Nieuwsbrief 12
december 2021

vzw Sint-Vincentius Heusden-Zolder
Sint-Lutgardisstraat 87
3550 Heusden-Zolder

Er moet een ster zijn
voor iedereen die zoekt
naar wegen en naar woorden
om de ander tegemoet te gaan.
Er moet een ster zijn
voor diegene die zoals een herder
zijn tred vertraagt en zich ontfermt
over de achterop geraakte.
Er moet een ster zijn
voor wie amper overeind blijft
en toch zijn schamele verwachting
als een fakkel in zijn ziel bewaart.
Er moet een ster zijn
voor wie naamloos licht in zich draagt
en overal vuurtjes tracht aan te maken
waaraan men zich verwarmen kan.
Er moet een ster zijn
voor wie de wijsheid en de eenvoud leert
om in een doodgewoon gebeuren
het buitengewone van mens-zijn te
ontdekken.
We wensen van harte dat voor jou
die ster zal schijnen!
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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
‘Het zijn rare tijden’
Wat moet er in een nieuwsbrief vermeld worden? Er is maar één onderwerp tegenwoordig
en één Frans woord dat nu door iedereen gebruikt wordt: ‘quarantaine’!
Daar zit ik dan. Het triestige weer nodigt ook niet uit tot actie. Tijd dus om na te denken over
niets en toch over van alles …
Ik dacht terug aan Boudewijn de Groot, die in de jaren zestig zong over: ‘Er komen andere
tijden’! Hopelijk moeten we er niet te lang op wachten.
Ik dacht terug aan de tijd toen onze kinderen nog klein waren. Weten jullie nog van de
liedjes van ‘Kinderen voor Kinderen’? Daar was een lied bij met de titel: ‘Als ik de baas zou
zijn’, gemaakt in 2009 (google maar eens). De tekst is vandaag 100% toepasbaar!
‘Als ik de baas zou zijn van het journaal
Dan werd meteen het nieuws een heel stuk positiever
De hele wereld werd meteen een beetje liever
Want ik negeerde alle narigheid totaal.
De grote mensen op het journaal staan vaak te zeuren
Nou ja, dat zal soms ook wel best eens nodig zijn
Maar wat ik graag op tv zou zien gebeuren
Dat is nieuws waarvan je denkt: Ha Fijn!
-De warmste week gaat starten en wij doen mee … Hoera!
-Enkele jonge mensen zoals Lisa en Mirthe gaan hun stage bij ons doorbrengen … Hoera!
-Een tiental jonge kinderen krijgen wekelijks leerbegeleiding van onze mensen … Hoera!
-Verschillende nieuwe vrijwilligers komen onze rangen versterken … Hoera!
-Nieuwe ideeën zijn er om het winkelen bij ons nog klantvriendelijker te maken … Hoera!
-…
We mogen nog altijd dromen! Dat werd nog niet verboden door onze politici en virologen.
Dus droom ik van een fijne Kerst met een laagje sneeuw, die alle virussen bedekt en dan …
Dan komt de lente, met het ontwaken van de krokussen en de fluitende vogels en dan …
Bij de eerste zonnestralen gebeurt er dan een wonder: de geboorte van een nieuwe wereld
Die alles gereset heeft en alleen maar positivisme uitstraalt!
Laat ons hopen dat dromen geen bedrog zijn!
Vriendelijke groet,
Stefan
Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder
Secretariaat: Bert Cornelissen, hallo@svhz.be, 0468 16 29 20
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WAT VOORBIJ IS
Dankbetuiging aan twee bestuursleden
Lutgarde en Jef,
Een vereniging is niets zonder haar leden, maar ook een bestuur kan niet ontbreken.
Mensen die verantwoordelijkheid willen nemen in een vereniging worden blijkbaar
zeldzaam.
Daarom willen we jullie in deze nieuwsbrief alle lof toezwaaien.
Lutgarde zorgde voor het geld en Jef zorgde dat het binnen kwam. Jarenlang hebben ze
trouw gezworen aan Sint-Vincentius, door als schatbewaarder en als voorzitter hun taken
plichtsvol op te nemen.
Lutgarde … bedankt voor jouw toewijding, jouw
perfecte boekhouding, jouw stiptheid (bij SintVincentius en De Koepel). We hopen dat je nog lang
onder ons blijft als Vincentiaan!

Jef baard, voorzitter … je hebt je uitstekend van jouw
taak gekweten. Van een jaarlijkse overwintering in het
Zuiden naar een quarantaine in Obbeek, was een hele
overgang. Spijtig dat het overgeven van de scepter op
deze manier moest gebeuren. Maar weet dat jouw
gedrevenheid door iedereen werd geapprecieerd en
gewaardeerd. Je blijft welkom op jouw Sint-Vincentius!
Vanwege het huidige bestuur,
Gies – Claire – Eric – Bert – Stefan

Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder
Secretariaat: Bert Cornelissen, hallo@svhz.be, 0468 16 29 20
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Pioniers Sint-Vincentius kwamen samen
De stichters van het eerste uur werden eind augustus '21 uitgenodigd voor een gezellig
samenzijn. Spijtig dat onze eerste voorzitter, Jef Balette, forfait moest geven.
Jef, Emma, Romain, Zuster Vera en Zuster Lea, Thérèse, Roza, Vonke ... waren er wel!
Het werden gezellige gesprekken in een
grote geventileerde ruimte, want corona
lag op de loer.

Andere Vincentianen, die ook een betekenis hadden binnen onze vereniging, werden
gevraagd op de Opendeurdag. Ook daar werden fijne herinneringen opgehaald.
Voor de geschiedenis van Sint-Vincentius van ontstaan tot nu ... verslag in het bezit van Bert!

Een verslagje van GROEI!
Tijdens de opendeurdag op zaterdag 16 oktober kregen we warme reacties van de vele
bezoekers en meldden zich twee extra vrijwilligers aan voor ons nog jong initiatief. Welkom
Chantal en Rudi!
Eind oktober stelden Stefan en Eddy het project GROEI! voor aan de leden van de Lions Club
Beringen. We kregen van hen de toezegging dat er financiële ondersteuning voorzien wordt
als er concrete noden zijn.
Op zaterdag 13 november kwam onze groep een eerste keer samen om ervaringen te delen
en werden er voorstellen gedaan om de werking te verbeteren. Het was een warm hartonder-de-riem-moment, waarbij het enthousiasme van de vrijwilligers en de dankbaarheid
van de gezinnen naar voor kwam. Op vraag van de vrijwilligers voorzien wij in de toekomst
een tweemaandelijks terugkommoment.
Eddy.

Archief
Het archief van Sint-Vincentius en De Koepel was tot nu toe
verspreid over verschillende locaties: kasten in het
onthaallokaal, bij verschillende bestuursleden en oudbestuursleden.
We hebben er werk van gemaakt en alles verzameld op één
plaats. Alles werd per onderwerp geklasseerd, dubbele
documenten werden verwijderd, vertrouwelijke documenten
die niet meer nodig waren werden vernietigd en alles werd in
classeurs gedaan. Deze werden van de nodige etiketten
voorzien en alles staat nu in één kast in het onthaallokaal.
Bedankt Bert voor deze moeilijke klus!
Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder
Secretariaat: Bert Cornelissen, hallo@svhz.be, 0468 16 29 20
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VZW De Koepel geeft de fakkel door….
VZW De Koepel is veranderd van bestuur én van naam. Na rijp beraad en constructief
overleg met Sint-Vincentius heeft De Koepel het beheer van de gebouwen in de SintLutgardisstraat 87 doorgegeven aan Sint-Vincentius. Concreet betekent dit dat de
bestuursleden van De Koepel plaats ruimden voor de bestuursleden van Sint-Vincentius.
Ook de naam van de VZW is veranderd. VZW De Koepel wordt VZW Sint-Vincentius HeusdenZolder, kortweg SVHZ.
Het bestuur van De Koepel bestond uit Paul, Lutgarde, Marie-Christine, Rudi en Marie Claire.
Het bestuur van Sint-Vincentius, nu dus VZW Sint-Vincentius Heusden-Zolder bestaat uit
Stefan, Bert, Gies, Eric en Marie Claire. Rudi en Lutgarde blijven actieve medewerkers in SintVincentius. Paul en Marie-Christine blijven zich inzetten voor de wijk Mommeplas.
Wij, Vincentianen, hopen waardevolle opvolgers te zijn en de gebouwen in de SintLutgardisstraat 87 goed te beheren en te verzorgen zoals het een goede huisvader betaamt
of, genderneutraal, zoals een voorzichtig en redelijk persoon….
Onze representatiekaartjes en de borden aan de parking werden ook aangepast:

Vertrouwelijkheidsverklaring
Al onze vrijwilligers die contact hebben met gegevens over de cliënten hebben een
vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend. Daarmee verklaren ze zich akkoord om de
privacyregels van iedereen te respecteren en de afspraken daaromtrent na te leven.

Vrijwilligersovereenkomst
Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Het kiezen voor vrijwilligerswerk brengt verplichtingen
met zich mee, zowel voor de vrijwilliger als voor de organisatie.
Een vrijwilliger engageert zich om zich in de geest van de vereniging in te zetten, mee te
werken aan een gemeenschappelijk doel. Het is belangrijk om bij de start onderling goede
afspraken te maken met de coördinator of verantwoordelijken.
We vragen aan elke vrijwilliger deze engagementsverklaring te onderschrijven.

Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder
Secretariaat: Bert Cornelissen, hallo@svhz.be, 0468 16 29 20
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Vliegmeeting Sanicole
Het weekend van 10, 11 en 12 september stond voor ons in het teken van de luchtvaart.
We werden als Sint-Vincentius uitgenodigd om mee te werken aan de Sanicole Airshow
2021.
Onze taak bestond erin om de bezoekers
gedurende deze drie dagen goed te
verzorgen in de Business-ruimte; ook was
er een stand van De Mammies en Joepie
Jarig om hun werking te promoten!
We beleefden een fijne sfeer onder de
werkers. De Mammies en Joepie Jarig
waren erg tevreden en we kregen heel wat
euro's in onze spaarpot ...

Dank je wel, Geoffrey en Tamara en de hele
ploeg van Sanicole!
'As God blieft', zee oos ma vrugger, ' gaan we er
terug zijn volgend jaar'!

Werelddag van verzet tegen armoede
Op 17 oktober - Werelddag van verzet tegen armoede werden alle vrijwilligers van Sint-Vincentius, Anker, De Schans
en de buddy’s van het Sociaal Huis uitgenodigd op het
vrijwilligersfeest in CC Muze. De dienst Welzijn van de
gemeente wilde hen bedanken voor de dagelijkse inzet voor
kwetsbare mensen/gezinnen in onze gemeente.
Samen kunnen we bergen verzetten en deze kwetsbare
mensen steun bieden in moeilijke tijden.
Tijdens deze dag werd de documentaire van Elian Pergola
over kansarmoede in onze gemeente getoond en kregen we
een spetterend optreden van Botswing.
Dank aan alle vrijwilligers om het verschil te maken voor onze
kwetsbare medeburgers.

Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder
Secretariaat: Bert Cornelissen, hallo@svhz.be, 0468 16 29 20
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Opendeurdag
Op 16 oktober zette onze vereniging haar deuren wijd open. Van 10 uur tot 18 uur werd aan
elke bezoeker de volledige werking uitgelegd en getoond. Voor velen was het een
aangename verrassing.
‘Wij wisten echt niet dat de hulp aan mensen in nood zo georganiseerd is…een echt
bedrijfje…” Deze opmerking hebben we vaak mogen horen. Wij zijn natuurlijk zeer vereerd
dat onze werking bewonderd en geapprecieerd werd. En dat zovele mensen belangstelling
tonen voor de zwakkeren in onze samenleving.
Een vermoeiende en deugddoende dag voor de medewerkers.
Een leerrijke dag voor de driehonderd bezoekers.
Tot slot nog een uitspraak van een bezoeker: “Nu heb ik weer vertrouwen gekregen in de
mensheid”.

Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder
Secretariaat: Bert Cornelissen, hallo@svhz.be, 0468 16 29 20
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Meer foto’s op:
https://bertcornelissen.be/opendeurdag-16-10-2021

Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder
Secretariaat: Bert Cornelissen, hallo@svhz.be, 0468 16 29 20
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KWB-quiz
Op 5 november organiseerde KWB Heusden een quiz waarvan de opbrengst zou
geschonken worden aan Dienstencentrum ’t Weyerke en Sint-Vincentius.
Dus werd er een quizploeg afgevaardigd om Sint-Vincentius te vertegenwoordigen: Lieve,
Ria, Vincent, Bert en Chris namen deze taak op zich.
En vanaf de eerste gestelde vraag wisten we het al: het niveau van de quiz was niet te
onderschatten! Hier zijn topquizzers aanwezig!
We hebben ons met z’n allen geweerd, onze grijze hersencellen gepijnigd en uiteindelijk
werden we 23e op 30 ploegen. Dus niet zo slecht gedaan en het belangrijkste: Vincent heeft
een ‘topavond’ beleefd.

WINKELTJE
Wij zijn met een 8-tal vrijwilligers, die onze cliënten helpen met het kiezen van kleding,
huishoudgerief en verzorgingsproducten. Wij zorgen ervoor dat er niet té veel mensen
tegelijk binnen zijn tijdens de winkelmomenten. Zo kunnen ze ook rustig zoeken wat ze
nodig hebben. Mensen die heel regelmatig naar ons winkeltje komen hebben soms behoefte
aan een gezellige babbel. Dat is voor hen en voor ons heel fijn.
Wij zorgen ervoor dat onze winkel ordelijk en netjes blijft. Een paar keer per week vullen we
onze rekken aan met mooie dingen die mensen hebben binnengebracht. Alles wordt een
eerste maal nagekeken door de ploeg sorteren (waarvoor heel veel dank). Dan worden ze
een tweede maal gecontroleerd en door ons in de winkel gelegd en gehangen. De kast met
verzorgingsproducten wordt elke week aangevuld met dingen die wij aankopen.
In september hebben we geleidelijk aan de zomerkleren vervangen door winterkledij. Er was
veel vraag naar winterjassen, warme schoenen en sokken.
De laatste 3 maanden zijn er in De Bark veel nieuwe asielzoekers gekomen. Het waren vaak
jongens van 17 jaar. Zij hadden nood aan warme kledij. We hebben de meesten van hen wel
kunnen helpen. Spijtig genoeg hadden we niet voor iedereen een heel warme jas.
WAAR WE NOOD AAN HEBBEN in onze kledingwinkel:
-Warme winterjassen voor jongens maat 158 tot 176 en voor mannen maat SMALL.
-Kinderpyjama’s voor jongens en meisjes vanaf 7 jaar.

Nieuwe medewerkers
Na de zeer geslaagde opendeurdag kregen we van meerdere mensen de vraag naar
vrijwilligerswerk.
Na een kennismakingsgesprek werden 5 nieuwe enthousiaste medewerkers ingeschakeld in
diverse onderdelen van de organisatie.

Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder
Secretariaat: Bert Cornelissen, hallo@svhz.be, 0468 16 29 20
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Herinrichting onthaallokaal
In de vorige nieuwsbrief van juni 2021 hadden we een “remake” van de onthaalruimte
aangekondigd. We hadden deze indeling voor ogen:

We hoopten daarbij op een realisatie tegen de opendeurdag van 16 oktober. En ja … onze
hoop is uitgekomen… een JIT-realisatie (Just In Time).
Kinderhoek, kasten Joepie Jarig, keuken, opbergkasten en bureauruimte zijn allemaal op tijd
geïnstalleerd en in gebruik genomen. Een grote dank aan de firma’s die de inrichtingswerken
op tijd uitgevoerd hebben, aan alle medewerkers voor de finale afwerking, aan Wendy en
Alice voor hun hulp en inspiratie bij de realisatie van de kinderhoek en last but not least aan
de sponsors die tussengekomen zijn voor 1/3de van de kosten.
Enkele foto’s ter illustratie:

Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder
Secretariaat: Bert Cornelissen, hallo@svhz.be, 0468 16 29 20
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Giften
Rotary Lummen was tot de vaststelling gekomen dat
de club in zijn huidige vorm niet meer levensvatbaar
was.
Geheel volgens hun visie van duurzame samenwerkingen op lange termijn hebben ze tijdens de
voorbije jaren actief met ons samengewerkt.
Als trouwe partner werden we dan ook uitgenodigd op
het aperitief van hun laatste vergadering die doorging
op vrijdag 10 september. Tijdens dit gezellige
samenzijn wilden ze ons nogmaals laten weten dat ze in onze werking geloven. Tegelijkertijd
wilden ze ons bedanken en alle goeds toewensen voor de toekomst. Dat maakten ze graag
tastbaar in de vorm van een cheque van 2.500 Euro.
We willen de leden van Rotary Lummen dan ook heel hartelijk bedanken voor hun steun. Het
geld zal goed besteed worden.
Tijdens onze Opendeurdag van 16 oktober mocht onze voorzitter
Stefan een cheque van 250 Euro in ontvangst nemen, geschonken
door Lars en Wout Buekenberghs.
Van Dreamland ontvingen we 44 speelgoedcheques van 40 Euro,
om speelgoed aan te kopen voor onze cliënten.
Rotary Houthalen Midden-Limburg schonk ons 170 kerstpakketten
om uit te delen aan onze gezinnen.
Van Kiwanis Genk ontvingen we 109 shoe-boxen, gevuld met
allerlei leuke dingen voor onze kinderen van 3 tot 9 jaar.

Vooruit Heusden-Zolder verzamelde winterjassen
en schonk ze aan Sint-Vincentius en De Mammies.

Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder
Secretariaat: Bert Cornelissen, hallo@svhz.be, 0468 16 29 20
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Hap, stap en trap verkocht bakpotten ten voordele van onze
werking.
Via Rotary Hasselt bezorgden we een aantal gezinnen een nieuwe
1-persoonsmatras.
Hartelijk dank, ook aan alle andere milde schenkers!
Wil je ons ook financieel steunen?
Wens je een fiscaal attest:
Stort op rekening BE02 3100 3593 3940 van Vincentius Nationaal
MET VERMELDING : ‘Gift Sint-Vincentius Heusden-Zolder’. Minimum 40 Euro per jaar.
Geen fiscaal attest nodig:
Stort op onze rekening BE86 0012 7583 6350.

Clavis: kinderen en boeken
Hoe fijn is het dat een kinderboekenuitgever als Clavis
aandacht heeft voor kinderen die zich geen boek kunnen
permitteren. Boeken kosten immers veel geld.
Het is al het zoveelste jaar op rij dat we van Clavis een
pakket boeken gratis mogen ontvangen. Velen van onze
cliënten met een andere thuistaal zijn zeker gebaat met
extra oefenmateriaal. Ook voor hen die het plezier van het
lezen nog moeten ontdekken is de aanwezigheid van
boeken in huis een stimulans.
Het is ook mooi dat we met Clavis in gesprek kunnen gaan
over aangepaste boekjes voor ons doelpubliek: verhaaltjes
die kinderen in een moeilijke situatie een hart onder de
riem kunnen steken, boekjes die hen (en vaak ook de
ouders) kunnen aansterken in hun kennis van de landstaal.
Soms maken kleine dingen een wereld van verschil.
Bij deze ook een oproep aan allen die nog bruikbare kinderboeken in huis hebben. Breng ze
binnen. We hebben er nooit te veel…

Enkele Cijfers
Op dit ogenblik zijn er 179 gezinnen die recht hebben op voeding en kleding, wat overeenkomt met
533 personen.
Er werden dit jaar 1850 winkelkarren gevuld (is gemiddeld 155 per maand).
Bij de groentebedeling komen gemiddeld 76 gezinnen winkelen.
In ’t Winkeltje werden tot en met november 7.285 stuks kleding en huisraad verkocht en 3.864 stuks
verzorgings- en onderhoudsproducten.
Op 18 en 19 november was er een verkoop van speelgoed voor de Sint. 64 gezinnen kwamen langs
en er werd voor 134 kinderen gekocht.
Joepie Jarig organiseerde dit jaar 60 verjaardagsfeestjes.
Er werden tot en met november 82 ton goederen bij ons binnengebracht en gesorteerd.
Momenteel heeft onze vereniging 84 vrijwilligers.
Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder
Secretariaat: Bert Cornelissen, hallo@svhz.be, 0468 16 29 20
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Wat brengt de toekomst?
Nieuwe winkelkarren
Alles verslijt … ook de 6 winkelkarretjes die door het jarenlange gebruik al flink wat
kilometers op hun teller hebben. Sommige staan zelfs al een beetje krom door de vele zware
lasten die ze dikwijls moeten verplaatsen. Maar toch superhandig voor de klanten die
komen winkelen en voor de medewerkers voor het vullen van de rekken.
In het Technisch Instituut Don Bosco van Helchteren hebben we een partner gevonden voor
nieuwe winkelkarren. Hun leerlingen van de afdeling 6de metaal (neen, niet de band van
Wannes Cappelle) gaan voor ons 8 winkelkarren in mekaar steken als eindwerk. Om hun
opdracht in zijn context te kaderen en om de opdrachtgever (wij dus) beter te leren kennen
zijn de leerlingen en hun begeleiders bij ons op “bedrijfsbezoek” geweest voor een
uitgebreide rondleiding.
We zijn echt benieuwd naar hun creaties!

Verbreden van de doelgroep
In de vorige nieuwsbrief schreven we reeds dat we onze doelgroep willen verbreden naar
mensen die om welke reden dan ook niet via het OCMW bij Sint-Vincentius terecht komen.
In dit kader worden “niet-geregistreerde vluchtelingen” opgenomen wiens asielprocedure
(in beroep) nog verder loopt.
Ook werd er contact gelegd met een huisarts met de vraag in welke mate de arts notie heeft
van patiënten in kwetsbare situaties. Dit thema zal in de samenkomst van de plaatselijke
huisartsenkring verder besproken worden.

Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder
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Samenwerking met Depot Margo
Ter herinnering : Depot Margo is een provinciale organisatie die basisproducten en overschotten
aankoopt en verzamelt bij bedrijven en deze voor een lage prijs aanbiedt aan hulporganisaties in de
provincie Limburg. Voor meer informatie over deze organisatie kan u terecht op hun website
www.depotmargo.be.

De organisaties die gebruik willen maken
van de diensten van Depot Margo
betalen een jaarlijkse bijdrage voor hun
kosten van logistiek en administratie.
Deze bijdrage is een bedrag (15 cent) per
inwoner van de gemeente waar de
hulporganisatie actief is. Het
gemeentebestuur van Heusden-Zolder
betaalt, zeker nog tot 2025, het jaarlijkse
lidmaatschap van Sint-Vincentius.
Zo hebben wij de mogelijkheid basisproducten (voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten) in vele gevallen goedkoper dan de normale winkelprijs aan te kopen. Ook
verzamelt Depot Margo bijna elke dag nog perfect eetbare voedingswaren (voornamelijk
groenten en fruit) die om één of andere reden niet meer door de bedrijven verkocht worden
en gratis aangeboden worden.
Op deze aanbiedingen (de schenkingsbeurs!) kunnen wij dan inschrijven en betalen we een
extra vergoeding (‘handling cost’) van 10 cent/kg. Voor het jaar 2021 zitten we al aan meer
dan 12.000 kg.
Wij rijden met onze camionette 2x per maand naar de magazijnen van Depot Margo in
Diepenbeek om onze bestelde goederen op te halen.
www.schenkingsbeurs.be

Limburg.net
Vanaf Januari 2022 zal Limburg.net starten met het ophalen van
textiel aan huis. Wij wachten bang af welk gevolg dit zal hebben op
onze eigen textielinzameling.
Wij zullen, samen met de Kringloopwinkel, indien nodig actie
ondernemen om mensen bewust te maken dat textiel voor onze
vereniging en ons cliënteel erg belangrijk is. Dus een warme oproep aan iedereen om textiel
en andere goederen te blijven brengen naar ons centrum!

Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder
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Sociale kruidenier
Bij ons, vzw Sint-Vincentius Heusden-Zolder, kunnen de klanten vandaag al terecht voor een
groot gamma aan materiële dienstverlening: voeding, groenten, kleding, huisraad,
verzorgings- en onderhoudsproducten, speelgoed, schoolgerief ……
Voor een deel van deze hulpverlening willen we in 2022 evolueren naar een winkelconcept
volgens het principe van “sociale kruidenier”.
Een sociale kruidenier is een winkel met een aanbod aan kwaliteitsvoeding en
basisproducten voor diegenen die het financieel moeilijk hebben. Een sociale kruidenier kan
tevens een ontmoetingsplaats zijn waar de klanten terecht kunnen voor een luisterend oor,
een goed gesprek en bijkomende hulp waar nodig.
Enkele principes van dit winkelconcept zijn: vrije keuze van producten, inspraak van de klant
voor het aanbod, gratis producten als basishulp en de mogelijkheid om betalend bijkomende
producten aan te schaffen aan sterk verminderde prijzen t.o.v. de normale winkelprijzen.
Voor achtergrondinformatie over de principes en werking van een sociale kruidenier zie
www.socialekruideniersvlaanderen.be
Meer informatie over de stand van zaken van deze evolutie in onze volgende nieuwsbrief!

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!
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Het verhaal van een cliënt
Beste mensen,
Mijn naam is Ria. Ik wil jullie iets vertellen over Sint-Vincentius.
Ongeveer twee jaar geleden kwam ik er voor de eerste keer. Ik voelde mij echt niet goed, ik
die het altijd zo goed had en nu moest ik om een voedselpakket gaan. Ik huilde binnen in mijn
hart van schaamte. Die vrouwen aan het onthaal zagen dat ik het moeilijk had. Ze hebben
mij meteen apart genomen en we hebben een goed gesprek gehad.
Ik kan er goed mijn hart luchten. Ik kan er met alles terecht. Iedereen is zo vriendelijk en er is
altijd tijd voor een woordje of een grapje.
En maand na maand ging ik er graag naar toe, voor een babbel en een tasje koffie.
Met Kerstmis was er een feestje met heel lekker eten en een kadootje. En die warmte en
vreugde van de vrijwilligers zijn zo geweldig.
En dan kwam Corona. Ze brachten ons pakket elke maand in een doos aan de deur. Er werd
gebeld om te vragen hoe het met ons ging. Ik vond dat zo super leuk. Verleden jaar met
Kerstmis hebben ze ons een pakket en kadootje aan huis gebracht.
Ik kijk elke maand er zo naar uit om te mogen gaan.
Bedankt, lieve vrijwilligers, voor al het werk dat jullie doen voor ons. Er is zelfs een winkeltje
waar we goedkoop kleding, kookgerief en al wat je maar kunt bedenken goedkoop kunnen
kopen. Bij het begin van het schooljaar kunnen ouders met kinderen schoolgerief kopen. Met
Sinterklaas zijn er koopjes te doen.
En ik weet nu dat ik niet beschaamd moet zijn om er naar toe te gaan. Er zijn meer mensen
die het moeilijk hebben en samen staan we sterk.
Bedankt, heren en dames, voor de goede zorgen en tijd die je voor ons mensen maakt.
Ria
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Even stilstaan
Voetbal tussen de loopgraven
Kan je dat geloven? Een voetbalmatch tijdens een oorlog tussen soldaten van landen die als
tegenstanders tegenover elkaar staan? Het is gebeurd in de eerste wereldoorlog op een plek
niemandsland tussen de frontlinies. Met kerst legden de soldaten hun wapens neer,
kwamen vanuit hun loopgraven tevoorschijn, gingen voorzichtig naar elkaar toe en
begonnen een kleine babbel. Alsof er geen oorlog was, zag je soldaten een bal heen en weer
schoppen. Nog wat later spraken ze met elkaar af een voetbalmatch te spelen. De Engelse
krant “The Times” schreef achteraf dat het 3-2 werd voor Duitsland tegen Engeland. Bijna
ondenkbaar, maar de wapens zwegen.
Ik moet er wel bij zeggen, dat na kerst de oorlog gewoon weer verder ging.
Toch gaf en geeft kerst, het feest van de geboorte van Jezus, aanleiding tot hoop. Een
sprankeltje hoop om in vrede samen te kunnen leven ook als er grote problemen zijn of
vastgelopen situaties. Zoals toen tussen die loopgraven.
Reiner

https://www.youtube.com/watch?v=6qPUxYY51Lo
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Als je eenzaam bent, wens ik je liefde.
Als je je down voelt, wens ik je vreugde.
Als je bezorgd bent, wens ik je vrede.
Als je je leeg voelt, wens ik je hoop.
Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Verantw. uitgever: Voorzitter Stefan Was, Geenrijt 4/2, 3550 Heusden-Zolder
Secretariaat: Bert Cornelissen, hallo@svhz.be, 0468 16 29 20

jaargang 6
december 2021

19

Volg ons op
www.facebook.com/Vincentius-Heusden-Zolder-104233404717710
Ontdek ook onze website: www.svhz.be
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