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Nieuwsbrief 9
juni 2020

Het Spiritueeltje
Laat ons geen vooruitgang noemen,
waar een ander ten onder gaat.
Laat ons geen groei noemen,
wat een ander het recht ontneemt om zichzelf te zijn.
Laat ons geen gemeenschap noemen,
waar de minste niet de minste aandacht krijgt.
Laat ons zelf de verandering zijn
die we in de wereld willen zien.
(Mahatma Ghandi)

Corona kleurt ook de werking van St. Vincentius:
Vrienden,
Wij worden allemaal op de ene of andere manier getroffen door de coronacrisis.
Gelukkig hebben we:





een spaarpotje
mensen om ons heen die we, zij het op afstand, kunnen contacteren om ons
verhaal te doen
een computer zodat onze kinderen hun schoolse vaardigheden kunnen
onderhouden en bijwerken
een huis met een tuin om onze kinderen te laten spelen…

Veel kansarme gezinnen missen net deze dingen die de coronacrisis minder zwaar
maken.
De opdracht van Sint Vincentius, onze missie, werd nu nog belangrijker.
Ondanks het gegeven dat de meeste medewerkers tot de risicogroep behoren,
hebben we onze krachten gebundeld en, op een veilige manier, getracht om op
verschillende domeinen de coronacrisis voor onze cliënten, en vooral voor de
kinderen, draaglijker te maken.
Deze nieuwsbrief is dus een “CORONA-NIEUWSBRIEF” waarin we beschrijven hoe we
deze opdracht hebben gerealiseerd. Daarbij ook een hulde aan ONZE HELDEN, die op
gevaar van eigen gezondheid en met veel enthousiasme hun groot hart hebben
getoond.
BEDANKT MEDEWERKERS!!
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Wat voorbij is
Vooraf aan corona
Op 4 januari van dit jaar traden Burak en

Op 6 januari vond onze jaarlijkse

Meltem, ons nieuw conciërgekoppel, in het

nieuwjaarsreceptie plaats met een

huwelijk. Wij wensen hen veel geluk toe en

geweldige opkomst van onze

kijken uit naar een fijne samenwerking!

medewerkers. Het “feestcomité” had er
weer een heerlijke avond van gemaakt
met natuurlijk de onmisbare Duvels ter
afsluiting.

‘Hoop doet Geven’ januari 2020:
De massale inzameling van voedingsproducten tijdens ‘De Warmste Maand’ in
januari 2019 overtrof onze stoutste
verwachtingen. Dit deed ons beslissen om
het nog een keer te herhalen gedurende de
maand januari 2020, onder de naam ‘Hoop
Doet Geven’.
Schoonheidsproducten, kilo’s bloem, liters
melk, suiker, pasta, rijst… werden door
particulieren en verenigingen
binnengebracht bij ons, ten behoeve van
gezinnen die het momenteel moeilijk
hebben.

De kleuter- en lagere school van
Bolderberg nodigde ons op 4 maart uit
om “Het verhaal” van Vincentius te
brengen. Zij zouden hun vastenacties
organiseren ten voordele van onze
vereniging. Geen sinecure om aan een
hele zaal kleuters uit te leggen wat
kansarmoede is. Maar toch konden wij
de kinderen boeien en zagen we erg
enthousiaste reacties.
Jammer dat de geplande vastenactie in
het water viel omwille van het
coronaspook!
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En toen kwam corona ….
Eetdag
Onze eetdag, dé jaarlijkse ontmoeting met onze vele sympathisanten, moest vanwege van
corona geannuleerd worden. Wij hopen dat iedereen volgend jaar, op zondag 25 april 2021,
weer present zal zijn!

De voedselbedeling in Coronatijden: maart-april-mei-juni 2020: drive-in
Covid-19 heeft ook onze voedselbedeling parten gespeeld. Gedaan met de gezellige
onthaalmomenten, een persoonlijk gesprek …. Nu was het snel, veilig en vanop afstand!
In maart 2020 zorgden we voor ongeveer 160 gezinnen, in april werden het 165 gezinnen en
in mei zelfs 175. De curve ging in stijgende lijn, zoals het aantal besmettingen in die tijd. En
natuurlijk hopen we vanaf nu op een dalende en afvlakkende curve vergelijkbaar met de
aanwezigheid van het Coronavirus.
Via een drive-in systeem werden de voedselpakketten aan de mensen overhandigd of huisaan-huis bedeeld. Met de hulp van het Sociaal Huis en gemeentepersoneel Heusden-Zolder
verliep deze bedeling vlot en veilig. De volgende voedselbedelingen zullen ook op deze wijze
moeten gebeuren, denken we.
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Kinderpakketten en verzorgingsproducten
De vele verzorgingsproducten die in januari werden geschonken via de actie Hoop doet
Geven, hebben we in de maanden april, mei en juni verdeeld aan onze cliënten; een extra
steuntje in moeilijke tijden was erg welkom.
Enkele medewerkers van Joepie Jarig namen telefonisch contact met een aantal gezinnen
met kinderen. We informeerden vooral naar de schoolse activiteiten van de kinderen, alsook
naar hoe de lockdown thuis werd beleefd. De ouders gaven aan een tekort te hebben aan
leer- en werkbladen, alsook aan speelgoed.
Samen met enkele medewerkers van de gemeente, dienst Welzijn, hebben we pakketten
samengesteld met gepast speelgoed, knutsel- en werkblaadjes.
In juni ontvingen alle kinderen tot 12 jaar een leuk vakantieboek, geschonken door uitgeverij
Averbode. Daarnaast konden de ouders kiezen uit het aanbod buitenspeelgoed, dat door
onze medewerkers werd verzameld.

Onthaal in lockdown
Contact was niet mogelijk. Iedereen moest in zijn kot blijven. Mensen ontmoeten is dan echt
not-done. De onthaalgroep was technisch werkloos. Bij de medewerkers groeide echter snel
het besef dat er juist in deze periode nood aan gesprek en contact was. Samen met het
Sociaal Huis en met inachtneming van de privacy-voorschriften hebben we alle
alleenstaande cliënten opgebeld en geïnformeerd naar hun welbevinden. Dat gaf veel
voldoening, voor beide partijen.

Pasen, een feest van hoop
De paaseitjes die we in de dagen voor Pasen huis-aan-huis bezorgd hebben bij alle cliënten
werden erg gesmaakt, letterlijk en figuurlijk. Als christelijke vereniging vonden we het
belangrijk de paasboodschap van hoop uit te dragen naar iedereen. Voor herhaling vatbaar...
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Opvolging gezinnen tijdens corona
De dienst Welzijn van de gemeente nam initiatief om maandelijks verschillende diensten
samen te brengen die kwetsbare gezinnen ondersteunen.
Samen kwamen we tot een gecoördineerde ondersteuning van de gezinnen op vlak van
schoolse vaardigheden, vrijetijdsbesteding en algemeen welzijn.

Veiligheid
Corona ... lockdown ... Covid-19 ... spoedopnames ... intensive care ... sterfgevallen ...
Akelige tijden. In Vincentius konden de vrijwilligers echter niet bij de pakken blijven zitten.
Voedselpakketten zijn broodnodig. Nochtans behoren de meeste medewerkers tot de
risicogroep. Dus we hebben ons met raad en daad laten bijstaan door een pientere
vrijwilliger, die zich verdiepte in de maatregelen om besmetting te voorkomen. Hij loodste
ons doorheen de moeilijke periode. Wij kunnen nu in veilige omstandigheden ons werk
doen. Het blijft natuurlijk ieders verantwoordelijkheid om de raadgevingen goed op te
volgen.

Joepie Jarig
We zijn onze jarigen zeker niet vergeten.
Het huisbezoek werd vervangen door een telefonisch contact met de vraag of alles een
beetje ok is thuis en welk verjaardagsgeschenk ze kiezen voor hun kind. Dit geschenk werd
aan huis bezorgd met daarbij ook een lekkere verjaardagstaart indien het een eerste feestje
was. Spijtig, geen feestje met de vriendjes maar de fijne attentie maakte de verjaardag toch
speciaal! We ontvingen hiervoor erg veel appreciatie van de ouders.
De verjaardagsfeestjes van Joepie Jarig zullen vanaf september opnieuw georganiseerd
worden op een “coronaveilige manier”. We gaan steeds uitwijken naar externe locaties en
niet meer bij de cliënten thuis, omdat we zo meer controle hebben op de noodzakelijke
maatregelen. Mogelijke locaties zijn: De Droomboom, een voetbalkantine en Het Berenhuis.
Het Joepie Jarig team staat alvast te popelen om er terug in te vliegen!
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Noodpakketten
Van 13 maart tot en met 1 juni was ook de winkel van Sint Vincentius gesloten. Toch hebben
we mensen in nood geholpen. Onder andere enkele vluchtelingen verblijvend in De Bark
hadden dringend kleding nodig. Zij hebben een afspraak gemaakt met ons en zijn kleding
komen halen. Kind en Gezin had dringend lakens nodig voor een gezin met kinderen. Wij
hebben hen kunnen verder helpen. Alles gebeurde op een veilige manier. De mensen waren
erg dankbaar.

Het nieuwe magazijn; januari - juli 2020
Met meer dan 10 ton per maand aan binnenkomende goederen, werden onze sorteerruimte
en stapelplaats te klein bevonden.
Rudi, vrijwilliger bij St.-Vincentius en architect, tekende voor ons een berging van 9m op 6m,
met nog een afdak voor onze nieuwe camionette.
Simsek Bouw zorgde voor een mooi en afgewerkt lokaal. Nu nog de garagepoort en de
grondwerken in de volgende weken en dan zijn we vertrokken voor een vlotter
dienstbetoon.
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Nieuwe camionette
Onze camionette had zijn beste jaren achter de rug. Na 20 jaar was de carrosserie tot op de
draad versleten, het hart was nog jeugdig genoeg. De Mercedes motor zou nog gerust een
tweede leven kunnen aanvatten, maar een keuring zou de camionette niet overleven. De
techniek begon te verslijten en dringende herstellingen dreigden eraan te komen.
Jarenlang werd een som opzij gezet voor als …! Hoog tijd dus om de camionette te
vervangen.
Het voorstel van St.-Vincentius - Limburg om een camionette te bekostigen met
sponsoring/reclame van weldoeners uit de buurt, is niet kunnen doorgaan vanwege de
coronacrisis. Daarom werd er beslist om zelf een tweehandswagen te kopen.
Deze zwarte Renault-Master is nu reeds in gebruik om goederen op te halen, te verdelen en
leveren. We hopen dat we er jarenlang veilig en comfortabel kunnen mee rondtoeren.

Onze winkel: van winter naar zomer
Tijdens de sluiting van onze winkel hebben we de tijd genomen om de winterkleding weg te
doen en om de zomerkleding in te hangen. Onze winkel oogt weer zomers en mooi. Ook
onze themaproducten (waspoeder, tandpasta, shampoo enz.) zijn weer aangevuld.

De Mammies
Ook de Mammies hebben niet stilgezeten. De zomerpakketten liggen weer klaar en deze
zullen eveneens op een veilige manier voor cliënt en medewerker bezorgd worden.
De eerste bedeling is alvast goed verlopen met de nodige discipline. Er was zelfs tijd voor
een leuke babbel met de cliënten, waardoor iedereen met een goed gevoel huiswaarts
keerde.
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De stille werkers
Bijna niemand merkt het, maar op de achtergrond, in stilte, werd er ijverig gepoetst, werden
lijsten gemaakt voor de bedeling, werden stocks bijgehouden, werden betalingen
uitgevoerd, inventaris gemaakt, sponsorprojecten aangevraagd en nog zoveel meer…..

Dank u, lieve medewerkers, voor jullie enthousiaste bijdrage aan de verwezenlijking van
onze missie in moeilijke tijden! En ook dank aan de stille weldoeners die het ook financieel
mogelijk maakten om deze extra ondersteuning aan te bieden!
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Wat brengt de toekomst ons?
Team voeding

Team winkel

Op termijn zullen we een nieuw

Vanaf 2 juni 2020 mogen onze cliënten

voedselteam samenstellen, met verdeelde

terug komen winkelen. Het zal anders zijn

bevoegdheden. Onze verantwoordelijke

dan voorheen. De mensen moeten een

sinds jaren, Roger, mocht 75 kaarsjes

afspraak maken. Om het half uur mogen

uitblazen. Hij verdient niet alleen een

er 2 personen in de winkel. Dit om

standbeeld, maar ook een verlichting van

voldoende afstand te kunnen houden van

zijn taak.

elkaar. Ze zijn verplicht om een

Wanneer deze nare periode voorbij is,

mondmasker te dragen, om hun handen

denken we aan de uitwerking van een

te ontsmetten bij het binnen- en

modernere, klantvriendelijkere manier

buitengaan en om handschoenen te

van voedselbedeling.

dragen die wij hen aanbieden. De

Later daarover meer.

medewerkers dragen een beschermend
masker en zullen regelmatig hun handen

Stijging van het aantal cliënten:

wassen en ontsmetten. We hebben mooie

onthaalteam zoekt naar nieuwe

glazen schermen gekocht die op onze

introductie

togen staan. Op verschillende plaatsen

In de periode van de coronacrisis

heeft onze corona-adviseur posters

noteerden we een dertigtal nieuwe

gehangen met de veiligheidsmaatregelen,

gezinnen die beroep op ons doen. Vermits

zoals afstand houden, enz. We kunnen op

een individuele ontmoeting/introductie

een veilige manier starten en zullen

niet mogelijk was, gaat het onthaalteam

binnen enkele weken deze manier van

op zoek om deze gezinnen toch te

werken evalueren.

introduceren in het totaalaanbod van onze
vereniging.
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Website

krijgen en het onthaal kan verder

Een student informatica heeft, in het

uitgebouwd worden in een aangepaste

kader van zijn eindwerk, aangeboden om

ruimte. In gezamenlijk overleg zullen we

voor onze vereniging een website te

zoeken naar de juiste invulling van de

maken. Zo zal in de toekomst zowel

verschillende ruimtes.

praktische als organisatorische informatie
gemakkelijk beschikbaar zijn voor

Start sorteren:

studenten, sponsors, bezoekers en

Op 2 juni ging het luik weer open en

sympathisanten.

mocht iedereen opnieuw zijn goederen
binnen brengen. Mensen hadden veel tijd

In gebruik name van het magazijn

om op te ruimen dus er werd een

De nieuwe ruimte is voorbestemd om

stormloop verwacht. En ja, we zullen het

gesorteerde en niet-gesorteerde

geweten hebben: de aanbreng overtrof

containers van de kringwinkel op te slaan.

onze stoutste verwachtingen! Het was

De mensen zullen daar hun aangevoerde

zelfs zo erg dat we na een week opnieuw 2

goederen kunnen inleveren. Niets meer

dagen moesten sluiten omdat het

door het kleine luik naar de kelder. Dat is

sorteerlokaal bomvol stond. Door corona

dan verleden tijd.

moesten we immers de goederen 3 dagen

Ook het sorteercentrum zal verhuizen en

laten staan om het virusvrij te maken.

aansluiten aan het nieuwe magazijn.
Op die manier kan de sorteeractiviteit
gemakkelijker en rustiger verlopen. De
overdracht naar de kringwinkel wordt
eenvoudiger en bij regenweer kan de
groentenbedeling binnen doorgaan.

De ingebruikname van het magazijn zal
dan ook een verschuiving meebrengen van
onze andere activiteiten. Zo zal de
voedselafdeling meer mogelijkheden
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Viering 25-jarig bestaan
In 2021 bestaat onze vereniging 25 jaar.
Wij hopen dit in de loop van volgend jaar
op een gepaste wijze te vieren. Hopelijk
steekt corona ook hier geen stokken in de
wielen!
Met man en macht werd er gewerkt om
alles te sorteren. Het gaf ons tevens de
bevestiging dat veel mensen onze
vereniging een warm hart toedragen en
solidair zijn met medeburgers die het in
deze crisistijd nog moeilijker hebben.
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Een cliënt vertelt…..
Ik ben 38 jaar.
19 jaar geleden kwam ik naar België, trouwde en kreeg 3 kinderen.
Na de geboorte van mijn derde kind zakte ik weg in een zware depressie: mijn baby had een afwijking en moest
levenslang een zwaar dieet volgen en tegelijk kreeg mijn oudste zoon de diagnose van autisme. Mijn wereld stortte
in, terwijl mijn man me uitlachte, hij snapte niet de ernst van de problemen en bracht geen begrip op voor mijn
emoties, integendeel! Ik werd gepest en gekleineerd door hem en zijn familie. Ik leefde in een hel en uiteindelijk
vertrok ik met de 3 kinderen naar een vluchthuis.
Na daar 7 maanden te zijn verbleven wilde ik een nieuwe start maken in mijn leven, ik scheidde van mijn man en
vond een huis in Heusden-Zolder. Mijn ex-man en zijn familie bleven mij pesten en zelfs stalken en zetten de kinderen
op tegen mij door allerlei fantasieverhalen te vertellen, die voor de jongens met een beperking moeilijk te relativeren
waren. Mijn dochter werd behandeld als een slaafje, minderwaardig aan haar broers.
Ik zocht hulp bij het OCMW en zo kwam ik in contact met de st. Vincentiusvereniging.
Ik ben erg tevreden met de voedselhulp die ik er krijg, maar soms krijg ik eetwaren die geen Halal zijn. Ik durf dat dan
soms niet terug te geven omdat ik niet ondankbaar of kieskeurig wil zijn. Het gebeurt wel eens dat ik op de parking
iets geef aan een andere cliënt en soms krijg ik dan ook iets terug.
In de winkel vind ik vooral kleren voor mijn 2 jongste kinderen en mezelf. De oudste heeft een grote maat en dat vind
ik niet in de winkel. Wat ik uitspaar van de anderen kan ik dan besteden om voor hem in de gewone winkel kleren te
kopen. Ik ben ook blij met het schoolgerief en de waspoeder want dat kost toch veel geld.
In de coronamaanden was ik ook zeer blij met het telefoontje, alsook met de kinder- en verzorgingspakketten. Het is
niet gemakkelijk om in je kot te blijven met 3 kinderen als je geen tuin hebt. Met de leesboeken voor mijn jongste
zoon tracht ik zijn leesvaardigheden te onderhouden.
En dan was er Joepie Jarig. Voor de eerste keer had mijn zoon een verjaardagsfeest met zijn klasgenootjes, wat een
verrassing! De kinderen maakten sleutelhangers en genoten van de lekkere taart. Morgen is hij terug jarig maar door
corona zal er geen feestje zijn. Toch kijkt hij uit naar het cadeautje dat de mevrouw van Vincentius zal brengen.
Ik droom ervan om in de toekomst te wonen in een gelijkvloerse woning of appartement met een tuintje, zodat de
kinderen buiten kunnen spelen. Ik hoef niet zo erg veel sociale contacten, maar verlang wel naar enkele goede
vriendinnen die met elkaar lief en leed kunnen delen.
Mijn droom als kind was om lerares wiskunde en fysica te worden, want daar was ik erg goed in.
Ik ben nu erg gelukkig dat ik zelf een nieuwe start heb gemaakt in mijn leven, ook al was dat helemaal niet
gemakkelijk.
Mijn depressie is nu ook beter, maar er zijn toch nog moeilijke dagen en weken.
Mijn dank aan al de vriendelijke mensen die mij in de moeilijke momenten hebben ondersteund!
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Zoekertjes

Laptops
Wij willen graag volgende actie bekend maken:
Het Huis van het Kind is van start gegaan met een inzamelactie van laptops. Dit omdat we bij
aanvang van deze crisis gemerkt hebben dat kwetsbare gezinnen vaak niet over een
computer of tablet beschikken.
Ons Huis van het Kind Heusden-Zolder en Auva bundelen daarom de krachten en zamelen
gebruikte laptops en tablets in om aan gezinnen die er echt nood aan hebben, te bezorgen.
Medewerkers van Auva knappen het materiaal op een veilige manier op en maken alles klaar
voor hergebruik. Collega’s van het Huis van het Kind zorgen dat de laptops en tablets een
nieuwe thuis vinden. Maar voor dit alles hebben we jullie hulp nodig. Heb je zelf nog een
oude laptop die je niet meer gebruikt? Breng deze in een doos of tas naar het gemeentehuis
of onze bib.

Fietsbib
Het lokaal bestuur start in september een samenwerking met het CVO: iedereen mag fietsen
binnen brengen en de leerlingen van het CVO, opleiding “fiets herstellen” lappen deze op.
Deze fietsen worden dan ter beschikking gesteld aan kwetsbare gezinnen van de gemeente.
Daar zullen we graag gebruik van maken in de toekomst! Meer nieuws in de volgende
nieuwsbrief.

Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder
Secretariaat: Greet Claes; claes.vannoppen@skynet.be
Giften zijn steeds welkom. Rek.nr. BE 86 0012 7583 6350

jaargang 5
juni 2020

