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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Vincentiusvereniging Wijchen. In dit 
verslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten in 2021. Vanwege 
Corona voor ons allen een bijzonder jaar. Door de beperking van de contacten 
zijn individuele steunverzoeken deels telefonisch afgehandeld.  
Als vereniging willen we een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede en 
persoonlijke hulpverlening en wel vanuit het gedachtegoed van Vincentius.  
Voor ons is armoede een tekortkoming in de eerste levensbehoeften. Omdat in 
het bijzonder de mensen die leven van een minimaal inkomen de meeste last 
hebben ervaren van de ontstane crisis, hebben we extra acties voor hen 
georganiseerd. 
Het jaarthema van 2021 was “Weer uit het dal”. Tot onze spijt moeten we aan 
het eind van 2021 concluderen dat we er nog lang niet zijn en COVID-19 nog ons 
leven vaak beheerst. Samen met andere charitatieve instellingen, gemeente, 
voedselbank zijn we aan tafel gegaan om te bekijken of we gezamenlijk wat 
kunnen doen aan de armoede en schuldenproblematiek in Wijchen. Gericht op 
het voorkomen van problemen, tijdig hulp geven en begeleiding van cliënten die 
tussen wal en schip dreigen te vallen.  
Naast praten over, is in het bijzonder praten mét diegenen die onze zorg nodig 
hebben van belang om te kijken wat zij aan hulp nodig hebben. Dat is lastig als 
contacten gedurende een deel van het jaar niet fysiek konden plaatsvinden.  
 
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.  
 
 
Bestuur 
Het bestuur van de Vincentiusvereniging Wijchen bestaat uit: 

• Dhr. Piet de Bruijn, penningmeester 
• Mw. Alberta Elemans-Arts, lid  
• Dhr. Gerard Hendriks, voorzitter 
• Mw. Henriëtte Sterenborg-Kronenberg, lid 
• Dhr. Rob Thijssen, lid 
• Mw. Caroline Visser-van Dijck, secretaris 

 
Het bestuur vergaderde in 2021 vijf keer bij een van de bestuursleden thuis. 
Door de corona werden veel zaken telefonisch en per mail afgehandeld.  
 
Hulpvragen 
In 2021 werd regelmatig een beroep gedaan op de Vincentiusvereniging voor 
financiële ondersteuning voor inwoners van de gemeente Wijchen. Soms werden 
we door cliënten rechtstreeks benaderd (telefoon/mail) soms gebeurde dit via 
ambtenaren van de gemeente Wijchen, Stichting Leergeld, het Maaswaal College 
of de Wijchense diaconie van PG Rivierenland Oost. 
 
Binnenkomende verzoeken werden in eerste instantie beoordeeld door de 
secretaris en in de meeste gevallen werd direct een afspraak gemaakt voor een 
huisbezoek/telefonische afspraak. In een aantal gevallen werd eerst verwezen 
naar de voorliggende voorziening van de gemeente Wijchen. 
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Aanvragen betroffen:  
• Aanschaf matras en linnengoed 
• Financiële ondersteuning  
• Plaatsing afrastering tuin 
• Linnenkast  
• Fornuis 
• Zonwering 
• Hulp bij behalen rijbewijs ivm baan 
• Individuele kledingpakketten kinderen 
• Betaling huur 
• Zwemkaart/sportkaarten voor volwassenen 
• Boeken en schoolmaterialen HBO en MBO studenten  
• (Electrische) fietsen en reparatie fietsen 
• Schoolspullen, laptops en sportspullen kinderen  
• Aanschaf huisraad (bed, matras, computerbureau, stoelen)  
• Vergoeding tandartskosten 
• Inrichten kamer en woning (onkosten verf/vloerbedekking) 

Een aantal aanvragen (o.a. hulphond, sporten, witgoed) zijn of afgewezen of 
verwezen naar WMO.  
Het advies van de bestuursvertegenwoordigers die contact hadden met de 
gezinnen, wordt ter accordering voorgelegd aan het voltallige bestuur. Soms 
werd gewerkt met een mandaat, zeker als het acute hulpverleningssituaties 
betreft.  
Voor aanvragen die kinderen betroffen is nog als eens een beroep gedaan op de 
landelijke Stichting Kinderhulp. 
 
Jaaracties 
 

o Kappersbonnen 
Eind 2020 zijn we een actie gestart samen met een aantal Wijchense kappers 
en konden mensen met een minimum inkomen die daarvoor in aanmerking 
kwamen, een kappersbon ontvangen, zodat ze voor de feestdagen in 
december er goed geknipt uitzagen. Door de sluiting van de kapperszaken is 
de geldigheid van de bonnen verlengd tot het voorjaar van 2021. We zijn 
Haarmode van de Water, Trend Team Complet, Haarmode Tielen en Super 
Wonderfull, heel erkentelijk voor hun medewerking. 
 

o Vakantie 
Ook in 2021 hebben drie gezinnen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
op kosten van de Vincentiusvereniging Wijchen met vakantie te gaan en 
gedurende een week konden deze gezinnen verblijven in een caravan van 
Stichting Ontspanning en Recreatie (SOR). De diaconie van PKN Rivierenland 
Oost sectie Wijchen heeft het vervoer naar de vakantielocatie verzorgd 
alsmede gezorgd voor een financiële bijdrage. Voor een gezin heeft de 
diaconie gezorgd voor een vakantieadres en hebben wij als 
Vincentiusvereniging gezorgd voor vervoers- en verblijfskosten.   
 

o Uitgifte computers 
De gemeente Wijchen bracht ons in contact met een Wijchense ondernemer 
die ons 15 vrijwel nieuwe pc’s schonk. Deze pc’s zijn uitgegeven aan mensen 
met een minimuminkomen die er erg blij mee waren. Onder andere een 
aantal statushouders konden nu hun inburgeringslessen op hun eigen pc 
volgen.  
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o Mondkapjes en Corona zelftesten 
Het Armoedefonds heeft in het voorjaar en in het najaar ons mondkapjes 
geleverd voor “onze” cliënten. In totaal zijn er 1100 mondkapjes verdeeld 
over de gezinnen en 350 Corona zelftesten. 
 

o Ijskaarten 
Aan alle cliënten met een minimuminkomen die bij ons bekend zijn (AVG 
bestand) en aan alle cliënten van de Voedselbank Wijchen zijn ijskaarten 
uitgereikt van “IJscafe het Hart van Wijchen”. Kaarten van 10 bolletjes en 
IJscafe Wijchen gaf nog eens 3 bolletjes gratis! Super! 

 
o Schoolpassen Armoedefonds 

Van het Armoedefonds hebben we 35 schoolpassen ontvangen die bij een 
aantal zaken ingewisseld konden worden voor de aanschaf voor schoolspullen. 
In principe zijn hier door het bestuur kinderen voor gezocht die naar de 
brugklas gaan van het middelbaar onderwijs en waarvoor hun ouders de 
meeste kosten moeten maken.  

 
o Rugzakken 

Van Kinderhulp hebben we de beschikking gekregen over een 15-tal 
rugzakken met speelgoed om uit te delen aan een aantal kinderen die het 
hard nodig hadden. 
 

o Poppetje van Papier 
De Wijchense diaconie van PG Rivierenland Oost organiseerde voor kinderen 
uit gezinnen met een minimuminkomen en voor kinderen uit het AZC Grave, 
een voorstelling (Poppetje van Papier) in het Mozaïek.  Als 
Vincentiusvereniging hebben we een bijdrage geleverd aan de “inwendige 
mens”: de kinderen kregen na afloop een frietje met een snack! 

 
o Actie pepernoot 

Een aantal kinderen die niet via Voedselbank in aanmerking kwamen voor een 
sinterklaascadeautje, hebben in samenwerking met Stichting Kinderhulp een 
sinterklaascadeautje ontvangen. Een feest om uit te zoeken, in te pakken en 
weg te brengen! 

 
o Kerstactie 

Als Vincentiusvereniging leveren we jaarlijks de namen aan van bij ons 
bekende gezinnen aan het Diaconaal Beraad van Parochie de Twaalf 
Apostelen/Kerstengelen in Wijchen voor een kerstattentie. In deze actie 
werken we samen met de Wijchense diaconie van PG Rivierenland Oost. 
Zodoende is er in alle gezinnen in de decembermaand iets extra’s.  
 

o Actie van ATS transport BV Wijchen  
Als eindejaar actie heeft ATS Transport BV aangegeven wat te willen doen 
voor een aantal Wijchense gezinnen met een minimum inkomen. 
Er is gekozen om een aantal gezinnen te verrassen met een prachtig gourmet 
arrangement wat op 2e Kerstdag bij 25 gezinnen is afgeleverd. 

 
Samenwerking  
Als Wijchense Vincentiusvereniging hechten we groot belang aan samenwerking 
met Wijchense partners die ook te maken hebben met armoede en 
armoedebestrijding: kerken, gemeente, charitatieve instellingen etc. , maar ook 
met bedrijven die ons een warm hart toedragen.  
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Schuldhulpmaatje Wijchen. 
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.  
In het stichtingsbestuur participeert een van onze bestuursleden en in dit eerste 
jaar was er veel werk te verzetten door start van het eigenlijke werk, maar ook 
het doen van subsidieaanvragen en uitzetten van grote lijnen van de 
hulpverlening. Hulpvragen van cliënten uit Wijchen kwamen aan de orde, maar 
ook in de 2e helft van 2021 hulpvragen uit de gemeente Druten. 
 
Noodhulp gemeente Wijchen 
In januari 2021 is een gezamenlijk convenant ondertekend waarin alle 
participerende partijen aangeven samen armoede te willen bestrijden en in 
schrijnende situaties hulp te willen bieden, vanuit onze eigen rol en identiteit.  
Betrokken partners zijn naast de gemeente Wijchen, Caritas, 
Vincentiusvereniging Wijchen, Wijchense diaconie PG Rivierenland Oost en 
stichting Leergeld Tweestromenland.  
Er is dit jaar 2 keer vergaderd en er is onderling kennisgemaakt. Afgesproken is 
dat aanvragen voorlopig en in principe afgehandeld worden door de organisatie 
waar de hulpvraag binnenkomt, tenzij het gevraagde bedrag meer is dan 2000 
euro.  
 
Samenwerking voedselbank Wijchen 
Wekelijks ontvangt een groot aantal mensen een voedselpakket. De hoop die er 
was bij de oprichting van de Voedselbank dat dit van tijdelijke aard zou zijn, is er 
op dit moment niet. De secretaris van de Vincentiusvereniging mag in nauw 
overleg met de leiding van de voedselbank in acute situaties een aanmelding 
doen.  
Cliënten van de voedselbank ontvangen na aanmelding een formulier van 
Vincentiusvereniging Wijchen en van de Wijchense sectie van PG Rivierenland 
Oost, waarmee men kan aangeven in aanmerking te willen komen voor acties.  
 
Samenwerking Kledingbank 
In 2021 is er in april en oktober samen met Voedselbank, de diaconie van de 
PKN de Schakel en Parochie de Twaalf Apostelen een kledinginzameling gedaan 
voor de kledingbank in Nijmegen waar gezinnen, die hiervoor in aanmerking 
komen, gebruik van mogen maken.  
 
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.  
 
Financiën  
o Inkomsten 

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. 
Als Vincentiusvereniging kunnen we ons werk alleen doen als we voldoende 
financiële middelen hebben. Financiering geschiedt vanuit onze eigen 
reserves, maar de afgelopen jaren hebben we middels diverse pr-acties 
geprobeerd de aandacht te vragen van serviceclubs, middenstand, maar ook 
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hebben we diverse subsidieaanvragen gedaan bij landelijke instanties om zo 
ons werk mogelijk te maken.  
Er werden aan Rabobank Rijk van Nijmegen, Stichting Kinderhulp, 
Armoedefonds en Vraag en Aanbod (grotere) donaties gevraagd en deze 
donaties werden ook toegekend, waardoor het mogelijk was om veel 
individuele hulpvragen te honoreren. Daarnaast ontvingen we ook donaties 
van particulieren en van bedrijven waardoor we met mooie kortingen onze 
acties organiseerden.  

 
PR 
Naamsbekendheid is en blijft erg belangrijk. Met name onze voorzitter speelt 
hierin een belangrijke rol. Onze folders en posters worden op verschillende 
plaatsen onder de aandacht gebracht. Tevens is er aandacht voor onze acties in 
het plaatselijke weekblad De Wegwijs. 
 
Tenslotte 
2021 zullen ook wij ons herinneren als een jaar dat wederom gedomineerd werd 
door de COVID-19 problematiek. We hebben extra aandacht voor die 
gezinnen/huishoudens die het meest getroffen zijn door de coronaprobematiek.  
Als bestuur kijken we terug op een intensief, maar goed jaar en zijn we alweer 
aan het denken hoe we in 2022 samen met onze partners, ons werk kunnen 
voortzetten. 
 
 
Wijchen, december 2021. 
Caroline Visser-van Dijck, secretaris 


