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Het werkjaar 2017.
We hebben het jaar 2017 reeds enkele weken afgesloten en dit met zowel positieve als negatieve
gevoelens.
Wat zeker een negatief gevoel geeft bij het afsluiten van het jaar 2017 is het feit dat het aantal gezinnen
dat wij helpen niet gedaald is maar spijtig genoeg zelfs toegenomen
In 2017 kwamen iedere maand gemiddeld 100 gezinnen een voedselpakket afhalen. Op 21 december
kwamen liefst 116 gezinnen bij Sint Vincentius om hulp.
Sedert de opstart van Sint Vincentius op 30 maart 2012 zijn er nog nooit zoveel gezinnen op een
voedselbedeling langs gekomen.
In 2017 zijn er vijf voedselbedelingen geweest dat er meer dan 100 gezinnen passeerden.
Tijdens de voorbije 5 jaren waren er slechts twee jaren bij dat er tijdens twee voedselbedelingen meer dan
100 gezinnen steun vroegen aan Sint Vincentius.
Op 21 december gaven we voor 313 personen een voedselpakket. Het is de eerste maal sedert Sint
Vincentius met haar activiteiten startte dat er voor meer dan 300 personen voedsel verdeeld werd.
In totaal gaven wij het voorbije jaar aan 176 verschillende gezinnen een voedselpakket. Deze gezinnen
omvatten in totaal 460 personen.
We mogen dan ook stellen dat dit alles geen positief nieuws is.
Maar gelukkig is er ook goed nieuws.
Eerst en vooral hebben wij een samenwerking op touw gezet met Kind & Gezin.
Deze samenwerking situeert zich in eerste instantie naar gezinnen met baby’s en kleuters maar ook naar
andere gezinnen.
Uit de eerste, minieme, resultaten kunnen we echter stellen dat deze samenwerking op langere termijn
zeker positieve resultaten zal opleveren en dat we ook via die weg hulpvragende gezinnen praktische hulp
kunnen bieden.
Ook zijn we gestart met een babywinkeltje en een fietsatelier.
Onze 9 vrijwilligers – fietsenmakers zijn zeer enthousiast en iedere week sleutelen zij een halve dag vol
overtuiging aan de fietsen.
Deze herstelde fietsen worden vervolgens geschonken aan de mensen die de gemeentelijke sociale dienst
naar Sint Vincentius doorverwijst. Tijdens de laatste vijf maanden van 2017 werden er 16 fietsen
verdeeld. Ook bij de speelgoedverdeling, n.a.v. Sinterklaas, werden een 10-tal kinderfietsen aan de ouders
bezorgd.
Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd bij het babywinkeltje. De voornaamste doelstelling van dit project
is het inzamelen van babyartikelen (kinderbed, kinderwagen, buggy, maxicosy enz.) en te verdelen aan de
gezinnen met een baby of die een baby verwachten.
Spijtig genoeg lukt het inzamelen van pamperoverschotten niet zo goed.
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Misschien is deze laatste activiteit nog niet genoeg in de kijker geplaatst en dat zal zeker een werkpunt
zijn voor dit werkjaar.

Jeugdhuis Plug-in steunt Sint Vincentius.
In het kader van de Warmste Week hebben de jongeren van het Jeugdhuis Plug-een actie op touw opgezet
t.v.v. van Sint Vincentius Leopoldsburg.
In het jeugdhuis werd door de jongeren een winterbar opgezet.
Maar dat was niet de enigste activiteit die zij organiseerden in kader van De
Warmste Week :
Zij stelden geschenkmanden samen die vervolgens verkocht werden.
De opbrengst van zowel de winterbar als de verkoop van de geschenkmanden
schonken zij aan Sint Vincentius.
Deze geschonken som ten bedrage van 500 euro zal gebruikt worden voor de
werking van Sint Vincentius.
Maar dit is zeker niet de eerste keer dat de jongeren van Plug-in de handen uit de mouwen steken t.v.v.
Sint Vincentius.
Vorig jaar startte Sint Vincentius hun fietsatelier op. Ook toen zijn de medewerkers van het Jeugdhuis
Plug-in in actie geschoten en hebben ze Sint Vincentius financieel gesteund bij de uitbouw van het
fietsatelier en de aankoop van materiaal.
Dit alles komt uiteraard ten goede van de hulpvragende gezinnen van Leopoldsburg.

Kleuters Sint Michiel maken kerstpakketten.
Door de kleuterleidsters van Sint Michiel werd een kerstproject opgestart t.v.v. de kinderen van de
gezinnen die het moeilijk hebben.
Aan de ouders van hun kleuters werd gevraagd om allerlei geschenkjes mee te geven.
Deze voorwerpen werden vervolgens door de kleuters verpakt in schoendozen. Deze schoendozen werden
door de kleuters geverfd, met kleurrijk papier ingepakt enz. zodat dit alles mooie geschenkdozen werden.
In totaal werden door de kleuters een 80-tal geschenkdozen gemaakt.
Met deze geschenkdozen hadden de kleuterleidsters een kerstboom in elkaar geknutseld.
Rond deze kerstboom werden met de kleuters, samen met de kleuterleidsters, directie en een vrijwilliger
van Sint Vincentius, kerstliedjes gezongen om vervolgens deze kerstpakketten te schenken aan Sint
Vincentius.
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In de wijkschool van het Geleeg, waar ook de ouders aanwezig waren, werd een menselijke ketting
gevormd om deze geschenkdozen
over te brengen van de kerstboom
naar het voertuig van Sint
Vincentius.
Bij de verdeling van een extra
voedselpakket in de kerstperiode
werden deze geschenkdozen
verdeeld aan de hulpvragende
gezinnen met kinderen, wat voor
hen een aangename verrassing
betekende.
We zijn van mening dat zulke
projecten ook belangrijk zijn daar
toch verschillende partijen :
school - kleuterleidsters –
kleuters – ouders – Sint Vincentius bij betrokken zijn, nog maar eens aangetoond wordt dat armoede ook
in onze gemeente Leopoldsburg nog steeds een maatschappelijk probleem is.

Eetdag op 3 maart
Op 3 maart , van 11.30 uur tot 15.00 uur en 17h00 uur tot 20.00 uur, organiseert Sint Vincentius een
mosseldag in de zaal De Mast.
Inschrijven is nog steeds mogelijk.
De opbrengst van deze eetdag zal volledig besteed worden aan de werking van Sint Vincentius
Leopoldsburg t.v.v. de hulpvragende gezinnen van Leopoldsburg.
In zaal "DE MAST" t.v.v. Sint-Vincentius Leopoldsburg
NAAM......................................................................
…… x Mosselen met frietjes
€17
…… x Stoofvlees met frietjes
€12,5
…… x Vidé met frietjes
€12,50
…… x Frikadellen met frietjes
€8
…… x Koude schotel met frietjes
€12,50

=..........
=..........
=..........
=..........
=………

Voor de kleintjes
…… x Mosselen met frietjes
…… x 1 Frikadel met frietjes
....... x steunkaart

€14
€6
€2,5

=..........
=………
=..........

Totaal

=..................

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen stuur ons een mailtje
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