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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Vincentiusvereniging Wijchen. In dit
verslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten in 2017.
Als vereniging willen we een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en
persoonlijke hulpverlening en wel vanuit het gedachtegoed van Vincentius.
Voor ons is armoede een tekortkoming in de eerste levensbehoeften. Maar het
betekent ook dat je door tekort aan financiën in een sociaal isolement raakt.
Want er is geen geld voor een sportclub, voor een bezoek buiten onze gemeente
aan familie of vrienden, of om een bioscoopje te pikken. Wat er wel is, is een
constante angst voor de toekomst. Door het langdurig tekort aan primaire
levensbehoeften en de stress die leven in armoede met zich meebrengt, lijdt ook
nog eens de gezondheid eronder.
Het jaarthema van 2017 was “aandacht voor kinderen van ouders met een
minimuminkomen”. Zowel in de zomer als in het najaar zijn er acties door ons
georganiseerd gericht op deze doelgroep. De derde actie die voorbereid is in
2017, vindt plaats in de eerste maand van 2018. Kinderen konden samen met
hun ouders naar de film bij Cinema Roma of naar de Blije Dries, naar het
zwembad de Meerval of naar binnenspeeltuin Monkey Town. De derde actie geeft
kinderen en begeleiders de mogelijkheid om een culturele voorstelling in het
Mozaïek bij te kunnen wonen. Alle acties waren mogelijk door samenwerking met
de directies van de genoemde instellingen. Door kinderen en hun ouders werden
deze acties erg op prijs gesteld, zeker omdat kosten van dit soort activiteiten
niet passen in de nieuwe kind-regeling van de gemeente Wijchen.
Bestuur
Het bestuur van de Vincentiusvereniging Wijchen bestaat uit:
• Dhr. Piet de Bruijn, penningmeester
• Dhr. Gerard Hendriks, voorzitter
• Mw. Henriette Sterenborg, lid
• Dhr. Rob Thijssen, lid
• Mw. Caroline Visser-van Dijck, secretaris
Het bestuur vergaderde in 2017 negen keer bij een van de bestuursleden thuis.
Onze voorzitter Gerard Hendriks, werd in januari door de gemeente Wijchen in
het zonnetje gezet door de uitreiking aan hem van de zilveren draagspeld van de
gemeente Wijchen o.a. voor het werk dat hij doet voor onze vereniging.
Naast de eigen vergaderingen is eenmaal de Algemene Ledenvergaderingen van
de Landelijke Vincentiusvereniging in Venlo bijgewoond.
Hulpvragen
In 2017 werd regelmatig een beroep gedaan op de Vincentiusvereniging voor
financiële ondersteuning. Soms werden we door cliënten rechtstreeks benaderd
(telefoon/mail) soms gebeurde dit middels Vraagwijzer van gemeente Wijchen,
of Interkerkelijk Platform Kerk & Vluchteling Wijchen, Stichting Leergeld of de
diaconie van de PKN Wijchen-Leur-Batenburg.
Binnenkomende verzoeken werden in eerste instantie beoordeeld door de
secretaris en in de meeste gevallen werd direct een afspraak gemaakt voor een
huisbezoek. In een aantal gevallen werd eerst verwezen naar de voorliggende
voorziening van de gemeente Wijchen.
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Aanvragen betroffen:
* financiële ondersteuning
• schoolreisjes
• ouderbijdragen school
• zwemlessen voor kinderen
• zwemkaart voor volwassenen
• zwemlessen voor mannelijke nieuwkomers
• boeken en schoolmaterialen
• fietsen voor volwassenen en kinderen
• reparatie fietsen
• bril
• wasmachine
• aanschaf huisraad
• sportvoorzieningen inclusief sportschoenen
• kosten vervoer en transport
• bedden en matrassen voor ouderen en kinderen
• inschrijving woningbureau
• rollator
• musical les
• vieren van verjaardag
• laptop ‘s
Soms werden openstaande nota’s direct betaald en als gift afgehandeld, soms
werd er een lening verstrekt.
Het advies van de bestuursvertegenwoordigers die het gezin bezocht hebben
wordt ter accordering voorgelegd aan het voltallige bestuur. Soms werd gewerkt
met een mandaat, zeker als het acute hulpverleningssituaties betreft.
Ook in 2017 hebben een aantal gezinnen gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om op kosten van de Vincentiusvereniging Wijchen met vakantie te gaan en
gedurende een week konden deze gezinnen verblijven in een caravan van
Stichting Ontspanning en Recreatie(SOR). De diaconie van PKN Wijchen-LeurBatenburg heeft het vervoer naar de vakantielocatie verzorgd alsmede gezorgd
voor een kleine financiële bijdrage voor de kinderen.
Landelijk worden door plaatselijke verenigingen ook projecten in het buitenland
gesteund. In 2017 is besloten om eenmalig een bijdrage voor een kas
(greenhouse) te geven aan de Casey Troy Foundation zodat kinderen van het
project betere voeding kunnen krijgen en inkomsten kunnen genereren door
verkoop van groenten.
Kerstactie
Als Vincentiusvereniging leveren we jaarlijks de namen aan van bij ons bekende
gezinnen aan het Diaconaal Beraad van Parochie de Twaalf Apostelen in Wijchen
voor een kerstattentie. Zodoende is er in alle gezinnen in de decembermaand
iets extra’s.
Samenwerking voedselbank Wijchen
Wekelijks ontvangt een groot aantal mensen een voedselpakket. De hoop die er
was bij de oprichting dat de Voedselbank van tijdelijke aard zou zijn, is er op dit
moment niet. De secretaris van de Vincentiusvereniging mag in nauw overleg
met de leiding van de voedselbank in acute situaties een aanmelding doen.
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Samenwerking gemeente Wijchen en andere charitatieve instellingen
Incidenteel was er overleg met Caritas en de diaconie van de PKN Wijchen-LeurBatenburg, met de Vraagwijzer/Sociale zaken van de gemeente Wijchen en met
de Voedselbank en werd er geparticipeerd in overleggen met de gemeente
Wijchen over het minimabeleid van de gemeente Wijchen. Dit betrof de kindregeling en geldterugregeling volwassenen en de mogelijkheid te komen tot een
gezamenlijk hulploket voor alle charitatieve instellingen.
Samenwerking Kledingbank
In 2017 is er in april en oktober samen met Voedselbank en PKN Wijchen, Leur
en Batenburg en Parochie de Twaalf Apostelen een kledinginzameling gedaan
voor de kledingbank in Nijmegen waar gezinnen, die hiervoor in aanmerking
komen, gebruik van mogen maken.
Stichting Kinderhulp
Dit jaar werd er voor kinderen regelmatig beroep gedaan op Stichting Kinderhulp
voor een bijdrage voor o.a. zwemles en fietsen voor kinderen. Als
samenwerkingspartner was het ook mogelijk om bij Kinderhulp schoolpassen van
winkelketen Bruna voor middelbare scholieren te bestellen voor de bij ons
bekende kinderen die naar de middelbare school gaan. Schoolkosten is voor heel
veel ouders met een minimuminkomen een groot probleem. In december hebben
we via hun actie Pepernoot 32 kinderen kunnen blij maken met een
sinterklaascadeau.
Samenwerking Monkey Town, Meerval, Mozaïek, Blije Dries en Cinema
Roma
In het kader van ons jaarthema is er contact gezocht met lokale ondernemers uit
de recreatieve sector om kortingskaarten aan te kopen voor uitjes van kinderen
en hun ouders.
Dit was een positief en prachtig samenwerkingsinitiatief.
Samenwerking plaatselijke ondernemer
Een plaatselijk ondernemer levert incidenteel verse levensmiddelen aan bij een
van de bestuursleden. Deze worden verdeeld onder een aantal gezinnen waarvan
we als bestuur weten dat zij dit goed kunnen gebruiken.
Financiën
Als bestuur hebben we voor het jaar 2017 besloten om geen bedrijven meer aan
te schrijven voor een gift, maar op een andere manier geld te werven. Het is van
belang dat het werk van onze Vincentiusvereniging meer onder de aandacht
komt van de Wijchense burgers. Er werden aan Lions Wijchen, Stichting
Armoedefonds en Vraag en Aanbod (grotere) donaties gevraagd en deze
donaties werden ook toegekend, waardoor het mogelijk was om veel individuele
hulpvragen te honoreren, maar ook was het mogelijk om zo ons doel voor 2017
“extra aandacht voor kinderen van ouders met een minimuminkomen” te
realiseren. Ook zijn er contacten gelegd met de Rotary-club om in 2018 een
activiteit te organiseren waarbij een deel van de opbrengst naar onze vereniging
gaat.
In december 2017 waren er geen openstaande leningen meer.
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PR
Via de beurs van Maatschappelijke Meerwaarde zijn we in contact gekomen met
een student van het ROC die voor onze vereniging “om niet” ons PR materiaal
heeft gemoderniseerd. In het najaar zijn folders en affiches verspreid in Wijchen.
Omdat nog steeds blijkt dat armoede een groot geheim is en ook vele
Wijchenaren ons niet kennen, is er door het bestuur veel aandacht geweest voor
pr activiteiten in Wijchen. Ook is 2 x in projectvorm samengewerkt met het
Maaswaalcollege om ook bewustwording voor armoedeproblematiek bij jongeren
onder de aandacht te brengen.

Archief
In 2017 is besloten om het archief van onze vereniging onder te brengen bij de
Historische Vereniging Tweestromenland afdeling Wijchen. Er wordt nog
gesproken over een digitaal archief.
Tenslotte
2017 was een jaar waar we als vereniging veel gezinnen konden helpen. Maar
ook is het redelijk gelukt om aandacht voor ons werk, armoedebestrijding, te
krijgen. In kaart brengen van armoedeproblematiek in Wijchen onder alle
doelgroepen blijft moeilijk omdat armoede nog steeds het best bewaarde geheim
is. Aandacht blijven zoeken in media en politiek blijft noodzakelijk.
Als bestuur kijken we terug op een goed jaar en zitten we vol ideeën om in 2018
ons werk verder uit te bouwen.

Wijchen, januari 2018.
Caroline Visser-van Dijck, secretaris
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