen. Dit plan
richt zich op financiële ondersteuning voor:
• de realisering van een moderne website
(waar koppeling aan de lokale afdelingen mogelijk is);
• de realisering van een publiek jaarverslag/meerjarenbeleidplan;
• de realisering van een fondsen
wervingscampagne.

Zodra de betreffende fondsen hiermee
instemmen, kan een voorzichtige start
worden gemaakt met bovengenoemde
projecten. Zoals toegezegd in de laatste
Hoofdraadsvergadering, zullen wij u
daarbij gaan betrekken.
Ook binnen ons bestuur zijn en zullen
veranderingen optreden. Manuella van
der Put heeft in verband met haar opleiding tot rechter haar werkzaamheden
als secretaris tijdelijk op een laag pitje
gezet. Miep Kaiser neemt de secretarisfunctie tijdelijk waar.
Femke Gronheid, belast met de portefeuille communicatie, heeft ons bestuur
onlangs vanwege te drukke privé/werkactiviteiten helaas moeten verlaten.
Vanaf deze plaats wil ik haar graag
hartelijk bedanken voor haar grote inzet
en deskundige adviezen die zij ons heeft
gegeven.
In 2012 zal Harrie Dirkx zijn functie als
penningmeester en voorzitter van de
SOR neerleggen. Inmiddels is het
bestuur in gesprek met een nieuwe
penningmeester. De SOR-functie is dus
vacant! Hopelijk kunnen we in de
Hoofdraadsvergadering al een nieuw
bestuurslid verwelkomen.
Kortom, u ziet het. Ook wij zitten niet
stil en zijn samen met u bezig om
onze werkzaamheden in de geest van
Vincentius nader vorm te geven.
Graag hoop ik u op 20 november in
Twente te mogen verwelkomen.
Berry Link, voorzitter VVN.

Boeken rond het Paleis:
de Tilburgse boekenmarkt
Veel lokale verenigingen organiseren of nemen jaarlijks deel
aan boekenbeurzen. Dit betekent over het hele jaar een flinke
organisatie van inname en
opslag van boeken tot aan de
organisatie van de dag(en) zelf.

Zo ook in Tilburg. Op uitnodiging van de
Vincentiusvereniging Tilburg breng ik
vandaag een bezoek aan de boekenbeurs
‘Boeken rond het paleis’. Al meer dan
10 jaar neemt de Vincentshop uit Tilburg
deel aan dit evenement dat op 29 augustus 2010 voor de dertiende keer georganiseerd werd.
De boeken worden het hele jaar door ingezameld. Een deel van de boeken wordt
verkocht bij de Vincentshop, de mooiere
en/of speciale exemplaren worden bewaarde tot Boeken rond het Paleis.
De eerste klanten meldden zich altijd
al heel vroeg als de kramen worden
ingeruimd. Ik ben ingedeeld om later op
de dag tussen 11 en 14 uur achter een
kraam te staan. Bij aankomst blijkt iedereen al zijn/haar plekje te hebben ingenomen achter de drie stands die vol staan
met boeken, strips en naslagwerken.
Elke genre is hier wel te vinden!
De kramen van de Vincentshop trekken
aanzienlijk meer mensen dan de omliggende kramen. De prijs van de boeken
zal hieraan zeker meehelpen omdat de
prijzen laag gehouden worden.

Het weer werkt vandaag helaas niet
mee, de regen komt af en toe in alle
hevigheid naar beneden. Daarop
worden de boeken afgeschermd met
plastic en ligt de verkoop nagenoeg
stil. Gelukkig zijn er al enkele goede
uren geweest. Gelukkig maar, want de
opbrengst van de boekenbeurs komt ten
goede aan een heel concreet project:
de Kerstpakketten. Jaarlijks worden
ongeveer 350 pakketten samengesteld,
een jaarlijkse traditie die al in 1986 is
begonnen.
Aan vrijwilligers geen gebrek deze dag.
Als ik om 14 uur vertrek, staat er weer
een nieuwe groep klaar om uiteindelijk
de opbrengst zo hoog mogelijk te laten
worden. Achteraf blijkt het resultaat,
ondanks de soms barre weersomstandigheden, het mooie bedrag van € 3.269,te hebben opgebracht.
Elma Kuipers.
Een volledig overzicht van boekenbeurzen kunt u vinden op
www.vincentiusvereniging.nl
onder tweedehands/boekenbeurzen.

Een drukbezochte boekenbeurs

Vincentiusvereniging Amsterdam;
een indrukwekkend bezoek
31 mei 2010 - een waterig voorjaarszonnetje begeleidt ons
op weg naar één van de oudste verenigingen in het land:
de Vincentiusvereniging Amsterdam. Opgericht in 1847 en
gevestigd aan één van de historische grachten van Amsterdam:
de Kloveniersburgwal.
Bij aankomst zien wij het hele pand
gehuld in witte netten en wordt meteen
duidelijk dat het mooie en statige pand
een metamorfose aan het ondergaan is.
Het huidige bestuur heeft zich een
uitdagend en ambitieus plan opgelegd:
enerzijds het behoud van het pand voor
de komende generaties als rijksmonument en anderzijds het pand voor
huurders en gebruikers zo optimaal
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mogelijk bruikbaar te maken volgens de
normen en eisen van deze tijd. Geen
eenvoudige taak wordt ons duidelijk
gemaakt door onze gastheren van
vandaag, de heren Coert en Van der
List, bestuurslid respectievelijk ambtelijk secretaris van deze vereniging.
De financiering van dit gehele project
mag een huzarenklus genoemd worden
en brengt de nodige inspanningen en
zorgen met zich mee. Juist het feit dat

Het pand volledig gehuld in de netten

dit pand van grote historische en monumentale waarde is zorgt namelijk voor een
flink aantal beperkende en kostenverhogende eisen vanuit toezichthoudende
instanties. Een rondleiding laat ons zien
dat een deel van het pand verhuurd wordt,
in een ander deel (het gehele souterrain)
is het Inloophuis de Kloof gevestigd.
Dit inloophuis vormt samen met de

De loods van de voedselbank vol met goederen

Voedselbank één van de twee peilers
waar de Vincentiusvereniging Amsterdam zich op richt. De Kloof is een
inloophuis voor de dagopvang van daken thuislozen, waar een team van in
totaal bijna 40 vrijwilligers dagelijks van
10 tot 16 uur opvang biedt aan tot soms
wel honderd mensen per dag. Men kan
bij de Kloof terecht voor een luisterend
oor, een kopje koffie en een broodje.
Maar dat de Kloof veel meer is wordt
ons duidelijk gemaakt door de locatie
manager van het inloophuis, mevrouw
Kathleen Denkers. Voor de bezoekers
biedt de Kloof naast de opvang ook een
perspectief om weer actief in de
maatschappij te kunnen participeren.
Een aantal vrijwilligers is zelf ook dakof thuisloos (geweest) en gezamenlijk
wordt in de keuken de maaltijd bereid,
wordt in de douche- en kleedruimte de
kledinguitgifte in goede banen geleid
of wordt onder professionele begeleiding
in de straatveegploegen gewerkt.
De laatstgenoemde activiteit levert
ook goodwill op van de omgeving van
het inloophuis en goede contacten met
de buurt is voor een inloophuis, dat wel
eens voor enige overlast zou kunnen
zorgen, van groot belang. Tijdens de

rondleiding passeren we de keuken die
onlangs door de Vincentiusvereniging
is gerenoveerd en gemoderniseerd.
Dit na financiële bijdragen van o.a. het
Oranjefonds, de gemeente Amsterdam
en een fonds dat niet nader benoemd
mag worden. We komen vervolgens
in de kledingruimte. Hier heeft elke
bezoeker gelegenheid tot douchen en
worden er op basis van omruil schone
kleren aangeboden. De gedragen
kleding wordt , zo mogelijk, ter plaatse
gewassen, gedroogd en vervolgens
weer opnieuw ter gebruik aangeboden.
Er is zelfs de mogelijkheid om gebruik
te maken van een paskamer.
De inspanningen van de keukenploeg
mogen wij overigens ook zelf ervaren in
een perfect verzorgde lunch. Tijdens de
lunch worden wij alvast bijgesproken
over het bezoek dat wij die middag
zullen brengen aan de voedselbank in
Amsterdam.
De voedselbank van Amsterdam is
opgericht in 2005 en ziet sindsdien het
aantal huishoudens, dat men voorziet
van een pakket gestaag groeien.
Inmiddels worden wekelijks meer dan
1100 pakketten samengesteld en
gedistribueerd naar 13 uitdeelpunten in
de stad. Elke keer weer een logistieke
prestatie waar bijna 3000 personen
afhankelijk van zijn. In het voedselsorteercentrum worden wij over dit hele
proces geïnformeerd door mevrouw
Ellie Goemans, eindcoördinator van
de Voedselbank Amsterdam. Naast de
lokale uitdeelpunten fungeert de
Voedselbank ook als distributiecentrum
voor de rest van de provincie NoordHolland. Het vele werk kan worden

verricht mede dankzij de hulp van
ca. 250 vrijwilligers. Snel wordt duidelijk
dat de voedselbank meer doet dan alleen
het uitdelen van voedsel. In 2007 is in
samenwerking met de afdeling Dienst
Werk en Inkomen van de gemeente
Amsterdam het Meer dan Voedsel Alleen
programma (MDVA) gestart dat gericht
is op het verbeteren van de situatie van de
klanten van de Voedselbank. Vanaf 2009
is de training op Eigen Kracht gestart
waarmee klanten geholpen worden met
het ordenen van de administratie, omgaan
met weinig geld en assertiviteit.
Dit geheel kan niet draaien zonder hulp
van de sponsors van het programma:
de Delta Lloyd Groep Foundation en de
Dienst Werk en Inkomen van de gemeente
Amsterdam.
Beide gastheren hebben ons deze dag
kennis laten maken met twee door hen
gesteunde instanties die ieder voor zich
op geheel eigen wijze invulling geven aan
de sociale functie die zij innemen in de
Amsterdamse samenleving en dagelijks
hun bestaansrecht aantonen door het
bieden van hulp aan hen die het heel erg
hard nodig hebben.
Marijke Grozema en Elma Kuipers.

Aan de slag in de nieuwe keuken van de Kloof

Kort nieuws
Boekenbeurs Roermond
De jaarlijkse boekenbeurs wordt gehouden
op zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2010.
Locatie: Gilde opleidingen aan de Kasteel
Hillenraedtstraat. Vanaf 11.00 tot 17.00 uur
Woning Rodelaan in Voorburg
verkocht
In 2009 werd uit een erfenis verkregen een
woning aan de Rodelaan in Voorburg.
Door de verkoop van deze woning zou de
Vincentiusvereniging-Nederland een gift
kunnen verkrijgen voor haar belangrijke

werk. Vanaf april 2009 is deze woning via
een makelaar in de verkoop gebracht en
het heeft tot 1 juli 2010 geduurd voordat
deze woning werd verkocht. Tijdens de
komende Hoofdraadsvergadering zal
mededeling worden gedaan van de
resultaten.

Sluitingsdatum nieuwe copij
Uw bijdrage voor de komende Vincenpaul
is meer dan welkom! Wellicht heeft u
enkele activiteiten gepland staan waar u
melding van wilt maken of wilt u uw
decemberactiviteiten onder de aandacht
brengen. Uw bijdrage ontvangen wij
graag voor 1 december.

Datum Hoofdraadsvergadering
De volgende hoofdraadsvergadering
staat gepland op zaterdag 20 november
2010 in Twente.
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Geen financiële steun
meer voor inhuur van
extra vakantieweken

SOR Vakantiewe

Stichting Porticus heeft recentelijk
aangegeven dat de charitatieve fondsen
niet meer in staat zijn om te helpen bij het
inhuren van extra vakantieweken vanaf
2010. Mocht er voor de voortzetting van de
extra vakantieweken voldoende draagvlak
te vinden zijn, dan is men zeker bereid om
aan een volgend initiatief een bescheiden
financiële bijdrage te verlenen.

De Stichting Ontspanning en Recreatie bestaat in 2010 reeds
10 jaar. De Stichting Ontspanning en Recreatie Nederland
(SOR-Nederland) is opgericht met als doel om ontspanning en
recreatie te bieden aan die mensen, die volgens zowel hun
sociale indicatie als financiële situatie zich geen vakantie/
recreatie kunnen veroorloven.

De Stichting Ontspanning en recreatie
(SOR) heeft via Stichting Porticus voor de
jaren 2007-2008-2009 een financiële
bijdrage gekregen van € 140.000,--.
De SOR heeft aan kunnen tonen dat zij niet
kunnen voldoen aan de vele verzoeken om
vakantieweken. Hierop is door Stichting
Porticus positief gereageerd met een
financiële bijdrage van in totaal € 140.000,- voor 3 jaar.

Wat voor de meeste mensen als vanzelfsprekend wordt beschouwd, is voor vele
anderen om financiële redenen een
onhaalbare droom. Maar verdient niet
ieder mens het om een weekje op adem
te komen? SOR vakantieweken biedt voor
elk wat wils. Vanuit een mooie stacaravan
op een camping te kunnen gaan spartelen
in een subtropisch zwembad, fietstochten
te kunnen gaan maken in de bossen, het
bezoeken van pittoreske dorpjes, enz.

Wat hebben we met deze
financiële bijdrage kunnen doen ?
We hebben contact gezocht met een aantal
campings om stacaravans te kunnen huren.
Dit lukte o.a. bij Bosbad Hoeven, De
Woudhoeve Egmond, Bergzicht te Markelo,
Den Blanken te Diepenheim, Waterbos te
Rockanje,en bij camping ’t Molke te
Rijssen, ’n Kaps te Tubbergen, Vinkeloord te
Den Bosch. Er moest voor deze extra
vakantieweken wel een hoge huurprijs
worden betaald. Doch het resultaat mag
worden gezien:
Aantal vakantie weken

2007
2008
2009
Totaal

111
100
56
267

Aantal personen

469
403
256
1.128 personen

Het is fantastisch dat we in de jaren 2007
– 2008- 2009: 1.128 personen extra op
vakantie hebben kunnen laten gaan. Dank
en waardering hebben we betuigd aan de
via Stichting Porticus bereikte charitatieve
fondsen.
Wilt u dit belangrijke werk willen steunen,
maak dan een bijdrage over op bankrekening 22.58.19.546 t.n.v. Stichting Ontspan
ning en Recreatie, Geestbrugweg 128,
2281 CS Rijswijk. U kunt hiervoor gebruik
maken van bijgevoegde acceptgiro.
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Wie komen er voor in aanmerking?
Iedereen die jaren niet op vakantie is
geweest. Dan kan variëren van (onvolledige) gezinnen die van een minimum
inkomen rond moeten komen tot echtparen, die alleen maar AOW ontvangen.
Waar bevinden zich de stacaravans?
De stacaravans staan verspreid door heel
Nederland. Op onze website (Vincentiusvereniging Nederland- Sor vakantieweken) kunt u alle gegevens vinden over
de stacaravans Recreatiecentrum
Bergumermeer te Dokkum;
Kampeercentrum De Dikkenberg te
Bennekom; Camping de Reebok te
Oisterwijk; Camping de Leuvert te
Cromvoirt; Camping Elfenmeer te Herkenbosch; Camping Bosbad Hoeven (2);
Camping San Lanaco te Lanaken(België);
Camping De Watertoren te Landgraaf;
Camping De Molengroet te Noord
Scharwoude; Overheempark ’n Kaps te
Tubbergen; Camping Vinkeloord te Vinkel
en Camping ’t Zand te Alphen.
Wat kost het?
De prijs van een weekje in een sta
caravan is gemiddeld € 115,- per week.
Dit is inclusief gas, water, elektra,
toeristenbelasting. Voor het naseizoen
en herfstvakantie 2010 kunnen er nog
gezinnen, echtparen of alleenstaande
worden opgegeven.

Hoe werkt het?
Kandidaten voor een vakantieweek kunt
u uitsluitend via internet aanmelden.
U bekijkt op de website de locaties en
kunt door invulling van het formulier een
voorlopige reservering maken. Daarna
stuurt u de inkomensgegevens op naar
Sor Vakantieweken, Geestbrugweg 128,
2281 CS Rijswijk. Na ontvangst en controle
van deze gegevens ontvangt u per mail de
bevestiging. Daarna krijgt het aangemelde
gezin de info over de camping en de
stacaravan van de lokale SOR-afdeling.

Chalet op camping de Reebok
te Oisterwijk

Ontwikkelingen en ervaringen 2010
Het seizoen 2010 is nog in volle gang en
mede dankzij alle vrijwilligers die aan dit
project meewerken zijn er al heel wat
gezinnen een weekje tussenuit geweest.
Vele van hun wisten dit jaar via internet
eenvoudig een voorlopige reservering te
maken. Ook de plaatselijke Vincentiusverenigingen en maatschappelijke organisaties
wisten de weg te vinden via internet.
Daar waar het nodig was hielp het landelijk
secretariaat met boeken. Het boekingssysteem Tommy, wat wij nu voor het tweede
seizoen gebruiken, is bekend bij de beheerders van de caravans en zij geven ook aan
waar eventueel nog aan gewerkt moet
worden in het boekingsprogramma.
Dit is alvast bij de beheerder van het
boekingssysteem bekend gemaakt zodat hij
dit voor het seizoen 2011 kan implementeren. In 2009 werden advertenties geplaatst

eken
in de Nestor en in een Vrouwenblad om
ouderen te bewegen te boeken in het
voor- en naseizoen. De hoge kosten en
het opgeleverde resultaat hebben ervoor
gezorgd dat de SOR in 2010 niet voor
deze advertentie heeft gekozen. Dit jaar
is gebruik gemaakt van het adressen
bestand van diegene die zich hebben
aangemeld n.a.v. de Nestor/Vrouwenblad
advertentie 2009. Ook in de VincenPaul
is een oproep geplaatst en is er een
persbericht uitgegaan. Voor het komende
seizoen 2011 zou voor deze doelgroep
meer gedacht moeten worden aan
advertenties op lokaal niveau.
Financiële steun aan
Sor-Vakantieweken
Om dit belangrijke werk te kunnen
voortzetten is het noodzakelijk dat er
bijdragen en giften worden verkregen.
U kunt de Sor steunen met een financiële
bijdrage door deze over te maken op
bankrekening 22.58.19.546 t.n.v. Stichting
Ontspanning en recreatie Vincentius
vereniging Nederland, Geestbrugweg 128,
2281 CS Rijswijk.
Omdat ook de lokale Sor-afdelingen te
maken hebben met nadelige exploitatiesaldi is collegiale financiële steun van
naastgelegen Vincentiusverenigingen
welkom. De volgende Vincentiusverenigingen hebben een SOR-caravan onder
beheer: Arnhem, Maastricht, Voorburg,
Landgraaf, ’s-Hertogenbosch, Vught,
Regio Twente (4) Dokkum, Alkmaar,
Etten-Leur (2); Roermond en Boxtel.

Onlangs ontvingen wij onderstaande reactie van een tevreden familie die
deze zomervakantie gebruik heeft gemaakt van de SOR Vakantieweken.

Goedendag,
Ik wilde even laten weten, beter laat dan nooit, dat we een ongelooflijk
fijne vakantie hebben gehad. We hebben veel gezien en gedaan,
we zijn naar Tubbergen geweest waar een leuke markt was en precies
in die week waren daar ruiterdagen met allerlei activiteiten rondom
paarden. We zijn naar het huis van Singraven en de watermolen in
Denekamp geweest, in Overdinkel bij familie op bezoek geweest en we
zijn naar Ootmarsum geweest op donderdag waar de Sipelmarkt was.
De tocht met de stoomtrein tussen Haaksbergen en Boekelo was een
geweldige topper voor onze twee meiden!
De kinderen hebben zich ook prima vermaakt in de speeltuin van de
camping en ondanks het minder goede weer heb ik met de meiden nog
lekker in het zwembadje gezeten op een iets warmere middag. Ook
rondom de caravan hebben zij zich reuze leuk vermaakt, plassen
stampen, stoepkrijten en met de bal spelen en ze gingen dan ook
iedere avond moe maar voldaan naar hun bedje. Het animatieteam
op de camping was ook erg leuk en vooral de oudste ging daar graag
naartoe en deed dan vrolijk mee. De caravan was ook prima,
de bedden sliepen prima en een probleempje aan de geiser werd door
de medewerker van het park keurig netjes opgelost. Op de laatste dag
hebben we lekker bij de caravan in de zon kunnen zitten en nog een
lekker kleurtje opgedaan.
Nogmaals heel erg bedankt voor deze fantastische vakantie die heel
erg welkom was!!!! We hebben genoten en zullen er met heel veel
plezier op terug kijken.
Bedankt voor ALLES!!!!!!!!!!

Jubileum Jo Arts
30 april 2010
Jo Arts uit Wijchen, werd in bijzijn van zijn vrouw en mede bestuursleden gehuldigd
door Willem Blommert, voorzitter van de Vincentiusvereniging Wijchen, voor zijn
40 jarig lidmaatschap van de Vincentiusvereniging Wijchen. Jo Arts is 81 jaar.
Vanaf 1 mei 1970 lid van het bestuur
en vanaf 1971 tot 2006 was hij
secretaris/penningmeester.
Wij hopen nog lang van zijn diensten
gebruik te kunnen maken

Op 15 januari 2011 van 11.00 uur tot
13.00 uur vergaderen de vrijwilligers
van de SOR-afdelingen, deze vergadering
zal gehouden worden bij de Vincentius
vereniging Den Bosch, Havenstraat 11-a
te Den Bosch.

Martin van Soest
Secretaris/penningmeester
Vincentiusvereniging Wijchen

Harrie Dirkx
Voorzitter SOR Vakantieweken.
Foto: Leo van Haren
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Kern van de Assemblee, die
als titel had meegekregen
‘Van Hoop naar Dienst’, is toch
wel geweest de oproep er in te
geloven: ‘Solidariteit en toekomst horen bij elkaar’. Zo’n 160
afgevaardigden en enkele
gasten uit 80 landen verdiepten
zich in de wereld van vandaag
en morgen en hoe daar in te
staan met ons vincentiuswerk.

Assemblee 2010
Wat de Hoofdraad is in Nederland is de
Assemblee in de Vincentiusvereniging
Internationaal. Met dit verschil, dat
nationaal ieder jaar een Hoofdraad wordt
gehouden en internationaal eens in de
vijf of zes jaar een Assemblee plaatsheeft. Dit keer vond deze wereldbijeenkomst plaats van 27 mei tot 2 juni 2010,
in Salamanca, Spanje, het land van de
aftredende internationaal president José
Ramon Diaz Torremocha. Torremocha
heeft twee termijnen van resp. 6 en 5 jaar
deze functie bekleed.
De opbouw
Kenmerk bij een dergelijke wereldwijde
bijeenkomst is, dat van meet af aan
ontmoetingen en gesprekken plaatshebben en er een grote nieuwsgierigheid is
over en weer naar het vincentiuswerk in
andere landen in andere continenten, de
ontwikkelingen en accenten, de projecten, de hoop en de zorgen. Kenmerk van
de gehele Assemblee is geweest, dat
langs verschillende thema’s is nagedacht
over de vraag in welk tijdsgewricht we
thans leven, hoe verschillend dat per
continent en land ook moge zijn, en hoe
we midden in die samenlevingen staan
met ons Vincentiuswerk, nationaal en
internationaal, qua denken en handelen,
directe hulpverlening en bescherming
van de armen, qua samenwerking en het
uitoefenen van invloed ter verbetering
van de levenssituaties van mensen aan
de onderkant van de samenleving.
Torremocha treedt terug als president
De 1e conferentiedag werd begonnen,
na de misviering, aan de verkiezing van
een nieuwe internationaal president.
De terugtredende Torremocha hield een
indrukwekkende rede over de periode
1999-2010, waarin hij vooral inging op de
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Solidariteit en toekomst
horen bij elkaar
essentie van het vincentiuswerk en de
uitbreiding van de vereniging in de
voorbije jaren. Hij had niet de behoefte
om alles wat bereikt is te noemen, maar
het is in dit verband toch van belang een
aantal beleidsontwikkelingen te noemen.
Dit vooral, omdat in 1999, tijdens de
Assemblee in Fatima, Portugal, een stevig
beleidsprogramma besproken en aanvaard is
Enkele voorbeelden: versterking van de
Twinning tussen rijke en arme landen;
oprichting van VinPaz: het project dat
vrijwilligersinzet stimuleert in een ander
land die deze vorm van assistentie goed
kan gebruiken; Internationale structuur:
alle continenten doen nu mee in internationaal bestuur en werkgroepen; vruchtbare samenwerking in de Vincentiaanse
Familie; de Afrika-commissie in verband
met extra steun aan projecten in dit
‘vergeten’ continent; een nieuw Inter
nationaal Reglement en Statuut, waarvan
de afronding volop bezig is; verbetering
van de financiële kaders en de totale
financiering van het bestuurs- en
secretariaatswerk; Jeugd: in veel landen
zijn initiatieven genomen om meer
jongeren in de vereniging op te nemen,
vaak met eigen initiatieven en projecten;
oprichting van een Internationaal
Jeugd-Comité die het jongerenwerk
stimuleert; Vorming en training: verschillende programma’s zijn gemaakt en
worden veel benut in het zuidelijk
halfrond; samenwerking: stappen zijn
gezet op het terrein van samenwerking
met internationale organisaties en
instituties, zoals de Europese Commissie
met b.v. het Mobily-project voor 50
plussers als resultaat; Directe hulp bij
rampen in de wereld (overstromingen,
aardbevingen, oorlogsgeweld) is versterkt

en wordt gecoördineerd aangepakt, zoals
bij de meest recente situaties in India,
Filippijnen, Vietnam, Sudan, Congo, Italië,
Chili, Haïti; Uitbreiding: de vereniging groeit,
zowel binnen bestaande verenigingen als in
nieuwe landen, zoals in Cuba, China,
Cambodja, Rusland, Litouwen, Colombia,
Bolivia. Thans zijn er 146 nationale verenigingen in 137 landen met 51.000 lokale
groepen en 750.000 leden en nog eens zo’n
aantal die als vrijwilligers meewerken aan
projecten. Een nieuwe president treedt aan
De stemming vond plaats tijdens de zitting
zelf – een flink aantal landen had schriftelijke de stem reeds uitgebracht. Van de vier
kandidaten kreeg Michael Thio 87% van de
100 uitgebrachte stemmen en hij werd dus
met overweldigende meerderheid gekozen,
hetgeen ook in de lijn van de verwachtingen
lag. Michael Thio uit Singapore, reeds
internationaal vice-voorzitter, is een
dynamisch man, geliefd in de vereniging,
bekwaam op de terreinen internationale
solidariteit, twinning, organisatie, hulpverlening en tevens een inspirerend man op het
terrein van vormingswerk en verdere
ontwikkeling van de vereniging in verschillende landen waar nog geen Vincentiusvereniging bestaat of waar aarzelende
beginnetjes zijn. Ook onze vereniging had
hem kandidaat gesteld. Hij aanvaarde zijn
functie nederig en diep ontroerd, maar met
een glansvolle rede met beleids- uitgangspunten die er mogen zijn. In feite zet hij de
huidige ingezette koers voort. Accenten zijn
zeker: Verjonging, Uitbreiding, PR, Vorming
en Training, Meer internationale samenwerking met andere organisaties en instituties.
Vier thema’s centraal
In de daarop volgende uren en dagen
stonden vier thema’s centraal. Steeds
ingeleid met een lezing (soms met beelden
aangevuld), centrale gedachtewisseling en

V.l.n.r.: Markus Jungo,
Zwitserland; Klaus Christler,
Oostenrijk; Alfons ten Velde,
Intern.vice pres.Europa-Noord;
David Williams, Commissie
Structuur.

Een onvergetelijk
weekend voor de
Vincentshop in Tilburg
De gaande en komende internationaal
president: links de gaande: Jose Ramon
Diaz-Torremocha, Spanje.
Rechts de komende: Michael Thio, Singapore.

uitwerken in ‘workshops’. Opmerkelijk
was, dat in deze vier thema’s steeds die
kernwoorden naar voren kwamen:
‘Van Hoop naar Dienst’ – of nog wat
preciezer als oproep: ‘Verander je hoop
tot dienst’. Als opdracht voor ieder daar
aanwezig. Maar ook om door te geven in
termen van: Blijf niet aan de kant staan,
tik je plaatsgenoot op de schouder en
nodig haar of hem uit mee te doen aan
die vincentius-dienst aan de armen.
Dat is één. En twee is: ‘Solidariteit en
toekomst horen bij elkaar’: tussen de
generaties, tussen noord en zuid, tussen
mensen van verschillende rassen die
samenwonen in de dorpen en steden.
Solidariteit en toekomst gebaseerd op
menselijke waardigheid, beschermen
van de meest kwetsbaren, de beloften
gestand te doen hulp te verlenen en
ontwikkeling(ssamenwerking) te
bevorderen.
Die vier centrale thema’s waren:
• Social Justice: over hulpverlening als
verlichting in het lijden en structurele
dienst die levensomstandigheden van
mensen gaat wijzigen
• Jeugd en Werving: zijn de jongeren
aanwezig in de vereniging en zo ja hoe
• Systemic change: een methode van de
Vincentiaanse Familie op veranderingen
in gang te zetten, speciaal ten gunste
van de armen en verdrukten
• Vorming en Training: er is een veelheid
aan initiatieven verspreid over de
wereld en er is een enorme belangstelling voor vorming en training.
Graag gaan we in de volgende
Vincenpaul nader op deze vier thema’s in.

16 en 17 april 2010 zijn twee data die voor de Vincentshop en de
Vincentiusvereniging Tilburg een heel speciale herinnering blijven.
Vanwege het 25-jarig jubileum van de Shop is flink uitgepakt.
De 16de april werd een prachtige expositie geopend in het Peerke
Donders Paviljoen en de dag erna werd tijdens een feestelijke receptie
o.a. een herinneringsboek gepresenteerd.
In het Peerke Donders Paviljoen in
Tilburg-Noord worden in een permanente expositie de 7 werken van barmhartigheid geëxposeerd. In de wissel
tentoonstelling wordt steeds één werk in
de schijnwerpers gezet. De tweede
wisselexpositie van dit nieuwe museum
besteedt aandacht aan ‘De naakten
kleden’. En de Vincentshop met zo’n
40 vrijwilligers is wel hét voorbeeld van
dit werk. Zes dagen in de week van
10.00 tot 17.00 uur wordt goed verkoopbare kleding ingenomen, gesorteerd en
weer aan de man en vrouw gebracht.
Het Paviljoen wordt goed bezocht; als
extra stimulans worden bezoekers
uitgenodigd een afgedankt, maar nog
goed draagbaar, paar schoenen in te
leveren als ‘entreekaartje’. Schoenen
die op het einde van de expositie
aan de Shop worden gegeven.
Zaterdag 17 april heeft de Vincentshop
echt flink uitgepakt. Tijdens een druk
bezochte receptie werden 25 projecten
getrakteerd op een gulle gift. Projecten
die in eerdere jaren bij de Shop aanklopten en die werden geadopteerd bij b.v.
de braderie, weer een van de andere
activiteiten van de Shop. Door het

Foto: Natasja Fotografie: de opening
van de expositie werd druk bezocht

contact dat met de projecten wordt
onderhouden blijft de Shop op de hoogte
van de besteding van donaties. Tijdens de
feestelijke receptie kon met trots een
boekwerk worden gepresenteerd over
25 jaar Vincentshop met als titel Eerst een
ander, dan jezelf. In het boekwerk is te
lezen dat de Shop een opvolger is van het
al langer bestaande Centraal Magazijn.
Een jubileum dus met een extra dimensie.
De feestelijkheden van 16 en 17 april werden
afgesloten met een gezellig samenzijn bij
het Proeflokaal van de Trappisten in
Berkel-Enschot. Een locatie en instelling
die heel goed past bij het werk van de
Vincentshop en de Vincentiusvereniging
Tilburg.
Bent u geïnteresseerd in het
jubileumboek? Voor € 20,stuurt de Vincentiusvereniging
Tilburg het graag aan u toe.
Vincentiusvereniging Tilburg.

Hans Schouten.
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Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een zeer zware aardbeving.
Duizenden inwoners vonden de dood, vele (zwaar) gewonden moesten
worden verzorgd en de infrastructuur is zo goed als vernietigd.
Kinderen hebben maaltijden
en onderwijs nodig

Goede plannen voor Haïti
De Vincentiusvereniging-Internationaal
heeft direct na 12 januari een wereldwijde
oproep gedaan aan alle landen en al haar
leden om de hulpverlening aan Haïti te
starten. Direct daarop is besloten samenwerking aan te gaan met de gehele
Vincentiaanse Familie. Daartoe behoren
naast de Vincentiusvereniging (VV) ook de
Dochters der Liefde (DL) en de Lazaristen
(CM).
Ook in Nederland is actie gevoerd en de
reactie daarop bleek genereus: inclusief
toezeggingen zal een bedrag van
€ 48.000,- beschikbaar komen. Daarvan
is al in een vroegtijdig stadium voor ‘noodhulp’ een bedrag van € 20.000,- beschikbaar
gesteld via de Internationale Stuurgroep
Actie Haïti. De noodhulp kon mede tot stand
komen dankzij de DL in de Dominicaanse
Republiek (het andere deel van het eiland).
Tenten, matrassen, kleding, water, voedsel,
medicijnen werden met vrachtwagens vol
aangeleverd. Op het sportveld recht
tegenover het ingestorte huis van de DL
Haïti en het naastgelegen schooltje (ook
ingestort), werd een tentenkamp ingericht
voor de zusters, arme gezinnen, ouderen,
mensen die zorg nodig hebben.
De Stuurgroep Actie Haïti organiseerde
naast die 1e noodhulp ook een Microkrediet
Programma. Dit programma bestaat er uit
inwoners van Haïti, die in staat zijn ‘small
business’ op te zetten, te financieren, zodat
daarmee een start kan worden gemaakt en
verandering in de levens van deze mensen
en hun leefomgeving kan ontstaan
(zie: www.Zafen.org).

2 zusters nabij het ingestorte
woonhuis Haïti

Tijdens een bezoek aan Haïti is de Stuurgroep geïnformeerd over diverse hulpprogramma’s. Voorbeelden zijn: het Clinton
Bush Fonds in samenwerking met de

Overheid Haïti (weliswaar verzwakt en
ontoereikend in capaciteit) via o.a. ‘cashfor-work’, waarmee Haitianen $ 5,- per dag
verdienen. Het werk bestaat uit het opruimen van afval, deelgebieden ontdoen
van puin en meewerken aan opbouw van
wat in Port-au-Prince al kan worden aangepakt ten gunste van mensen die geen
huis meer hebben. Een 2e voorbeeld is de
opzet van groepen die mee kunnen werken
aan het totale herstel.
De Stuurgroep zet dus in op noodhulp en
op lange termijn projecten. Vastgesteld is,
dat de meerderheid van de vincentianen
leven in het gebied dat getroffen is. Zij
wonen nu net zo in tenten als vele duizenden in de stad en omgeving. Vastgesteld is
ook dat bouw of herbouw van huizen een
buitengewoon lastige zaak is. Hoewel
prioriteit nummer 1 zijn er vele problemen
te overwinnen. Waar en op welk stuk
grond kan en mag gebouwd worden, wie
waren of zijn de eigenaars, bestaan de
documenten nog, wie woonde ergens
legaal of illegaal, welke informatie is wel
of niet betrouwbaar, enzovoort. Al met al
komen twee voorstellen in aanmerking:
bouwen op stukken grond door de
overheid vrijgegeven, b.v. aan de noordkant van Port-au-Prince en partner worden
met andere groepen zodat grotere
aantallen huizen in Haïti kunnen worden
gebouwd. Besloten is een vincentiaan in
de USA te vinden, die bekend is op dit
terrein, in staat is een tijd in Haïti te gaan
wonen en meertalig is.

worden door de DL nader uitgewerkt.
3. B
 ouw huizen: bouw van 40 huizen voor
getroffen gezinnen van de vincentiusvereniging. Dit zal gedaan worden in samenwerking met bestaande NGO’s en ‘Habitat
for Humanity’ en ‘Un Techo para mi Pais’.
Het gaat om tijdelijke huizen (voor zo’n 3
jaar) van € 1.500,- per stuk en dus totaal
€ 60.000,-.
4. B
 anenplan: Microkrediet Project via Zafen.
Zafen is ontstaan- en wordt geleid door de
Vincentiaanse Familie. Het programma
biedt renteloze leningen in de orde van
€ 3.500,- tot € 15.000,- aan mensen die in
staat zijn een kleine of middelgrote
onderneming op te zetten en banen te
genereren. Het merendeel van de leningen
zullen terugkomen bij Zafen, zodat dit geld
opnieuw kan worden ingezet aan nieuwe
leners. Het project wordt samen gedaan
met Fonkoze, een goed gecontroleerde
microkrediet activiteit, opgezet door een
katholieke priester.
Een goed voorbeeld van de inzet van zulke
leningen is een micro-ondernemening op
het gebied van biomassa-productie uit
‘trash’, dat is afval, houtsnippers of resten
van planten, e.d. Daarbij worden mensen
in dienst genomen voor het verzamelen en
voor de productie zelf; het eindproduct zelf
vervangt houtskool en voorkomt daarmee
ontbossing (een enorm probleem in Haïti).
Het voorstel voor dit Banenplan is in twee
termijnen te investeren in het Zafen Fonds:
nu € 150.000,- en nadien een investering
gebaseerd op de vorderingen die gemaakt
zijn op deze terreinen.

Gegeven deze moeilijkheden en de wil om
een substantiële bijdrage te leveren aan
de hulpverlening op korte en langere termijn heeft de Stuurgroep tenslotte besloten op vier terreinen te gaan werken:

De Internationale Vincentiusvereniging is
er van overtuigd hiermee een goede start te
hebben gegeven voor de hulp aan Haïti in
‘noodhulp’ en de opzet van een aantal
noodzakelijke projecten.

1. Gezondheidszorg: hiervoor wordt
€ 37.000,- beschikbaar gesteld; de DL
Haïti zullen in detail vaststellen waar
dit aan besteed wordt
2. Educatie: via het project ‘Adopteer een
student’ in samenwerking met scholen
en te ontwikkelen door de DL Haïti.
Uitgaande van € 110,- per student per
jaar en van een aantal van 500 studenten per jaar, betekent dit voor 2 jaar een
investering van € 110.000,-. Details

Voor onze vereniging geldt, dat wij graag
instemmen met deze plannen; op enig
moment zullen de bijeen gebrachte giften
voor Haïti – na de 1e betaling van
€ 20.000,- begin dit jaar - beschikbaar
kunnen worden gesteld. Dat is thans een
bedrag van ruim € 10.000,-.
Hans Schouten.
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