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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Vincentiusvereniging Wijchen. In dit
verslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten in 2019.
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. 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 2019 was “Iedereen gezond”. Zowel in het voorjaar, de
zomer als in het najaar zijn er acties door ons georganiseerd gericht op deze
doelgroep.
Maar ook hebben we als bestuur aandacht besteed aan de viering van ons 125jarig bestaan.
Bestuur
Het bestuur van de Vincentiusvereniging Wijchen bestaat uit:
• Dhr. Piet de Bruijn, penningmeester
• Mw. Albertha Elemans-Arts, lid (vanaf juni 2019)
• Dhr. Gerard Hendriks, voorzitter
• Mw. Henriëtte Sterenborg, lid
• Dhr. Rob Thijssen, lid
• Mw. Caroline Visser-van Dijck, secretaris
Het bestuur vergaderde in 2019 acht keer bij een van de bestuursleden thuis. Na
de laatste vergadering voor de zomervakantie werden de bestuursactiviteiten
afgesloten met een gezellig samenzijn met de partners.
Naast de eigen vergaderingen is tweemaal de Algemene Ledenvergadering van
de Landelijke Vincentiusvereniging bijgewoond.
125 jarig bestaan
In 1894 is onze Wijchense Vincentiusvereniging van start gegaan. Vanaf dat
moment werd er gestart met ondersteuning van de behoeftigen in de gemeente
Wijchen. In de eerste stukken stond dat er ondersteuning in natura werd
gegeven, werden kosten van verpleging van kinderen vergoed en
ameublementen vergoed. Inkomsten kwamen als gelden binnen, maar ook in
natura (aardappels).
Nu 125 jaar later bestaat het werk van de Wijchense Vincentiusvereniging nog
steeds. Nog steeds wordt er hulp in natura gegeven en nog steeds ontvangen we
giften in de vorm van gelden en goederen.
We zijn trots op onze vereniging en hebben dat in 2019 ook gevierd met acties
voor inwoners in Wijchen die het financieel het slechtste hebben, de cliënten die
afhankelijk zijn van een wekelijks voedselpakket van de Voedselbank, maar ook
door het organiseren van een symposium met als thema “Armoede, het best
bewaarde geheim”.
Dit symposium is georganiseerd in het Kasteel in Wijchen, dat de gemeente “om
niet” ter beschikking stelde. Het programma zag er als volgt uit:
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Inloop en inschrijving workshops
Opening door Gerard Hendriks, voorzitter
Armoede en armoede in Wijchen door Paul Oosterhoff, Huis van
Compassie Nijmegen
Intermezzo door Timzingt
De wereld van de schuldhulpverlening door Gerard van Barneveld,
vrijwilliger bij stichting SchuldHulpmaatje
Intermezzo door Timzingt
Ervaringsverhaal
Intermezzo door Timzingt
Pauze
Workshop ronde 1:
Inzet van vrijwilligers bij schuldenproblematiek (stichting
Schuldhulpmaatje)
Kinderen en armoede door Missing Chapter
Complexe hulpvragen door Paul Oosterhoff
Voedselbank, een noodzakelijk kwaad door Hein Kroft
Workshop ronde 2
En dan is er een hulpvraag, het organiseren van “hulpvragen” door
Pim Visser
Armoede en psychische problematiek door Eveline Kokke
Complexe hulpvragen door Paul Oosterhoff
Statushouders en armoede door Caroline Visser
Afronding
Borrel en ontmoeting

Uitgenodigd voor dit symposium waren naast het bestuur van de landelijke
Vincentiusvereniging, alle partijen in Wijchen die te maken hebben met
armoedeproblematiek. Totaal hebben 60 mensen gebruik gemaakt van onze
uitnodiging.
Als bestuur hebben we met een positief gevoel de lustrumviering afgesloten!
Aandacht voor gezondheid
We hebben in 2019 aandacht besteed aan gezondheid. Uit diverse onderzoeken
is gebleken dat de gezondheid van mensen met een minimuminkomen
beduidend slechter is dan die van mensen met een modaal inkomen of meer.
Gezond eten is jammer genoeg duurder dan een frietje of een pizza, chips zijn
goedkoper dan fruit.
Sporten, sportkleding- en schoenen zijn voor mensen met een minimum
inkomen meestal niet weggelegd omdat de kosten hoger zijn dan het bedrag dat
ze hiervoor kunnen krijgen vanuit de geldterugregeling.
Als je veel zorgen en stress hebt om maandelijks rond te komen wordt er door
veel mensen gerookt om de stress te kunnen handelen. Maar ook dit kost weer
geld. Stoppen met roken en gezond leven is een doel dat voor mensen bijna
onhaalbaar lijkt te zijn. We hebben ingezet op 2 acties:
o Project sporten voor cliënten van de voedselbank
Alle cliënten die wekelijks een voedselpakket ontvangen zijn hiervoor
benaderd en uiteindelijk hebben 40 mensen hier gebruik van gemaakt en
hebben het hele jaar kunnen sporten bij G04Fit bij het Mozaïek in Wijchen.
Dit project werd mogelijk door een subsidie van Stichting Buitenkans en
medewerking van de gemeente Wijchen om de bijdrage van de
geldterugregeling van een aantal sporters rechtstreeks aan ons over te
maken. Het benaderen van de doelgroep was intensief evenals de begeleiding
tijdens het sporten. In 2020 zal dit project na beëindiging geëvalueerd
worden en zal gekeken worden naar individuele voortzetting van het sporten.
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o Fruitpakketten en fruitbonnen
Voor de zomer hebben cliënten die wekelijks afhankelijk zijn van een
voedselpakket van de Voedselbank een fruitpakket ontvangen bij hun
weekpakket. Bij dit pakket zat een bon van 10 euro voor de aankoop van fruit bij
firma Hans de Kleijn op de weekmarkt in Wijchen.
Hulpvragen
In 2019 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 de 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.
Aanvragen betroffen:
• financiële ondersteuning
• zwemkaart voor volwassenen
• boeken en schoolmaterialen
• fietsen voor volwassenen en kinderen
• reparatie fietsen/scooter
• schoolspullen en sportspullen kinderen
• aanschaf huisraad
• aangepast vervoer
• huiswerkbegeleiding
• vergoeding tandartskosten
• betaling achterstallige huur
Een aantal aanvragen (paardrijles, aanleg tuin, aanschaf scootmobiel) zijn of
afgewezen of verwezen naar WMO.
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.
Schoolpassen Armoedefonds
Van het Armoedefonds hebben we 35 schoolpassen ontvangen die bij een aantal
zaken ingewisseld konden worden voor de aanschaf voor schoolspullen. In
principe zijn hier door het bestuur kinderen voor gezocht die naar de brugklas
gaan van het middelbaar onderwijs en waarvoor hun ouders de meeste kosten
moeten maken.
Vakantie
Ook in 2019 hebben een drietal 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 financiële bijdrage.
Kerstactie
Als Vincentiusvereniging leveren we jaarlijks de namen aan van bij ons bekende
gezinnen aan het Diaconaal Beraad van Parochie de Twaalf
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Apostelen/Kerstengelen 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 dat dit 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.
Samenwerking Kledingbank
In 2019 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.
Samenwerking gemeente Wijchen, TALIS en andere charitatieve
instellingen
Incidenteel was er overleg met Caritas en de diaconie van de PKN Wijchen-LeurBatenburg, met 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 kind- regeling en
geldterugregeling volwassenen en de mogelijkheid te komen tot een gezamenlijk
hulploket voor alle charitatieve instellingen. Ook was er overleg met TALIS in
verband met achterstallige huren.
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
Er werden aan Stichting Buitenkans, 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 2019 “Armoede en Eenzaamheid” te realiseren.
Ook van de clubkas van de RABO ontvingen we een bijdrage net als van vele
individuele sponsoren.
In december 2019 waren er geen openstaande leningen meer.
PR
Naamsbekendheid is en blijft erg belangrijk. Met name onze voorzitter speelt
hierin een belangrijke rol. Onze folders en posters worden op verschillende
plaatsen onder de aandacht gebracht.
Tenslotte
2019 was een feestelijk jaar waar we ons 125-jarig bestaan mochten vieren,
aandacht hebben gevraagd voor de armoedeproblematiek in Wijchen en
waar we ook als vereniging veel gezinnen konden helpen.
Als bestuur kijken we terug op een goed jaar en zitten we vol ideeën om in 2020
ons werk verder uit te bouwen.
Wijchen, december 2019.
Caroline Visser-van Dijck, secretaris
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