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Woordje van de voorzitter 
 
‘In iedere zin die er gesproken wordt, komt het woord Corona voor’, zei mijn 7-jarige 
kleindochter Martha. En ik moet haar gelijk geven. Alles draait dit jaar rond het virus 
Covid-19 en de nu nakende vaccinaties. 
Maar positief zoals wij zijn , wil ik het alleen maar hebben over de mooie dingen in 
het leven en in onze vereniging Sint-Vincentius: 
 
Josiane en Roger, onze duivels-doen-al, die nu aangesproken moeten worden met 
“oma” en “opa” van Kaat! 
 
De gezellige ambiance die er heerst in onze vrijwilligersploeg en de vele realisaties die 
onze vereniging een boost zal geven in de toekomst: een nieuw magazijn, 
sorteerruimte, eerdaags een nieuw onthaal, een website, internetverbinding! 
 
Tevreden klanten, die hun voedingswaren nu zelf mogen uitkiezen in een omgetoverde 
voedingsruimte! 
 
Vrijwilligers, die met het mondmasker op, blijven doorgaan en dit met maar één doel: 
de mensen die het momenteel moeilijk hebben bijstaan waar ze kunnen! 
 
De rest kunnen jullie in detail lezen in onze nieuwsbrief. De laatste brief, want de rest 
van ons levensverhaal zal op onze nieuwe website verschijnen. 
 
Monique, één van onze vrijwilligsters, bezorgde ons een mooie kerstkaart. Die 
eenvoudige tekst, waarover het leven eigenlijk gaat, voeg ik graag toe. 
 

Wat we altijd al wisten 
Heeft corona ons extra doen beseffen 

Een goede gezondheid, 
Een kus, een knuffel, 

Een fijne babbel… 
Gezellig samen zijn met mensen die je graag ziet. 

Dit alles wensen wij jullie 
voor het nieuwe jaar 

 
Fijne Kerst en voorspoedig 2021 

 
Vriendelijke groet, 
Stefan  
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REALISATIES EN PLANNEN 
 
Openwinkeldagen 
Omdat de winkel van voeding én de winkel van kleding, huisraad en producten op dezelfde dag open 
zijn, spreken we niet meer van “voedselbedeling” maar wel van openwinkeldagen. 
 

Voeding 
Ook Sint-Vincentius moet mee met de tijd. De periode van de vooraf gemaakte voedselpakketten is 
dus voorbij.  
 
Hoe het was: 
 

     
 
En nu: 
Mensen worden nu uitgenodigd om bij ons te winkelen: uitgestalde producten kunnen door hen 
meegenomen worden in een hoeveelheid, overeenkomend met de grootte van het gezin. 
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De vele reacties getuigen dat deze klantvriendelijke benadering een voltreffer is. 
 
Vanaf januari 2021 gaan we het definitief over een andere boeg gooien. Ook zullen dan de 
openingsuren aangepast worden. 

 Een grote bedeling van voedsel gaat door op de tweede donderdag en tweede vrijdag van de 
maand. 

 De kleine bedeling met groenten gaat door op de laatste zaterdag van de maand. 
 
Concreet is dit voor januari: 
 
-donderdag 14 januari en vrijdag 15 januari 2021 voor de grote 
bedeling voeding 
We zijn open op donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 19u. 
Zodoende kunnen ook de werkende mensen ons centrum nog 
bezoeken in de latere uren. 
Op vrijdag is ons centrum open van 9u tot 13u. 
 
-zaterdag 30 januari 2021 is het een kleine bedeling met groenten 
(en misschien nog weggeefproducten). De openingsuren zijn dan 
van 9u tot 13u. 
 
Buiten deze momenten zal er geen voeding meer kunnen afgehaald worden. 
 

 
Nieuw in de afdeling voeding in de toekomst is de bijdrage van een 
diëtiste, die ons helpt met de samenstelling van een gezond 
voedingsaanbod en tevens heerlijke receptjes aanreikt, zodat de 
cliënten de voor hen minder bekende voedingswaren toch leren 
gebruiken.  
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Winkel  (kleding, verzorgings-en onderhoudsproducten) 
Het cliënteel van de winkel werd uitgebreid met 2 doelgroepen: 
- verwijzing vanuit Kind en gezin 
- individuele verwijzing van sans-papiers 
 
Ten gevolge van corona was de winkel gesloten van maart tot en met mei 2020. Op 1 juni ging de 
winkel weer open, maar enkel op afspraak. Dit bleek echter voor veel van onze klanten wat tè 
moeilijk. Daarom schakelden wij, na enkele maanden, terug naar het ”normaal” regime (winkelen 
zonder afspraak) maar met de nodige veiligheidsmaatregelen (zie “corona”). 
 

     
 
Op 24 oktober moesten wij opnieuw sluiten. Tijdens deze sluiting was er tijd voor onderhoud en 
opruiming. Er werden ook noodpakketten samengesteld, die op afspraak konden worden opgehaald. 
Er was veel vraag naar winterjassen, warme truien, broeken en schoenen voor kinderen en jongeren. 
In totaal werden er 27 noodpakketten gemaakt. 
 
Sedert 1 december 2020 is de winkel weer open met dezelfde strenge veiligheidsmaatregelen. Onze 
klanten vinden de weg terug naar de winkel en het is fijn hen weer te zien. 
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Momenteel is er veel vraag naar dekbedden, kussens, schoenen, lange broeken. 
    
Ook producten voor “onderhoud en verzorging” zoals waspoeder, afwasmiddel, shampoo, tandpasta, 
douchegel, … zijn erg in trek. 
 
Het aantal winkelklanten is door het concept “openwinkeldagen” spectaculair gestegen! 
In de weken dat er geen voeding wordt aangeboden blijft de winkel geopend op dinsdagvoormiddag 
van 9.30 tot 11 uur. 
 

Thema 
In juli 2020 hebben we schoolgerief aangeboden aan een heel schappelijke prijs. We hadden mooie 
pakketten gemaakt: een pakket voor het eerste leerjaar, voor het eerste middelbaar en voor 
anderen. Er waren toffe schooltasjes voor de kleuters en een keuze aan schooltassen voor andere 
leerlingen. We hebben heel wat tevreden mensen gezien en dat maakt ook ons content. 
 
In december 2020 hielden we speelgoedverdeling. Kinderen zijn altijd blij met een cadeautje van de 
Sint of onder de kerstboom of als nieuwjaarsgeschenk.  71 gezinnen hebben speelgoed gevraagd.  
We hebben 146 kinderen, tussen 0 en 12 jaar, gelukkig gemaakt.  
Tijdens de maandelijkse openwinkeldagen willen we in de toekomst graag een boek of een knuffel 
aanbieden aan elk kind.  
 
In januari 2021 gaan we kleding voor carnaval aanbieden aan de kinderen. We 
hopen dat de scholen een carnavalsfeestje  kunnen organiseren en dat onze 
kinderen van de basisschool zich ook mooi kunnen verkleden, als ze dit willen.  
 
In april 2021 gaan we binnenspeelgoed aanbieden, zoals gezelschapspelen, 
puzzels, kleurboeken … Iets nieuws kunnen doen tijdens de paasvakantie is altijd 
leuk voor de kinderen. 
 
In juni 2021 plannen we de verdeling van buitenspeelgoed  voor onze kinderen. Buiten kunnen 
spelen tijdens de grote vakantie is zo leuk. Hopelijk is het corona-beestje dan helemaal weg. 
 

Sorteren 
In de schaduw van ons extern aanbod, maar niet minder belangrijk, werken de sorteerders 
gedurende 4 voormiddagen in de week om al de binnengebrachte goederen te sorteren. 
Ook hier drukte Corona zijn stempel op de werking. Immers, we hebben enkele maanden moeten 
sluiten, waarna een overrompeling van binnengebrachte goederen ons overviel. 
Bij het sorteren worden tevens de corona-afspraken strikt gevolgd. We laten de goederen gedurende 
3 dagen “ontvirussen” ; dat maakt dat de ruimte van het magazijn goed van pas komt om alles te 
stapelen. De ingebruikname van het nieuwe sorteerlokaal en het magazijn vroeg daarbij toch enige 
aanpassing. 
 

Vereenvoudiging van boodschappen naar cliënten 
De ervaring wijst uit dat verschillende boodschappen naar cliënten niet of slecht begrepen worden. 
De gebrekkige kennis van het Nederlands van vele cliënten ligt hier meestal aan de basis. 
Daarom trachten we “deskundigen” in te schakelen om ons taalgebruik te vereenvoudigen. 
Organisaties als “Wablieft” gaven ons tips, maar ook intern hebben we een “deskundige” gevonden 
die vanuit haar beroepsverleden de nodige ‘know-how’ heeft om boodschappen en berichten 
eenvoudig te formuleren. 
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Verbreding van de doelgroep 
We zijn ervan overtuigd dat vele kansarmen de weg naar onze ondersteuning niet kennen, niet 
vinden of niet durven grijpen. 
Corona heeft deze groep nog groter gemaakt; we spreken hier van de “nieuwe armoede”. 
Daarom willen we via diensten of personen, buiten het Sociaal Huis, die in contact komen met 
mensen in nood, onze ondersteuning aanbieden. We denken hier dan aan Kind en Gezin, de 
huisartsen, CAW, de scholen, vluchtelingenorganisaties… 
Vandaar dat netwerkvorming erg belangrijk is, zodat we samen en ieder vanuit zijn eigen 
mogelijkheden, de strijd tegen kansarmoede kunnen aanpakken. 
Hiervoor zullen geëigende strategieën moeten uitgewerkt worden. 
 
In dit verband is het een enorme meerwaarde dat een werknemer van de gemeente, dienst Welzijn,  
aanwezig is tijdens de openwinkeldagen. Zij kent reeds een aantal van de cliënten, zij informeert hen 
omtrent het aanbod van de gemeente, omtrent speciale tarieven voor vrijetijdsbesteding, ze verwijst 
naar andere diensten… 
 

Corona 
Corona, Corona, Corona, Corona …. 
Moest er een wedstrijd bestaan voor het meest gebruikte 
woord in 2020, dan moeten we niet lang zoeken. En nee, 
Corona staat hier niet voor de naam van een Mexicaans 
bier, maar voor het zeer besmettelijke Covid-19 virus.  
 
Er zijn in 2020 vanwege de overheid al heel wat maatregelen getroffen en richtlijnen uitgestuurd 
voor het inperken van de besmettingsgraad en het onder controle houden van de 
ziekenhuisopnames en erger. 
 
Ook bij onze vereniging hebben wij maatregelen genomen om zoveel als mogelijk virusveilig te 
werken. Aansluitend op strenge lockdown maatregelen is ons centrum zelfs een paar keer volledig 
gesloten. Met uitzondering van de voedselbedeling want dit is toch een basisbehoefte, virus of geen 
virus. 
 
Het brengen en aannemen van goederen gebeurt volledig in openlucht en met mondmasker. Bij alle 
binnen activiteiten is het dragen van een mondmasker voor iedereen verplicht. Zoveel als mogelijk 
hanteren we de “anderhalve meter afstandsregel”. Het verluchten van de ruimtes door het 
openzetten van het doorgeefluik en deuren is bijna een routine geworden. De klanten die ons 
bezoeken voor voeding of voor de winkel dragen wegwerphandschoenen. Slechts een beperkt aantal 
klanten tegelijk in onze winkels. Winkelkarretjes en -manden worden na gebruik telkens ontsmet met 
desinfectiespray en onze handen zijn nog nooit zo dikwijls gewassen. 
 
Maar toch ... Iedereen is een beetje corona-moe en kijkt uit naar het terugdringen van de 
besmettingsgraad via vaccinatie en groepsimmuniteit. Maar tot dan moeten we volhouden in onze 
beschermingsmaatregelen, want niets is zo belangrijk als de gezondheid van onze medewerkers en 
klanten.       
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JOEPIE JARIG                                          
In deze moeilijke tijd proberen we met Joepie Jarig toch onze jarige 
kinderen een lach op hun gezicht te toveren, door hen te verrassen 
met een cadeau door hun ouders gekozen. 
De traktatie voor de klas en de taart werd aan huis gebracht. 
De box met materiaal werd aangepast, zodat het feestje in het gezin 
kan plaats hebben. 
Alles werd telefonisch besproken met een leuke babbel en gevraagd 
naar hun welbevinden. In totaal waren er 48 feestjes waarvan 28 
tijdens de lockdown. We zijn 15 nationaliteiten rijk. 
Wij hopen snel terug naar het normale te gaan zodat er kinderen 
kunnen uitgenodigd worden en de workshops terug kunnen 
doorgaan. 
 

 

Nieuw magazijn en Carport 
 
Het nieuwe magazijn is in gebruik genomen 
en we zijn tevreden over het in/out 
werksysteem. Nu kunnen we de paletten 
met producten, die we niet onmiddellijk 
nodig hebben, gemakkelijk in de hoogte 
opstapelen. Alle ruimte is volledig 
ingenomen, onder andere door de 
containers voor kleding en 
gebruiksgoederen.  
Er is naast het magazijn nog een betonnen 
platform voorzien als overdekking en 
afscherming voor onze camionette, genoeg 
plaats om een carport te monteren. Daar is 
dan nog ruimte om plastieken bakken, 

afvalkarton of lege containers tijdelijk te stockeren. 
Nadat het magazijn is gevoegd en verder afgewerkt, wordt de carport geplaatst. De Koepel zorgt voor 
een groene beplanting tegen de omheining en er komt een degelijke fietsenrek aan de overzijde van 
het magazijn. Tegen de lente zal de achterzijde van ons complex volledig klaar zijn. 

mailto:claes.vannoppen@skynet.be
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Brandveiligheid 
Afgelopen periode hebben we afgevaardigden van de brandweer van Heusden-Zolder 
op inspectiebezoek gehad.   
Noodverlichting, deurtypes, brandblussers, rookmelders, vluchtwegen, de indeling 
van de ruimtes … Alle elementen van belang voor de brandveiligheid werden 
overlopen.  
Het inspectieverslag met het overzicht van de preventiemaatregelen en 
aanbevelingen verwachten we binnenkort. Dan weten we of en in welke mate 
bijkomende werkzaamheden nodig zijn. Hierover later meer. 
 

Digitalisering  
De slogan “allemaal digitaal” is ook bij ons niet onopgemerkt voorbijgegaan. Al een aantal maanden 
zijn we actief aanwezig op Facebook onder de naam Vincentius Heusden-Zolder. Kom ons daar 
ontdekken! Regelmatig “posten” we berichten en delen we “links” naar andere interessante 
artikelen. Via “Messenger” kan je met ons “chatten” en vragen stellen.  
Maar we zijn nog een stapje verder gegaan in de digitale wereld. Met de hulp van een paar 
professionele IT-ers beschikken we sinds een paar weken over een heuse eigen website. Wat kan je 
daar allemaal vinden? - een voorstelling van ons, als vereniging: visie, missie, historiek - een korte 
beschrijving van onze activiteiten, de pijlers van onze werking: het winkelconcept voor de 
voedselbedeling, het brengen en sorteren van goederen, de winkel voor kleding en huisraad, de 
samenwerking met de mammies, joepie jarig voor de organisatie van verjaardagen van kinderen, de 
doelstelling van de onthaalmedewerkers. - de mogelijkheden om ons te steunen: materieel, 
financieel en mogelijke persoonlijke inzet - openingstijden van de verschillende activiteiten, een 
routeplan - mogelijkheid om ons te contacteren en om in te schrijven op onze periodieke 
nieuwsbrieven. Link naar de website via www.svhz.be. 
We beschikken nu ook over een wifi-aansluiting in onze lokalen. 
 

Onthaal 

                               
 
Afstand houden, mondkapje dragen, zo weinig mogelijk contacten… 
Onthaal is al enkele maanden geen vanzelfsprekendheid. De pauzeknop is ingedrukt. Dat is zeker 
jammer, maar we blijven niet met de pakken zitten. We doen een telefoonronde naar de 
alleenstaande klanten. En we zijn bezig met de herinrichting en de verfraaiing van de onthaalruimte. 
We plannen een schilderbeurt voor de muren en zijn bezig met de bestelling van aangepast 
meubilair. Voor de meubels steekt een lieve meubelgigant ons een handje toe. 
 
We zijn nog op zoek naar een sponsor voor de verf en kandidaat-schilders. Voelt u zich geroepen? 
Graag een seintje! 
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De Koepel 
Zoals het een goede huisvader betaamt, zorgt VZW De Koepel voor aangename huisvesting voor Sint-
Vincentius.  Daarom staan er enkele werken op de agenda: 

- er wordt gezorgd voor WIFI in alle lokalen,  
- er komen fietsbeugels tegen de groene ruimte tussen de speelplaats/park en het Kleuterhof. 
- er wordt een groene ruimte aangelegd onder en rond de bomen, 
- de muur aan de parkingzijde van de onthaalruimte moet tegen opstijgend vocht beschermd 

worden.  In de loop van januari wordt dit werk uitgevoerd, 
- de sloten van sommige deuren werken niet meer goed en worden vervangen.  
- de brandweer heeft een bezoek gebracht in verband met de veiligheid in en rond het 

gebouw. We wachten op een verslag.  
 
Samen met Sint-Vincentius en de bewoners van het appartement wordt de veiligheid om en rond het 
gebouw bewaakt. Ook de parkeerproblemen krijgen aandacht.  
Al deze activiteiten zijn in overleg gepland en worden ook in overleg uitgevoerd. Fijne samenwerking! 
 
 

To do 
 

 Door corona werd onze interne organisatie door mekaar 
geschud. We mochten immers niet met meerdere mensen 
rond de tafel, onverwacht snel was er een 
voorzitterswisseling… 
Na corona willen we duidelijkheid creëren over de toekomstige 
organisatie, taakverdelingen en verantwoordelijkheden. Wordt 
vervolgd. 

 Onze vrijwilligersgroep groeit gestaag. Hoe meer mensen 
samen werken hoe groter de behoefte aan structuur, 
afspraken…   

 Het bijhouden van lijsten van cliënten is een hele klus die 
heel wat digitale vaardigheden vraagt. 
Ook hierin kunnen we nog evolueren. 

 Door corona moesten we vorig jaar onze jaarlijkse eetdag 
afgelasten; in 2020 denken we aan een afhaaldag, indien 
samen eten nog niet mogelijk is. 

 In 2021 bestaan we 25 jaar: het is moeilijk om hiervoor 
plannen te maken omwille van… corona! 
We houden jullie op de hoogte! 

 We werken aan een eenvoudig sleutelplan zodat de grote 
“sleutelbos” kan verdwijnen. 
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HET VERHAAL VAN EEN CLIENT, EEN MEDEWERKER, EEN STAGIAIR 
 

Een cliënt 
 
Op een gegeven ogenblik kan het leven van 
een mens soms nare en onverwachte 
wendingen aannemen. Door ernstige 
lichamelijke problemen en daaruit volgend 
onmacht, tegenslagen en zeer hoge medische 
kosten kwam ik in zo een situatie terecht, dat 
eigenlijk velen kan overkomen maar waar 
weinigen bij stilstaan. Dat is dan het begin van 
een periode waar hulp onafwendbaar is en 
zeer welgekomen.  
Zo kwam ik destijds via het OCMW terecht bij 
St.-Vincentius Heusden-Zolder.  
Met knikkende knieën en toch een soort van 
schaamtegevoel stond ik daar de eerste keer, 
nooit gedacht dat het mij zou overkomen.  
Maar deze ervaring is één van de mooiste 
dingen mij bijgebleven in mijn leven als 50-
plusser. 
 Die allereerste warme opvang, die zo  
enthousiaste mensen die u dadelijk dat nare 
gevoel helpen te vergeten en eigenlijk de 
belangrijkste waarden van het leven terug 
doen inzien, het was tof en 
zeer aangenaam.  
En dan ook het besef dat er 
nog mensen zijn die elkaar 
graag helpen zonder 
eigenbelang, gratis en met 
zoveel liefdevolle inzet die het 

ganse jaar door met hart en ziel klaarstaan. Dit 
alles om de zwakste schakels in de 
maatschappij te helpen. Ja, ik wist het die 
dag:… " Engelen bestaan nog ". 
En zo verheug ik mij nog steeds op elk contact 
met St.-Vincentius, van voedselbedeling tot 
winkelbezoek en noem maar op. En de manier 
waarop en die organisatie: "PET AF". Ze staat 
er en echt wel degelijk en goed georganiseerd 
en ook steeds uitkijkend naar vernieuwing en 
verbetering in toch wel moeilijkere tijden 
momenteel. Doe het maar na … belangeloos, 
gratis ,met zoveel liefde en inzet. Ik ben zelf 
altijd zelfstandige ondernemer geweest en 
kan er nog veel van leren. Zo ook nu de 
nieuwe manier van winkelen tijdens de 
voedselbedeling, zeer aangenaam en weer 
een mooie verbetering, in deze tijden zelfs 
plezanter dan in het warenhuis. 
In de toekomst staan mij nog enkele medische 
ingrepen met prijskaartje te wachten, dus de 
hulp is nog welgekomen.Het moment dat ik 
terug wat financiële armslag heb en hopelijk 
ook medische successen, hoop ik ooit zelf mee 
te mogen doen met St.-Vincentius om dan 
weer anderen te kunnen helpen en gelukkig te 
maken. 
Langs deze weg wil ik ook alle mensen van 
Sociaal Huis en St.-Vincentius bedanken voor 
alles wat zij doen voor mensen van alle 
nationaliteiten en omstandigheden. 

 

Een medewerker 
 
Tijdens mijn professionele loopbaan voelde ik al de behoefte om iets te doen voor de 
maatschappij. Om allerlei redenen kwam het er niet van. Na mijn pensioen had ik wel 
veel hobby's maar ik wilde meer. Op een dag kwam ik in contact met een medewerkster 
van Sint-Vincentius. Toen ik later heel vriendelijk door haar ontvangen werd en ze me 
ook een rondleiding gaf, voelde ik al meteen de warmte bij allen die daar aan 't werk 
waren. Na een goed gesprek wist Gies precies waar ze me kon inzetten. Ze stelde me 
voor om me aan te sluiten bij het team van "Joepie Jarig". 
Al die huisbezoeken doen, samen met Ria, en de workshops op de verjaardagsfeestjes 
samen met Annemarie geven heel veel voldoening. We hebben een ongelooflijk fijne 
ploeg van mensen die er alles aan doen om kinderen een GELUKKIGE VERJAARDAG te bezorgen. 
Als je je kan inzetten voor anderen werkt dat als een magneet. Je wil steeds meer doen. Sinds kort 
mag ik helpen bij de openwinkeldag . Dat is ook heel fijn als je ziet dat mensen deze manier van 
winkelen ook aangenamer vinden. Je nuttig maken voor anderen is een heel goede remedie tegen 
het ouder worden. Dat is toch mijn ervaring.  
Elke dag ben ik dankbaar dat ik dat nog kan en mag doen.  

mailto:claes.vannoppen@skynet.be


12 
 

Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder jaargang 6 
Secretariaat: Greet Claes; claes.vannoppen@skynet.be  januari 2021 
Giften zijn steeds welkom. Rek.nr. BE 86 0012 7583 6350   

 
Een stagiair 
 
Elke zaterdag ga ik stage doen bij Sint-
Vincentius. Ik ben zeer gemotiveerd om hier 
elke zaterdag vrijwilligerswerk te doen. Het 
geeft mij zeer veel voldoening. Mijn drijfveer 
is op een positieve manier een bijdrage te 
leveren aan de maatschappij. Ook heb je een 
productieve ochtend gehad nadat je dit hebt 
gedaan.  
Wat ik er zo plezant aan vind, is dat elke 
week anders is bij Sint-Vincentius. Elke 
week zijn er bijvoorbeeld andere kleren 
die worden binnengebracht. Sommige 
weken wordt er bijvoorbeeld veel 
babykleding binnengebracht, en andere 
weken wordt er juist veel vrouwenkleding 
binnengebracht. Ik vind de kleren die 
worden binnengebracht over het 
algemeen heel mooi. Een sorteerdag kan soms 
heel druk zijn, maar soms kan het ook wat 
rustiger zijn.  
De sfeer is altijd heel goed binnen Sint-
Vincentius. Ik word oprecht blij als ik de 
vrijwilligers van zaterdag zie. Het zijn zo lieve 
mensen en ik ben zo goed ontvangen de 
eerste keer. Ze hebben mij direct in de groep 
opgenomen. Ik voel mij echt goed bij deze 
personen, het voelt alsof ik deze personen al 
jaren ken. Tijdens het sorteren van de kleren 
praten we wat. Meestal gaan de gesprekken 
over de kleinkinderen, maar we praten ook 
over actuele onderwerpen.  
 

 
De koffiepauze vind ik ook superfijn. Je kan 
dan eventjes helemaal ontspannen en wat 
koffie drinken en wat gezellig keuvelen. Ook 
de klanten zijn altijd zeer lief. Als ik hen 
tegenkom zeg ik hallo en zij zeggen dan hallo 
terug. 
Het sorteren van kleren op zich gaat zeer snel. 
Er zit een goed systeem in. Het komt erop 
neer dat je moet kijken of de kleren, die uit de 

zakken komen, eruit zien alsof ze juist uit 
de winkel komen. Er mogen bijvoorbeeld 
geen kreuken, scheuren, gaten of vlekken 
op de kleren zitten. Herbruikbare kleding 
gaat naar onze winkel en bij overschot 
naar de kringloopwinkel. Als de kleren in 
een heel slechte staat zijn, worden ze 
weg gedaan. Maar dat gebeurt amper. Ze 
kijken ook seizoensgebonden naar de 

kleren. In de winter zijn het warme en dikke 
kleren die gebruikt worden in het winkeltje.  
Het nieuwe systeem van openwinkeldagen 
vind ik ook een hele verbetering. 
De verhuis naar de nieuwe sorteerruimte én 
corona vroeg van de sorteerders toch wel wat 
aanpassing. Een tip is misschien beter 
etiketteren waar alles moet liggen. 
Grotendeels gebeurt dit wel, maar niet bij alle 
kisten. Dan zou het overzichtelijker maken 
voor iedereen.   
Al bij al is het tot nu toe een heel fijne stage 
geweest! Ik kijk uit naar de volgende 
stagedagen! 
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Info: De Fietshal helpt je op weg 
Vanuit het lokaal bestuur zetten we graag in op mobiliteit, in het bijzonder op een goed fietsbeleid. 
In die visie is het belangrijk om ook aandacht te hebben voor onze maatschappelijk kwetsbare 
inwoners. Met het project de Fietshal slaan we de handen in elkaar met CVO De Verdieping en zetten 
we meer mensen aan het fietsen. 
 
Met de Fietshal willen we een oplossing bieden aan mensen die geen fiets hebben of in een 
kwetsbare situatie zitten door hen aan het fietsen te krijgen. Partners uit kansarmoede-verenigingen, 
wijkwerkers of medewerkers Sociaal Huis brengen hen in contact met het project. De Fietshal is 
echter meer dan een fietsbibliotheek. Mensen die een fiets krijgen, volgen onder leiding van 
vrijwilligers van CVO De Verdieping een snelcursus om hun fiets piekfijn in orde te maken. Het is een 
combinatie van opleiding en sociale dynamiek om zo tot een groter draagvlak te komen. We brengen 
mensen samen, leren ze dingen bij en zetten in op zelfredzaamheid. We gaan dus verder dan een 
klassieke uitleendienst. 
 
Naast een fiets herstellen is er dus ook de mogelijkheid om een fiets voor onbepaalde duur te lenen. 
De voorraad van fietsen wordt aangevuld dankzij inbeslagnames van de lokale politie, maar ook door 
schenkingen van handelszaken en inwoners. Ken jij iemand die nog een fiets kan gebruiken? Geef het 
zeker door aan Wendy Boelaers wendy.boelaers@heusden-zolder.be of 011 80 80 86. 
Fietsen die bij st. Vincentius worden binnen gebracht worden ook bezorgd aan de Fietshal. 
 

Zoekertjes  
- Voor de inrichting van het onthaallokaal zoeken we een schilder en betaalbare verf. 
 
 

TOT SLOT 
Niemand ziet ze, niemand vernoemt ze…en toch, zoveel andere belangrijke  taken, opdrachten 
worden op de achtergrond uitgevoerd door stille medewerkers. 
Er worden lijsten gemaakt, administratie, verzekeringen,  rekeningen betaald en attesten opgemaakt, 
lokalen gepoetst, sponsorprojecten aangevraagd…en nog zoveel meer. 
Van harte MERCI, GRACIAS, DANK U WEL! Samen vormen we een keten waarbij elke schakel 
onmisbaar is.  
En ja, ook jullie, milde schenkers en steunende vrienden, verenigingen, service-clubs, scholen, 
bedrijven.. vormen een grote schakel in onze ketting. Van harte, bedankt! 
 
 

 
Iedereen die onze werking een warm hart toedraagt, kan een gift doen: een éénmalig 

bedrag of een maandelijkse bestendige opdracht. 
 

Wens je een fiscaal attest? Stort op rekening BE02 3100 3593 3940 van Vincentius Nationaal 
MET VERMELDING : “Gift Sint Vincentius Heusden-Zolder”. 

 
Geen fiscaal attest nodig ? Stort op onze rekening BE86 0012 7583 6350. 
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‘En laat ons de lichtjes zijn in deze duistere avonden …' 
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