
  

 

 

 

 

Want overal zie je mensen,  

die stand houden in het goed-zijn: 

toegewijd aan elkaar: 

koffie maken, een tafel dekken,  

wonden verbinden, de moedeloosheid bezweren, 

terugvechten, de dood weerstaan,  

stille voortdoen, verliezen… 

 

En waar de een zegt: ''We kunnen niets meer doen ..." 

zegt een ander: ''We kunnen nog veel betekenen." 

 

Waar de een zegt: "Dit is het einde..." 

zegt een ander: "Hier is een nieuw begin." 

 

Zet meer komma's dan punten. 

Er is meer licht dan je weet. 

 

(Marinus van den Berg) 
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER  

 
Wandelaars doorheen de straten van onze gemeente zijn een gekend beeld 
geworden. Natuurbeleving werd een hot item. Iedereen zocht een uitweg, een 
uitlaatklep … En dit kon nog gratis gebeuren. Allemaal binnen ‘de bubbel’, gezien de 
steeds hoge besmettingscijfers van Heusden-Zolder. 
 
Regelmatige telefoons bevestigden de moeilijke thuissituatie van sommige gezinnen. 
Vele families kwamen dan ook in aanraking met corona en moesten dus in 
quarantaine. Een woord dat wij nooit gekend hebben. 
 
Natuurlijk werden deze mensen gevolgd door onze vrijwilligers. Dan is steun van 
anderen niet weg te denken. Wij, Vincentianen, stonden er niet alleen voor. Mensen 
van het Sociaal Huis en dienst Welzijn stonden ons bij in woord en daad. Ook 
financieel werden we door de overheid gesteund. Zonder de hulp van zovelen was 
het voor Vincentius Heusden-Zolder een moeilijke opdracht geweest. 
 
En nu … hoe moet het nu verder? 
Hopelijk krijgen we allemaal de 
tijd om onze batterijen op te 
laden. De warme zomerdagen 
met zijn bloeiende papavers 
brengen ons al in vakantiesferen. 
Hopelijk behalen onze jeugdigen 
nog goede rapportcijfers … en 
dan … kunnen we allen de 
komende vakantiedagen invullen 
volgens eigen goesting en 
portemonnee.  
 
 
Genieten maar! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Stefan  

mailto:hallo@svhz.be
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WAT VOORBIJ IS 

Afscheid 

“Afscheid nemen bestaat niet”, zingt Marco Borsato … 
Binnen onze Vincentiusfamilie zit er wel wat beweging.  
Edith verhuisde naar Molenstede, waardoor ze haar vele computerwerk (nieuwsbrief, klantenlijsten) 
stopzette. Bedankt, Edith, voor jouw bijdrage. 
Ook Greet hield het voor bekeken. Na zovele jaren secretaresse te zijn geweest voor ons Vincentius, 
wil ze nu haar beste krachten aanspreken voor de familiezaak. Bedankt, Greet en Julien,  voor jullie 
jarenlange inzet bij het runnen van ons secretariaat, onze eetdagen, onze feestjes … 
Monique en Pierre willen het ook rustiger aan gaan doen. De opening van het nieuwe magazijn en 
het actief meehelpen bij de OWD (Open Winkel Dagen) hebben ze nog op hun erelijst geschreven. Nu 
laten ze het over aan de ‘jongeren’. Bedankt Monique en Pierre voor jullie jarenlange hulp. 
En nu de Coronatijd zich normaliseert, hopen we al onze medewerkers in quarantaine terug te 
ontmoeten.  
Hopelijk tot dra! 
 

Make Belgium great again 

Via de actie ‘Make Belgium great again’, georganiseerd door het 
Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting, ontvingen 
we in februari 276 Sodexo cheques van elk 50 euro. 
Deze cheques mochten wij uitdelen aan al de kinderen tot 18 jaar.  
Zij konden omgeruild worden voor speelgoed, schoolgerief, 
uitstappen, boeken en vakanties. En of ze er blij mee waren! 
 

Horizont vakanties 

We kregen van de organisatie Horizont een uitnodiging om een aantal gezinnen een vakantie 
aan te bieden gedurende 3 dagen in Center Parcs Vossemeren (Lommel) en dit tegen 20 
euro per persoon. Met wat extra hulp konden we de prijs zelfs nog wat doen zakken zodat 

de gezinnen slechts 10 euro per persoon moesten betalen. Een 
voedingsbudget en extra begeleiding werd ter plaatse 
aangeboden. 
Zo konden we in de paasvakantie 6 gezinnen een onvergetelijke 
vakantie bezorgen. 

 
 

Stagiairs in 2021 

Studenten krijgen soms de opdracht van hun Hogeschool om mee te draaien in een sociale 
organisatie. Ook wij krijgen regelmatig aanvragen binnen, die we natuurlijk graag 
beantwoorden. 
Een klein rekensommetje brengt ons op 34 stagiairs sinds 2016.  
Dit jaar mochten we vier dames verwelkomen. Hun jeugdige inzet deed ons allen deugd. 
Bedankt Lien, Seval, Fulya en Lenny … en weet … jullie zijn altijd welkom! 

 

mailto:hallo@svhz.be
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Samenwerking met de gemeente 

De samenwerking met de gemeente Heusden-Zolder werd verder 
uitgebreid. Naast ondersteuning voor het project Joepie Jarig was er  
reeds een financiële tussenkomst in de energierekening . 
Sedert kort is er de aanwezigheid van een medewerker van de dienst 
Welzijn bij de Open Winkel Dagen. Dit  is een enorme kans om het 
aanbod van de gemeente rechtstreeks over te brengen naar de doelgroep. Zo werkten we 
proactief op vlak van het AAP-aanbod, inschrijvingen in sportclubs, tussenkomst van de 
gemeente bij vrijetijdsactiviteiten, de vaccinatiecampagne, de schoolkeuze en inschrijvingen, 
kennisgeving van de spelotheek, vakantiekampen voor kinderen uit kansarme gezinnen, 
aanbieding van laptops voor kinderen (corona!), kennisgeving van het fietsatelier, 
opvoedingswinkel, Huis van het Kind, Covid-19 toeslag.  
Recent mogen we beroep doen op een vrachtwagen van de gemeente om paletten met 
voeding op te halen (zie verder). 
 

Lidkaart van Vincentius voor de cliënten 

Een scherm, mondmaskers, het verminderde gehoor van de onthaalmedewerkers 
(senioren), lawaai van lift en karren op de achtergrond, moeilijke namen… redenen te over 
om een lidkaart te voorzien voor de cliënten, zodat de ontvangst bij de Open Winkel Dagen 
vlotter kan verlopen.  
Ook de grootte van het gezin en de periode van ondersteuning zijn hier op vermeld. Een echt 
hulpmiddel! 

 
 

 

 

 

 

Voetbalschoenen voor Arktos 

Op vraag van Arktos verzamelen wij voetbalschoenen voor de kinderen van 
de wijken die onder begeleiding van Arktos gaan voetballen op de nieuwe 
terreinen in de St. Annastraat. 
Door dergelijke initiatieven verruimen wij de netwerken van hulpverlening, 
zoals in onze missie wordt geformuleerd.  
 

Toezichthouder 

Wahid is de nieuwe bewoner van het appartement van De Koepel. Hij is tevens 
toezichthouder van de gebouwen en houdt de vinger aan de pols bij ‘te creatieve’ 
hangjongeren en foutparkeerders. 
Hij voelt er zich al goed thuis. Hij is een duivel-doet-al.  Als vrijwilliger van Vincentius helpt hij 
graag waar hij kan. We wensen hem een aangenaam verblijf in de wijk.  

mailto:hallo@svhz.be
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Nieuwe secretaris 
Toen Greet wenste te stoppen moesten we op zoek naar een nieuwe secretaris. En we hebben hem 
gevonden. Hij stelt zich zelf even voor: 
 

“Ik ben Bert Cornelissen, 70 jaar, afkomstig uit Hamont. Ik heb 
gewerkt als boekhouder in een bedrijf in Hamont. In het 
verenigingsleven was ik er actief in het jeugdvoetbal, kerkfabriek 
en heemkundige kring. Getrouwd met Chris Moermans die 
afkomstig is van Zolder en die al langer lid is van Vincentius bij het 
onthaal. We hebben 2 kinderen. Koen woont in Boekt-Zolder en 
An woont in Hasselt. In 2015 zijn we dan verhuisd naar Bolderberg 
om korter bij de kinderen en kleinkinderen te wonen.  
Toen me in februari gevraagd werd om de nieuwe secretaris te 
worden heb ik direct toegestemd. Ik had nog wat vrije tijd over en 
wilde die zinvol invullen. Via Chris kende ik natuurlijk al een en 
ander over de werking. In de beginperiode was het wel een beetje 
zoeken en moest ik de vereniging nog leren kennen. Maar het 
gaat steeds beter en ik hoop nog veel te kunnen betekenen voor Vincentius.” 
 

De taken van Bert zijn o.a.: 
- beheren van klanten- en ledenbestand 
- de boekhouding bijhouden en financiële verslagen maken 
- interne communicatie en communicatie met Vincentius Provinciaal en Nationaal 
- telefoon en e-mail van het secretariaat en beheer van het archief 
- nieuwsbrief 
- lid van het bestuur 

 

Nieuw klantenbestand 

Een van de eerste taken van de nieuwe secretaris was het opzetten van een nieuw 
klantenbestand. Na wat info gevraagd te hebben bij enkele andere Vincentius-verenigingen, 
hebben we besloten om ons te baseren op het Excel-bestand dat gemaakt werd door 
Vincentius Pelt. Hieraan werden heel wat wijzigingen en toevoegingen gedaan omdat iedere 
vereniging toch zijn eigen werking heeft. 
In het bestand staan de gegevens van onze klanten zoals adres, telefoon, e-mailadres, 
gezinssamenstelling met geslacht en geboortedatum en dus ook voor hoeveel personen het 
gezin recht heeft op voeding of kleding. Vanuit het bestand kunnen we dan lijsten afprinten 
die gebruikt worden op de Open Winkel Dagen. Iedere aanwezigheid op de OWD en de 
groentebedelingen wordt genoteerd. Daardoor kunnen op het einde van het jaar de nodige 
cijfers worden doorgegeven aan gemeente, Het Sociaal Huis, Vincentius Provinciaal en 
Nationaal en aan Europa. 
 
Het OCMW is onze belangrijkste toeleider. Van iedere nieuwe klant ontvangen we een attest 
met de gegevens. Er vallen ook regelmatig klanten af en er zijn voortdurend wijzigingen 
(geboorte, adreswijziging, enz.), dus er is nogal wat werk aan het up-to-date houden van het 
bestand. 
De laatste tijd hebben we ook aan alle klanten hun e-mailadres gevraagd (niet iedereen 
heeft er een), zodat we ook langs deze weg met hen kunnen communiceren, bv. door hen 
enkele dagen voor de Open Winkel Dagen een herinnering te sturen. 
  

mailto:hallo@svhz.be
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Representatiekaartjes  

We hebben representatiekaartjes laten drukken. Altijd handig om onze ‘coördinaten’ door te 
geven! Zo heb je direct al onze gegevens bij de hand. 
Wil je een paar kaartjes in je handtas of portefeuille om aan je contacten te geven ? Geen 
probleem: vraag er naar en wij bezorgen je er zoveel je wenst! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Frigo/diepvries 

We hebben 2 nieuwe diepvrieskisten aangekocht voor 
slechts 100 €/stuk. De Voedselbank komt tussen voor de 
rest van de nieuwprijs (675€). Een buitenkansje en een 
dankjewel voor dit initiatief van de Voedselbank! In totaal 
hebben we nu 5 diepvrieskisten in gebruik. Allemaal gevuld 
bij de start van de Open Winkel Dagen.   
  
 
 
Bij de start van de voedselbedeling en de groentebedeling is onze koelcel soms te klein om 
alles te stockeren. Als we met onze koelcel te weinig koelruimte hebben, dan kunnen we de 
diepvriescel omschakelen tot bijkomende koelcel. Altijd makkelijk om bijvoorbeeld kisten 
groenten en fruit een paar dagen fris te bewaren alvorens uit te delen aan onze klanten. 

  

mailto:hallo@svhz.be
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Onthaalnieuws. 

Een kalender, bezorgd door ons of het OCMW, informeert de families wanneer de Open 
Winkel Dagen doorgaan. Degenen van wie het adres gekend is, krijgen enkele dagen 
voordien nog een mail. Nieuwkomers worden sowieso vooraf nog eens gecontacteerd en 
extra uitgenodigd.  
    
Een aantal rechthebbenden dagen echter niet op. Op zich is dit wellicht niet ongewoon. 
Sommigen verwittigen SV en in de mate van het mogelijke wordt er dan een nieuwe regeling 
getroffen. Van bijna 20%, dit zijn 25 à 30 gezinnen, vernemen we echter niets. Voor deze 
categorie werd er voor de OWD van april en mei een belronde georganiseerd door de 
onthaalmedewerkers.  
                                                                                    
Zij vroegen, zonder opdringerigheid, telefonisch naar redenen van het wegblijven. Grote 
conclusies zijn er (voorlopig) nog niet te trekken. Een aantal mensen is onbereikbaar en de 
omstandigheden van niet (kunnen) komen zijn erg divers en individueel. Met het Onthaal 
willen we nagaan of er hieromtrent al dan niet meer kan/moet ondernomen worden.                                                                                                                                                                   
Het blijft immers de ambitie van Vincentius om de meest kwetsbaren, degenen die door de 
mazen van het net dreigen te vallen, niet uit het oog te verliezen. Bij degenen die wegblijven 
is de vraag of hun situatie intussen (voldoende) verbeterd is en wat de eventuele bijdrage 
van Vincentius  hierbij was. 
 

 

Joepie Jarig achter de schermen 

Maandelijks zorgt een team van 7 enthousiaste dames voor heel wat verjaardagsfeestjes. 
Ze komen 1 keer per maand samen om alle feestjes voor te bereiden en praktische 
afspraken te maken. 
 

Voor elk feestje beginnen we met een huisbezoek en vullen 
samen met de ouders een lijstje in: welk cadeau wil het kind, 
met hoeveel kinderen zitten ze in de klas, op welke datum wordt 
de taart gebracht,.. 
 
Na het huisbezoek gaan de vrijwilligers aan de slag! Het juiste 
cadeau halen, de verjaardag-box samenstellen, de taart 
ophalen,… Als alles klaar is wordt het hele pakket de dag ervoor 
naar de jarige gebracht. 

 
Heel wat blije gezichtjes als de vrijwilliger van Joepie Jarig aan de deur staat!  
Kinderen een vriendennetwerk laten opbouwen, ze ergens bij laten horen en ze het gevoel 
geven ‘jij bent het waard’, dat is onze missie! 
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Winkeltje (kleding, huishoudartikelen en verzorgingsproducten) 

De mensen die naar ons winkeltje komen houden zich 
goed aan de veiligheidsregels. Ze dragen een 
mondmasker en handschoenen, houden voldoende 
afstand. Gedurende de eerste 6 maanden van 2021, 
hebben we enkel in april onze winkel gesloten. Er waren 
toen té veel coronabesmettingen in onze provincie. We 
hebben in april wel een zestal gezinnen geholpen (op 
afspraak) die dringend nood hadden aan kleding. 
In maart 2021 hebben we de winterkleding voor een 
groot deel vervangen door lente- en zomerkledij.  
 
Bonnensysteem. Tijdens de Open Winkel Dagen krijgen de gezinnen vanaf mei 2021 elke 
maand 1 of 2  bonnen (afhankelijk van de grootte van het gezin) voor een gratis 
verzorgingsproduct (o.a. tandpasta, handgel, shampoo……). Sommigen maken zo voor de 
eerste maal kennis met ons Winkeltje en met onze afdeling ‘verzorgings- en 
onderhoudsproducten’.  
 
Enkele cijfers. 
Vanaf januari 2021 stijgt het aantal personen dat naar het Winkeltje komt bijna elke maand. 
Van de gezinnen doorverwezen door het OCMW komen per maand tussen de 52 en 63 
gezinnen om dingen die ze nodig hebben te kopen aan heel schappelijke prijzen. Elke maand  
worden er tussen de 380 en 412 kledingstukken en/of huishoudproducten (handdoeken, 
potten en pannen, enz.) gekocht en tussen de 364 en 441 producten uit ons gamma 
verzorging en onderhoud (waspoeder, afwasproduct, shampoo, tandenborstels,……).  
Maandelijks komen er ongeveer 19 personen doorverwezen door het opvangcentrum De 
Bark, de Dienst Vluchtelingen of Kind & Gezin, op afgesproken momenten, naar ons 

winkeltje voor kleding. De voorbije maanden 
ging het gemiddeld gezien om 122 
kledingstukken per maand. 
  
Dank zij de mensen die bij ons mooie dingen 
binnenbrengen, kunnen we heel wat mensen 
in nood verder helpen.  
 
 

 
Waar we NOOD aan hebben in ons kledingwinkeltje : 
- Herenkleding: jeansbroeken, bermuda’s, T-shirts, zomerjassen, onderhemden: maat small    
- Kleding voor grotere jongens: T-shirts, lange en korte broeken, zomerjassen: maat 158 tot 
 176. 
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Transport en opslag. 

Onze tweedehands zwarte Renault camionette is nu 1 jaar bij 
ons in gebruik. De keuring verliep ondertussen vlekkeloos. 
Alle chauffeurs die er mee reden zijn zeer tevreden over 
techniek en comfort. We kunnen nog jaren gerust zijn. Het 
was een investering waar we nog geen seconde spijt van 
hadden. 
 

 
Over de opslag van goederen zijn we minder tevreden. 
Het magazijn waar kleding en gebruiksgoederen 
binnenkomen, gesorteerd en opgeslagen worden is te 
klein. Misschien dat na corona-tijd hier beterschap in 
komt. De tweedaagse opslag valt dan weg en dan zijn er 
minder transportcontainers in gebruik, wat 
ruimtebesparend zal werken. 
 

    
Het voedingsmagazijn is intussen ook wat aangepast: een 3,5 meter lange paletstelling kan 
ons helpen dubbel in de hoogte te stapelen. We kunnen nu 5 extra paletten kwijt en hebben 
dan nog ruim plaats om voedingswaren, groenten en fruit te stockeren tot alles definitief 
wordt opgeborgen of tot het wordt verdeeld tijdens de Open Winkel Dagen. Een initiatief 
dat zeker tot orde en efficiëntie heeft geleid. 
 
Sinds april dit jaar helpt de gemeente ons eens per maand met het grote voedseltransport. 
Een grote vrachtwagen neemt 4, 5 of zelfs 6 grote paletten mee vanuit de provinciale 
Voedselbank in Kuringen. Onze camionette moet hier 3 of zelfs 4 maal voor rijden om 
dezelfde hoeveelheid bij ons te krijgen omwille van het beperkt toegelaten laadgewicht van 
de camionette. 
 

Afscheid van een mens met een groot hart 

 
Een oud-vrijwilliger, Frans 'Sus' Heylen, is overleden (°2 juni 1936 - 
†30 april 2021). 
Sus heeft, samen met zijn vrouw Mieke, zich jaren ingezet voor ons 
Sint-Vincentius. 
Mieke vroeg bij de uitvaart noch bloemen noch kransen, maar een 
financiële bijdrage voor de werking van Sint-Vincentius. 
 
Bedankt, Sus en Mieke, voor jullie belangeloze inzet voor mensen 
die het moeilijk hebben. 
 

Wij wensen Mieke en de kinderen veel sterkte en een  warme verbondenheid in deze droeve 
dagen.  
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Cijfers! 

Meten is weten en gissen is missen. 
Het is onze bedoeling om cijfers en aantallen met betrekking tot de werking van onze 
vereniging bij te houden. Altijd interessant om met kennis van zaken te spreken en om 
besluiten te trekken.  
In de toekomst zullen we onze website en de nieuwsbrieven ook meer ‘stofferen’ met 
cijfermateriaal.  
Hier alvast een overzicht van de samenstelling van ons klantenbestand: de gezinnen en 
personen die na doorverwijzing van het OCMW bij ons terecht kunnen voor hulp. 
 
 
         Op 31 mei         Op jaarbasis  
Aantal gezinnen 187 215 
 
Aantal Vrouwen 321 357 
Aantal Mannen 248 281 
Totaal aantal personen 569 638 
 
<= 12 jaar 211 228 
> 12 jaar <= 18 jaar 71 79 
> 18 jaar 287 331 
 569 638 
 
Samenstelling gezinnen: 
1 persoon 62 
2 personen 26 
3 personen 28 
4 personen 33 
5 personen 12 
6 personen 13 
7 personen 6 
8 personen 2 
9 personen 5 
 187 
 
Aantal éénoudergezinnen: 64 (= meer dan de helft van de gezinnen met kinderen en het zijn 
grotendeels alleenstaande moeders met kinderen) 
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Wat brengt de toekomst? 

Start van een nieuwe pijler binnen Vincentius: leerbegeleiding 

Kinderen helpen die omwille van welke reden of context dan ook geen of weinig gerichte 
hulp ervaren bij het leren is de kern van de nieuwe pijler binnen Vincentius. Concreet willen 
een aantal medewerkers trachten kansarme kinderen uit de vicieuze armoedecirkel te halen 
door hen te ondersteunen met leerbegeleiding. Zij willen zich vooral richten op kinderen en 
jongeren tussen 6 en 18 jaar, voor wie zij het verschil willen maken. 
 
Zij leggen de focus op het leren organiseren, het leren plannen. Ze willen deze kinderen 
helpen door hen positieve en ondersteunende 
feedback te geven bij het leren. Tegelijk willen zij 
ouders helpen bij het  vinden van concrete hulp  
en de toegang tot geboden kansen op school, in 
de gemeente, in bestaande verenigingen. Hierbij 
willen zij complementair zijn met bestaande 
initiatieven. 
 
Stefan en Eddy hebben de voorbije maand contact gehad met de meeste basisscholen en het 
secundair onderwijs in Heusden-Zolder en zij hebben ook overlegd met de dienst Welzijn van 
de gemeente. Leslokalen en didactisch materiaal zijn al voorhanden. Wij zijn nu nog op zoek 
naar mensen die mee hun schouders onder dit initiatief willen zetten. We kijken vooral uit 
naar mensen die een zekere voeling of ervaring hebben (gehad) met het onderwijs.  
 

De eerste enthousiaste vrijwilligers hebben zich na 
een vragenronde in de scholen zelf al gemeld. Wij 
willen samen met hen een korte visietekst en een 
missie schrijven vooraleer wij met dit groepje de 
concrete aanpak bespreken, m.a.w. we willen eerst 
kleine stapjes zetten en bijsturen waar nodig. 
 
 

Je kan contact opnemen met Stefan indien je zelf interesse hebt of iemand kent die zich 
graag wil smijten in dit project. Welkom! 
 

Organogram 

Momenteel proberen wij onze vereniging ‘in beeld’ te brengen om de organisatie  optimaal 
te laten verlopen. 82 vrijwilligers, meerdere afdelingen, honderd-en-één taken, talrijke 
verantwoordelijkheden, externe contacten,... het is een hele boterham om dit alles 
gesmeerd te laten verlopen  Daarom zijn we bezig met de opmaak van een organogram. 
Wanneer het organogram klaar is, weet iedere medewerker waarvoor hij/zij staat en bij wie 
hij/zij terecht kan. Geen sinecure, maar we zouden geen Vincentiaan zijn indien we dit niet 
voor mekaar krijgen. Jullie horen er zeker nog van.  
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Open Dag 16 oktober  

Misschien weten jullie het nog niet, maar de werking van onze Vincentiusvereniging in 
Heusden-Zolder is het laatste jaar heel erg gewijzigd. Covid-19 is daar zeker niet vreemd aan.  
Plotsklaps moesten we in maart vorig jaar de werking herorganiseren.  De hulpverlening 
moest efficiënt en met zo weinig mogelijk mensen gerealiseerd worden. Een hele uitdaging! 
De Lock down bood echter ook tijd om te reflecteren over de werking.  Er ontstonden 
nieuwe ideeën en initiatieven.  
 
Het resultaat presenteren we graag uitgebreid op onze Open Dag op 
zaterdag 16 oktober.  Het nieuwe magazijn en de carport bieden de 
mogelijkheid voor een gezellige babbel met alles er op en er aan.  En we 
geven iedereen coronaproof voldoende ruimte…  
Noteer alvast deze datum.   
Iedereen welkom!  

 

Verbreden van de doelgroep 

Voor vele mensen is de stap naar het OCMW soms ‘te’ groot en dus raken ze niet bij de 
hulpverlening. Daarom willen wij deze mensen de kans geven om via andere kanalen dan het 
OCMW  onze ondersteuning te leren kennen. Wij denken dan bvb. aan het CAW, de 
huisartsen, Kind & Gezin, de scholen, … .Wie niet langs het OCMW maar via een ander 
officieel kanaal  komt, geven wij de kans om gedurende 3 tot 6 maanden ons aanbod te 
leren kennen. Ondertussen stimuleren wij deze mensen om toch de stap naar het OCMW te 
zetten, vermits deze dienst  meerdere voordelen kent en kan aanbieden waarop mensen in 
moeilijke situaties kunnen beroep doen. 
 
 

Nieuwe medewerkers 

In coronatijd hebben wij het aantal medewerkers die samen kwamen zo veel mogelijk 
beperkt. Dat wil ook zeggen dat nieuwe kandidaat-medewerkers niet werden uitgenodigd en 
op een reservelijst werden gezet. 
Zodra Corona het toelaat zullen wij opnieuw kandidaten uitnodigen voor een kennismaking 
zodat bestaande teams kunnen versterkt worden of nieuwe initiatieven kunnen groeien. 
Voel je je geroepen? Geef maar een seintje, welkom! 
 

Nieuw team: de groentesnijders 

Indien er na de Open Winkel Dagen en de 
groentebedeling groenten op overschot zijn, gaan we 
deze versnijden en in de diepvries stoppen voor de 
volgende bedeling. 
Zo kunnen we ruim aankopen, zodat het aanbod zowel 
voor de eerste als voor de laatste afhaler nog ruim 
voldoende is. Kandidaat-groentesnijders mogen zich 
kenbaar maken! 
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De Koepel wordt Sint-Vincentius 

Al sinds onze herinnering is de Vincentiusvereniging gehuisvest in de lokalen van De Koepel. 
Vanaf het prille begin tot nu is er één en ander veranderd. In de beginfase van haar bestaan 
verleende De Koepel niet alleen onderdak aan Vincentius, maar ook aan klasjes voor het 
lager onderwijs, muziekonderwijs, buitenschoolse activiteiten. De wijkbetrokkenheid was 
groot. In tijden dat er nog harde winters waren en de kerken in de dorpen niet goed 
bereikbaar, werd het lokaal beneden zelfs ter beschikking gesteld voor een zondagse 
misviering. 
 
Tijden veranderen, nostalgie vervaagt. Op dit ogenblik zijn de lokalen van De Koepel 
uitsluitend in gebruik door Vincentius.  Vincentius heeft er zelfs bijgebouwd om aan haar 
opdracht te kunnen voldoen. Het is dus logisch dat de verantwoordelijken van de beide 
verenigingen zochten naar een hechtere samenwerking.  De doelstelling verandert niet: 
accommodatie ter beschikking stellen om sociale noden in de samenleving te ondersteunen. 
De besprekingen hebben hun vruchten afgeworpen.  
 
Tijdens de laatste algemene vergadering van de vzw De Koepel op 24 juni 2021 is men tot 
een consensus gekomen.  Het bestuur van De Koepel heeft zijn taken overgedragen aan het 
bestuur van Vincentius.  Voortaan beheert Vincentius dus het gebouw en het terrein van De 
Koepel. 
 
En tenslotte, een concreet gevolg hiervan is dat het naambord van de VZW De Koepel aan de 
ingang van het gebouw zal gewijzigd worden in VZW Sint-Vincentius Heusden-Zolder.  
 
 
 

Weetjes 

Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 is er weer een vliegshow op 

Sanicole. We werden gevraagd om mee te werken aan de organisatie om alzo onze spaarpot 

weer wat bij te vullen.  

Zaterdag 16 oktober zal ons centrum de ganse dag open staan voor alle inwoners van 

Heusden-Zolder en daarbuiten. Wij hopen onze vrienden, buren, sponsors en 

sympathisanten die dag nog eens te ontmoeten, vermits wij reeds 2 jaar geen eetdag meer 

konden/mochten organiseren. 

Zondag 17 oktober worden we in de namiddag uitgenodigd door onze gemeentelijke dienst 

Welzijn. Zij willen ons van 14u tot 17u figuurlijk in de bloemetjes zetten op de Dag van de 

Preventie van de Armoede. Wij kijken uit naar een gezellige namiddag! 
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Inrichting onthaallokaal 

Na de verhuis van het ontvangen en sorteren van goederen naar het nieuwe magazijn komt 
er veel ruimte vrij in het ‘onthaallokaal’ links van de rode toegangsdeur. Dit lokaal moet – 
afhankelijk van het tijdstip- verschillende functies kunnen vervullen zoals:  

 ontvangst van klanten bij voedselbedelingen 
 mogelijkheid voor privégesprekken met klanten 
 lees- en kleurhoekje voor kinderen als de ouders winkelen 
 opbergruimte voor materiaal van Joepie Jarig en ruimte voor klaarmaken van 

verjaardagspakketten  
 koffiepauze van medewerkers  
 keuken voor afwas, zetten van koffie, opwarmen soep, inpakken diepvries, versnijden 

groenten, bereiden proevertjes, inpakken wafeltjes, klaarmaken slaatjes…!!  
 Opbergruimte voor de materialen die nu nog in de voedingsruimte en in de witte 

kasten naast de keuken zitten. 
 een ruimte + faciliteiten voor secretariaatswerk  
 vergaderruimte met projectiemogelijkheid 
 een feestje / receptie  
 ….…   

 

Een schematische voorstelling van de toekomstige inrichting van het ‘onthaallokaal’. 

 

Voor de concrete invulling van de inrichting kunnen we beroep doen op specialisten. 
Tegelijkertijd zijn we op zoek naar mogelijke sponsors om ons bij de realisatie van die 
plannen te ondersteunen. 
 
We hopen tegen de Open Dag van 16 oktober reeds een aantal zaken te kunnen realiseren. 
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Brandveiligheid 

Eind vorig jaar hebben we een controlebezoek gehad van de brandweer. Op basis van hun 
bevindingen hebben ze een aantal aanbevelingen gedaan voor een verbetering van de 
brandveiligheid van ons gebouw. 
In grote lijnen komen de opmerkingen van de brandweer hierop neer : 

 Verbeteren van de compartimentering van het gebouw. 

‘Brandcompartimentering is het beperken van een brand 

tot een gedeelte van een gebouw zodat de brand 

gedurende een bepaalde periode niet verder uitslaat 

naar andere delen van het gebouw’. Ons gebouw is door 

de brandweer ingedeeld in de volgende 

brandcompartimenten : de voeding, de onthaalruimte, 

de inkomhal, de mammies, de lokalen winkel-sorteren-

magazijn. Tussen elk compartiment moeten er 

‘brandvertragende’ deuren zijn. Die zijn er al tussen 

voeding en onthaallokaal en van onthaallokaal naar de 

inkomhal. We moeten dus nog 4 bijkomende 

brandvertragende deuren laten plaatsen (2 tussen hal en winkel en 2 tussen hal en 

mammies). 

 Het gebouw moet uitgerust zijn met een automatische branddetectie-installatie, een 

alarm zeg maar. Aan elke buitendeur komen er ‘alarmknoppen’ om de aanwezigheid 

van brand te signaleren en in alle lokalen komen er detectoren die het alarm 

automatisch in werking zetten bij brand en/of rook. 

 Bij brand moet iedereen het gebouw snel kunnen verlaten. Daarom gaan we de 

sloten van de buitendeuren vervangen door sloten die langs de binnenkant zonder 

sleutel via een draaislot geopend kunnen worden. Als we toch de cilindersloten 

moeten vernieuwen, dan gaan we ervoor zorgen dat de buitendeuren allemaal met 

dezelfde sleutel kunnen geopend worden. Scheelt een stuk in de sleutelbos van 

sommige medewerkers! 

 Een aantal kleinere aanbevelingen zoals een veiligheidsverlichting bij het uitvallen 

van de stroom, voldoende pictogrammen voor het signaleren van de vluchtwegen en 

de plaats van de brandblussers, de brandblussers lager hangen op ‘pakhoogte’, 

evacuatieplannen ophangen …... 

Allemaal samen toch heel wat aanbevelingen en de aandachtige lezer heeft allang begrepen 
dat al deze realisaties een flinke duit gaan kosten. Maar ‘VEILIGHEID’ van onze medewerkers 
boven alles!! Nu nog op zoek naar leveranciers en vooral naar de nodige fondsen!!! 
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Fiscale Attesten 

Financiële steun is hard nodig voor onze vereniging. Gelukkig zijn er een groot aantal 
mensen die ons steunen, ofwel met een éénmalige gift, ofwel met een maandelijkse bijdrage 
via een doorlopende betalingsopdracht. 
 
Zelf kunnen we als vereniging geen fiscale attesten uitschrijven. We moeten daarvoor een 
lijst met gegevens van de schenkers en hun bedrag doorgeven aan Sint-Vincentius Nationaal 
en het totale bedrag aan hen overmaken. We krijgen dit bedrag dan teruggestort met een 
afhouding van 15%, die dient voor hun werkingskosten en ook voor steun van SV-
verenigingen die het financieel moeilijk hebben.  SV Nationaal zorgt dan dat iedereen zijn 
fiscaal attest krijgt. 
 
Zo ging het in het verleden, maar eind vorig jaar kregen we bericht dat dit niet wettelijk is. 
Om een fiscaal attest te krijgen moet er rechtstreeks op de bankrekening van SV Nationaal 
gestort worden. Wanneer er bij de mededeling staat dat dit voor SV Heusden-Zolder is 
krijgen we het bedrag doorgestort (natuurlijk – 15%). Er was een overgangsperiode voorzien 
tot 31 maart 2021. We hebben al onze schenkers hiervan op de hoogte gebracht. Velen 
hebben intussen hun doorlopende opdracht gewijzigd en zijn dus in orde. Toch zijn er een 
aantal die dit niet gedaan hebben. Maar misschien hebben ze ook geen fiscaal attest nodig. 
De overgangsperiode is nu wel verlengd tot 30 juni 2021, dus wie nog wil veranderen kan dit 
nog altijd doen. 
 
Samengevat: 
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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Corona 

De vaccinatiecampagne van de overheid loopt als een trein. Omdat de ‘oudere’ bevolking 
hierbij prioriteit kreeg zijn de meeste van onze vrijwilligers al 2 keer geprikt en dus sterk 
‘coronaproof’. 
Het aantal hospitalisaties en besmettingen is al een tijdje in sterk dalende lijn. Het 
overlegcomité van de regering kondigt regelmatig versoepelingen aan, maar waarschuwt 
tegelijkertijd dat het einddoel nog niet behaald is. Op het moment van deze nieuwsbrief 
wordt de timing van begin september voorgesteld voor het loslaten van de meeste 
beperkende maatregelen. 
Ter informatie hierbij de 10 tips van het ‘Overlegcomité’ van de overheid om veilig van de 
zomer te genieten: 

 Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe veiliger voor ons allemaal. 

 Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of 

niezen. 

 Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem 

contact met je huisarts. 

 Test jezelf als je nog niet gevaccineerd 

bent. Je vindt een zelftest bij de 

apotheker. 

 Kies voor buiten. Want buiten is het 

veiliger. 

 Kleiner is fijner. Een groep van vijf is 

veiliger dan een groep van vijftig. 

 Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? 

De mondmaskers mogen af. 

 Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo 

vermijd je een viruswolk binnen. 

 Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen 

gevaccineerd is. 

 Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en 

informeer je over lokale regels. 
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Het verhaal van een cliënt 

Wachten en hopen. 

Ward in gesprek met de vluchtelingenfamilie Araz.  
 
Araz en Shamiran zijn in 2005 gehuwd. Ze woonden in de woelige regio van Zakho in Irak, 
tegen de Turkse grens. De familie van vader Araz was Orthodox, deze van moeder Shamiran 
Chaldeeuws-katholiek. Toen Araz als chauffeur van de gemeente een ‘dienst’ voor de 
Islamitische opstandelingen weigerde, kreeg hij doodsbedreigingen. Met een baby, Rolla en 
een kleutertje Roza ontvluchtten ze het land, weg van het gevaar, zonder directe 
bestemming. Op 14 juli 2007 kwamen ze in België aan. Al vlug woonden ze in Heusden-
Zolder.  
 
Het was het begin van een lange weg… Wachten en hopen werden de twee werkwoorden 
die de familie Araz heel goed kent. Het jonge gezin leeft de volgende dertien jaren met de 
hand op de rem. Zolang woont de vluchtelingenfamilie nu al in België. Er zijn ondertussen 
nog twee kindjes bijgekomen, Solin en Maik. Herhaalde aanvragen om hier te mogen blijven 
wonen, werden niet aanvaard, ook al leken de ingediende dossiers ijzersterk. Periodes van 
erkenning wisselden af met periodes waarop de familie de boontjes zelf moest doppen. 
Overleven heet dat! 
 
In 2019 werd een super dik dossier ingediend 
om regularisatie te bekomen. Regularisatie 
betekent  verblijf in België aanvragen omdat de 
familie al lang hier is en aantoont dat ze op 
gepaste wijze kan leven.  In februari 2021 
kwam eindelijk het verlossende bericht. Ze 
mogen blijven voor een eerste periode van een 
jaar. Mits positieve ontwikkelingen wordt dit 
eerste jaar daarna  verlengd.   
 
Araz en Shamiran zijn erg dankbaar en erkentelijk, omdat steeds mensen, scholen, diensten, 
organisaties, verhuurders veel begrip getoond hebben, en op de juiste momenten een 
handje toegestoken, of een duwtje in de rug gegeven hebben. Zonder al deze mensen was 
het hen nooit gelukt. Ze wensen ook in het bijzonder hun dank uit te drukken voor Sint- 
Vincentius, waar zij ondersteuning kregen wat betreft voeding, kleding en huisraad, Joepie 
Jarig-feestjes konden vieren voor de kinderen  en Shamiran mocht meewerken in het 
onderhoud. 
 
Vandaag voelen ze zich gelukkig. Beide ouders werken nu ‘officieel’. Zoals alle andere ouders 
dromen Shamiran en Araz van een goede toekomst voor hun kinderen. Dat ze verder mogen 
studeren en een goed leven hebben. Shamiran wilde niet dat haar dochters zoals zijzelf op 
een leeftijd van 15 jaar moeten huwen: ‘Ik mocht niet kiezen. Maar ik heb gelukkig een 
goede man getroffen.’   
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Voor de kinderen  was het niet leuk te zien, te voelen dat hun ouders steeds maar moesten 
wachten, ondertussen ijverig proberend te overleven, de eindjes aan elkaar knopend.  De 
kinderen merkten ook wel dat zij zelf anders waren dan de andere kinderen: geen vakantie, 
altijd in of rond  huis vertoeven, want ze hadden geen identiteitsdocumenten. Maar ze 
waardeerden ook erg de solidariteit in school: vriendinnen die petities ten voordele van hen 
ondertekenden, heuse verjaardagsfeestjes van Joepie Jarig, enz. ; zo hoorden zij er toch wel 
bij. 
 
Nu voelen de kinderen zich gelukkig, net als hun ouders. Ze zijn tevreden omdat vele zorgen 
weggevallen zijn. Roza durft nu dromen van een toekomst aan de unief… En allen willen ze 
wel eens naar familie, om oma en opa in het echt te zien. Roza denkt aan badminton spelen, 
Solin wil lopen. Maik wil kapper worden… Wat is er mooier dan kinderen die hardop 
(durven) dromen over hun toekomst?   
 

Dank 

Mijn moeder zei altijd “Danken doe je nooit te veel maar altijd te weinig”, daarom: 

DUIZENDMAAL DANK voor je steun, je hulp, je vriendschap, je schouderklop, je 
aanmoediging, je tijd, je interesse, je groenten, je stortingen, je goederen, je acties, je 
aandacht, je geduld…en nog zoveel meer. 
 
Zonder dit alles, zonder jullie staan wij nergens en vooral, zonder jullie staan veel mensen in 
de kou. 
 

Als mensen het weer voor elkaar opnemen, 
als liefde niet enkel emotie is, 

als solidariteit daadkracht wordt, 
dan zal er in deze verwarrende tijden 

weer licht en hoop zijn! 
 

We eindigen met een uitspraak van één van onze medewerkers: 
 

“Hier heb ik ontdekt dat geven en helpen gelukkig maakt” 
 

 

 

 

 

 

Volg ons op  

Ontdek ook onze website: www.svhz.be 
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