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Inleiding 
Voor u ligt het jaarplan 2021. In dit jaarplan geven we als Vincentiusvereniging 

Wijchen aan wat onze plannen zijn voor 2021.  
Wij zijn een Wijchense vrijwilligersorganisatie, die met behulp van 

armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening en vanuit het gedachtegoed 
van Vincentius, een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor 

zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.  
 

Armoedebestrijding  
Armoede is een tekortkoming in de eerste levensbehoeften. Maar het betekent 

ook dat je in een sociaal isolement raakt. Want er is geen geld voor een 
sportclub, voor een bezoek buiten de stad aan familie of vrienden, of voor een 

dagje uit. Wat er wel is, is een constante angst voor de toekomst. Door het 
langdurig tekort aan primaire levensbehoeften en de stress die leven in armoede 

met zich meebrengt, lijdt ook nog eens de gezondheid eronder.  
Ook in Wijchen is armoede.  
Als plaatselijke Vincentiusvereniging proberen we op verschillende manieren een 

bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding. Wij vinden het belangrijk 
aandacht te geven aan kinderen uit gezinnen die met veel moeite (financieel) 

rondkomen. Aandacht is er voor kinderen en voor ouderen, voor alleenstaanden 
en mensen met een chronische ziekte. 

Indien nodig worden ook inwoners van Wijchen betrokken bij hulpvragen, 
bijvoorbeeld als het gaat om het verzamelen van spullen (interieur, 

kinderspullen, etc.).  
Om het minimabeleid in Wijchen te volgen heeft de Vincentiusvereniging contact 

met de afdeling sociale zaken en het college van B&W van de gemeente Wijchen, 
alsmede met individuele leden van de gemeenteraad, maar ook is er overleg met 

andere charitatieve instellingen in Wijchen (Caritas, diaconie van de Wijchense 
sectie van PG Rivierenland-Oost) Parochie de Twaalf Apostelen, met Vraag en 

Aanbod, de Voedselbank Wijchen en met TALIS. 
In 2021 wordt ook het Hulpfonds Wijchen operationeel. Een 

samenwerkingsverband met de (andere) charitatieve instellingen en de 
gemeente Wijchen. Vanuit dit fonds kunnen gezinnen die dreigen tussen wal en 

schip te vallen worden geholpen. 
 
Jaarthema 

Na het coronajaar 2020 willen we in 2021 samen met onze Wijchens partners op 
het gebied van armoedebestrijding de meest kwetsbare gezinnen en 

huishoudens, die met financiële problematiek, helpen om weer uit het dal te 
komen. Uitgangspunt is maatwerk, gericht op het voorkomen van problemen, 

tijdig hulp geven en begeleiding van cliënten die tussen wal en schip dreigen te 
vallen. Maar ook ondersteuning van huishoudens/gezinnen in de vorm van 

specifieke projecten, kijkend wat zij in het bijzonder nodig hebben. 
De groep die “schuldeloos” last heeft van armoedeproblematiek zijn de kinderen 

van mensen die te maken hebben met armoede. Zeker hen willen we in 2021 
niet vergeten in ons “maatwerk”.  

In 2021 gaan ook de Schuldhulpmaatjes van de Stichting “Boven de Streep” 
beginnen met hun werkzaamheden. Hierdoor hopen we dat gezinnen met een 

minimuminkomen minder snel problematische schulden krijgen.  
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Individuele financiële ondersteuning 

Ook in 2021 zullen er verzoeken om financiële ondersteuning op de 
Vincentiusvereniging af komen. Wij vinden het belangrijk om niet zomaar te 

helpen in de vorm van een lening of een gift, maar ook te zoeken naar de 
oorzaak van de financiële problematiek en te zoeken naar een structurele 

oplossing ervan.  
Verzoeken zijn afkomstig van individuele gezinnen, alleenstaanden, van ouderen 

en jongeren. Soms komen vragen binnen via scholen of maatschappelijke 
instellingen, gemeente Wijchen, soms via de plaatselijke kringloopwinkel (Vraag 

en Aanbod) en voedselbank, soms via kerken of organisaties die zich 
bezighouden met vluchtelingen en nieuwkomers. 

Soms bestaat de bijdrage uit een gift (in principe een gift in natura), soms wordt 
er een renteloze lening verstrekt als het een tijdelijke financiële overbrugging 

betreft. 
Verzoeken zijn divers: bijdrage in sport van jongeren, fietsen, schoolmaterialen, 

computers/laptops, betalen van medische kosten voor o.a. tandarts, bijdrage 
kleding, gas, water en elektra om afsluiting te voorkomen, hulp bij praktische 
zaken, aanschaf inboedel etc.  

 
Vakanties 

Er even lekker tussenuit, in het voorjaar, de zomer of het najaar. Wat voor de 
meeste mensen in Nederland als vanzelfsprekend wordt beschouwd, is voor veel 

anderen om financiële redenen een onhaalbare droom. Maar verdient niet ieder 
mens het om een weekje op adem te komen? Als Vincentiusvereniging vinden we 

van wel. Daarom worden ook in 2021 enkele gezinnen in de gelegenheid gesteld 
om met vakantie te kunnen gaan. Dit zijn gezinnen die om allerlei redenen iets 

extra’s nodig hebben.  
 

Kerstactie 
Als Vincentiusvereniging leveren we samen met de diaconie van de Schakel 

jaarlijks de namen van bij ons bekende gezinnen aan het Diaconaal Beraad van 
Parochie de Twaalf Apostelen/Kerstengelen in Wijchen voor een kerstattentie, 

zodat er in alle gezinnen in de decembermaand iets extra’s is.  
 

Kringloopwinkel Vraag en Aanbod 
Vraag en Aanbod is niet meer weg te denken uit de Wijchense samenleving. 
Prettig voor diegenen die goede spullen niet willen weggooien, prettig voor 

mensen met een krappe beurs die zo in de gelegenheid gesteld worden tegen 
lage prijzen zaken in te kopen, prettig voor die organisaties die mogen delen in 

de opbrengst. In principe is de kringloopwinkel “selfsupporting”, maar er blijft 
nauw overleg over zaken die ook onze aandacht nodig hebben. Vanuit de 

opbrengst van de verkoop ontvangen we jaarlijks een bedrag waar wij weer 
mensen mee kunnen helpen. We hopen ook dit jaar op een bijdrage. 

 
Voedselbank Wijchen 

Wekelijks ontvangt een groot aantal mensen een voedselpakket. De hoop die er 
was bij de oprichting dat de Voedselbank van tijdelijke aard zou zijn, is er op dit 

moment niet. Als wij in aanraking komen met gezinnen die eigenlijk in 
aanmerking zouden moeten komen voor een wekelijks voedselpakket, doen wij 

direct de intake in overleg met het bestuur van de voedselbank.  
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Kledingbank 

De Vincentiusvereniging ondersteunt een initiatief van een 3-tal inwoners van 
Wijchen om ook in 2021 kleding in te zamelen voor de kledingbank Nijmegen, 

waar ook inwoners van Wijchen gebruik van mogen maken. Inzameling vindt 
plaats in de Wijchens kerken. (Antonius Abt en de Schakel) 

 
Financiële ondersteuning landelijke projecten 

Als plaatselijke Vincentiusvereniging ondersteunen wij het werk van de landelijke 
vereniging die op haar beurt ook projecten elders in Nederland ondersteunt 

alsmede van de mondiale projecten. 
 

Inkomsten 
Als Vincentiusvereniging kunnen we ons werk alleen doen als we voldoende 

financiële middelen hebben. Afgelopen jaren hebben we middels diverse pr-acties 
geprobeerd de aandacht te vragen van serviceclubs, middenstand, maar ook 

hebben we diverse subsidieaanvragen gedaan bij landelijke instanties om zo ons 
werk mogelijk te maken. Een aantal Wijchense organisaties denkt altijd aan ons 
bij verdeling van hun gelden voor goede doelen.  

In ons land waar de welvaart niet voor alle bevolkingsgroepen beschikbaar is, is 
het bestaan van charitatieve instellingen zoals de onze, nog steeds bittere 

noodzaak. 
 

 
 

December 2020. 
Caroline Visser, secretaris   


