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Inleiding 
 
 
 
Met verwondering blijven wij constateren, dat ook in een rijk land als Nederland  medemensen ver-
keren in een situatie van achterstand en uitsluiting en dat deze personen, binnen de veelheid van 
regels, die ons land  kent, niet geholpen kunnen worden. Vanuit onze vereniging, die vanuit een 
houding van compassie oog en oor heeft voor deze situaties kunnen wij dan vaak nog wel wat 
doen. 
 
De problematiek rondom de komst van asielzoekers en statushouders is ook aan ons niet voorbij 
gegaan. Wij zijn er trots op, dat wij door de levering van goed bruikbare meubels, keukengerei etc.  
hebben bijgedragen aan hun huisvesting in Boxtel. 
 
Iedereen kunnen wij niet helpen. Daarvoor zijn onze middelen, zowel qua financiën als 
man(vrouw)kracht te beperkt. De situaties, waarin wij dit wel kunnen, geven ons echter een goed 
gevoel, omdat elk mens telt. 
 
Gedurende 2015 constateerden wij, dat door de stijging van het aantal personen dat hulp nodig 
heeft en de toename van de complexiteit van de hulpvragen er meer mankracht bij de professione-
le hulpverlening (ContourdeTwern) noodzakelijk was. Wij hebben het gemeentebestuur hier op 
gewezen en zijn blij, dat de bezetting inmiddels is uitgebreid. 
 
In Boxtel houden vele organisaties zich met armoedebestrijding bezig. Het is soms moeilijk te 
onderkennen wie zich met wat bezig houdt. Wij roepen het gemeentebestuur op te bezien op wel-
ke wijze de samenhang tussen alle activiteiten kan worden verbeterd. Wij zijn verheugd, dat onze   
contacten met de Afdeling Sociale Zaken van de gemeente, ContourdeTwern, en onze zusterorgani-
saties Voedselbank Boxtel e.o. en Stichting Leergeld Boxtel goed zijn en de lijnen bij deze contacten 
kort.  
 
Het komende jaar zal de zorg voor vluchtelingen veel extra aandacht vragen. Daarnaast zal het aan-
tal verzoeken voor individuele hulpverlening naar onze inschatting hoog blijven.. 
 
Tot slot hartelijk dank aan alle vrijwilligers, die zich in 2015 hebben ingezet voor Vincentiusvereni-
ging Boxtel en daardoor voor medemensen in achterstandssituaties. Zij maken een belangrijke 
vorm van maatschappelijke dienstverlening mogelijk en verdienen daarvoor alle lof. 
 
Boxtel,  26 mei 2016. 
 
Bestuur Vincentiusvereniging Boxtel 
 
A.C.M.J. van der Sloot (voorzitter) 
 
G. Benda-Verburgt 
 
C. van de Laak   
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Kringloop  
 
De Kringloop aan de Van Leeuwenstraat 5 in Boxtel vormt de basis van onze vereniging. Zij gene-
reert niet enkel de benodigde financiële middelen, maar vormt ook een ontmoetingspunt voor   
cliënten en vrijwilligers. 
 
De Kringloop blijft succesvol. De omzet, incl. de waarde van de goederen, die in het kader van hulp-
verlening ter beschikking werden gesteld steeg t.o.v 2014 met 12%. In 11 (van de 12) maanden 
werd de hoogste maandomzet ooit bereikt. 
 
De "kleine boekenbeursjes", die worden georganiseerd, blijken succesvol. Zij trekken nieuwe      
cliënten aan en verhogen de omzet van onze boekenafdeling. Ook de verkoop van zelfgemaakte 
jam tijdens de Appelproeverij blijft succesvol en geeft ons een mogelijkheid Vincentius naar buiten 
te presenteren. 
 
Na een aantal jaren van afgenomen omzetten onder meer als gevolg van toegenomen concurrentie 
lijkt het erop dat vanaf 2013 zowel aanbod als vraag binnen onze Kringloop toenemen en dat steeds 
meer cliënten ons weten te vinden. Het verheugt ons te kunnen constateren, dat steeds meer   
cliënten uit onze doelgroep tegen bescheiden prijzen de beschikking kunnen krijgen over goed 
bruikbare gebruikte artikelen en steeds meer cliënten met een ruimere beurs door de aankoop van 
artikelen bijdragen aan de financiering van onze activiteiten. Dat een en ander de duurzaamheid 
bevordert behoeft geen verder betoog. 
 
De beschikbare ruimte in onze Kringloop blijft nog steeds een  moeilijk gegeven. Vooral bij de op-
slag van meubels, bedden e.d. ervaren wij problemen. De extra bijgehuurde opslagruimte blijkt ook 
nu al weer te klein. Het hebben van passende huisvesting voor onze activiteiten blijft een        
voortdurend aandachtspunt. 
 
De uitbreiding van onze openingstijden met de vrijdagmorgen heeft begin 2016 zijn beslag             
gekregen. 
 
Een bijzondere plaats wordt binnen onze Kringloop ingenomen door de transportploeg, die de aan- 
en afvoer van goederen verzorgt. In 2015 is veel aandacht van deze transportploeg uitgegaan naar  
vervanging van de bestaande bestelauto. Met de oude auto voldeden wij niet meer aan de wettelij-
ke richtlijnen m.b.t de toegestane maximale belading. De vervangende auto is, om niet, weer prach-
tig beletterd door Sint Lucas. Wij zijn de docenten en leerlingen van Sint Lucas daarvoor zeer erken-
telijk. 
 
Een kleinschalige, maar dankbare activiteit van onze Kringloop vormde het bezoek op resp. 9 en 12 
december van Cliënten van Verpleeghuis Liduina. 
 
   



4 

 

 
 
 
Hulpverlening 
 
2015 Is een enorm druk jaar geweest voor de werkgroep Hulpverlening. In totaal ontvingen we 75 
aanvragen voor hulp en in vergelijking met 2014 (51) was er daarmee weer een grote toename, dit 
keer van 47%. 
 
Gelukkig is de omvang van de werkgroep hulpverlening (HV) ook toegenomen. Toon van Houtum 
en Corrie van de Laar hebben zich bij de werkgroep aangesloten. Met zes leden is het gelukt alle 
aanvragen te behandelen, een gezamenlijk besluit te nemen en de uitvoering van de hulp te organi-
seren.  
 
Een groot deel van de werkzaamheden had dit jaar te maken met de toestroom van vluchtelingen 
naar Boxtel. Voor de meisjes uit Eritrea die in het zusterhuis op Stapelen wonen zijn o.a. bedden, 
matrassen, servies en drie computers geleverd. En 18 van de nieuwe statushouders: gezinnen (12 
gezinnen met in totaal 29 kinderen) en 6 alleenstaanden hebben in de Kringloop voor zo’n € 1900,- 
aan meubels, beddengoed en keukenspullen uit kunnen zoeken waarmee zij hun nieuwe huis ge-
deeltelijk konden inrichten.  Gelukkig kon met een aantal nieuwkomers Engels gesproken worden, 
maar met een aantal van hen was het een ware uitdaging om elkaar te begrijpen. Om de regels 
rond het uitzoeken van spullen bespreekbaar te maken zijn er, in samenwerking met de begeleiders 
van Bureau Nieuwkomers , nieuwe formulieren ontwikkeld voor het aanvragen en uitgeven van 
spullen. Een nieuwe statushouder mag een flink aantal basisbenodigdheden gratis uitzoeken. Voor 
meer of voor luxe spullen wordt een eigen bijdrage gevraagd.  
 
Ook tien andere klanten werden met spullen uit de Kringloop geholpen. 
Vier jongeren hadden hulp nodig voor de betaling van schoolkosten of de aanschaf van schoolboe-
ken. Een deel van deze kosten is als een gift en een deel als lening uitgegeven. 
Zes mensen klopten bij Vincentius aan voor een bijdrage voor eten en/of vervoer bijvoorbeeld naar 
het ‘Inloopschip’ in Den Bosch. 
Er zijn 12 computers uitgegeven. Vincentius acht computers van essentieel belang voor mensen om 
mee te doen aan de maatschappij. Voor het leren van Nederlands, voor het zoeken van vacatures, 
voor het aanvragen van een uitkering of toeslagen. Overal heb je een computer voor nodig. Helaas 
kunnen we niet altijd in de behoefte aan computers voldoen. 
Naast de praktische hulp zoals hierboven beschreven bestaat de hulp van Vincentius vaak ook uit 
het bieden van een luisterend oor, het meedenken over de beste oplossing, verwijzen ( en soms 
ook begeleiden)  naar de Voedselbank of Bureau Wegwijs.  
 
Tien mensen hebben een lening gekregen. Meestal dient zo’n lening voor de betaling van onge-
plande maar noodzakelijke kosten waarvan men de betaling op deze manier kan spreiden. Vincen-
tius geeft een renteloze lening die in kleine maandelijkse termijnen terugbetaald kan worden. In 
een enkel geval is de nood zo hoog,  dat er een lening afgesloten dient te worden voor de betaling 
van achterstallige rekeningen. Vooral als er kinderen in het spel zijn, is het soms noodzakelijk om 
bijvoorbeeld de waterrekening te betalen om afsluiting te voorkomen. 
 
Toch kan niet iedereen geholpen worden. Zo vroegen 5 mensen om een lening of een garantstelling 
voor de betaling van borg of huur van een woning. Dergelijke kosten zijn vaak zeer hoog en zo’n 
lening is lastig terug te betalen. Vincentius kan hierbij slechts in uiterste noodgevallen hulp bieden. 
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De hulp in cijfers 
 

 
2015 2015 2014 2014    

Giften aantal In euro’s aantal In euro’s    

Spullen uit de Kring-
loop of gekocht 30 1.945 26 1.339,69  

 
 

Boeken / Lesgeld 3    869 1 550 

 

  

(nood) Leefgeld 6    249 11 755,27   

computers 12   525 1 10   

Overig 8   308 7    

Klankbord / verwijzing 5      

Sub totaal 65 3.896 46 2.714,96   

     
 
 

 
 

Leningen 10 3.328 12 9242,60    

 

Bonnen van Piet Ple-
zier bij vakantiechalet 30 270 50 375 

 
 

 

 
 

Totaal 75 7.494 58 12.332,58    

 
 
 

Zevenendertig van de 75 aanvragen kwamen van alleenstaande mannen of vrouwen, 14 van een 
alleenstaande ouder met één of meer kinderen, 20 van twee ouders met kinderen. Drie aanvragen 
kwamen van instellingen zoals een lagere school en Stapelen, beide voor spullen voor vluchtelin-
gen.  
Ongeveer 50% van alle aanvragen (37) kwam van en via hulpverleners van ContourdeTwern, inclu-
sief de aanvragen van Bureau Nieuwkomers. Veertien aanvragen kwamen van of via mensen die 
Vincentius al kenden. De overige hulpvragen kwamen via hulpverleners van de gemeente (3x), 
Stichting Leergeld (3x), de voedselbank (4x), Schrijven en Blijven (6x)  of andere hulpverleners (8x). 
Met de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente, ContourdeTwern, Stichting Leergeld en de 
Voedselbank heeft Vincentius Boxtel een overeenkomst dat zij cliënten voor specifieke spullen uit 
de Kringloop door kunnen sturen. Een huisbezoek of ander vooronderzoek door Vincentius is dan 
niet noodzakelijk.  
 
Naast bovenstaande individuele hulp heeft Vincentius in 2015, voor een zeer schappelijke prijs, 
weer 30 bonnen aan kunnen kopen bij Piet Plezier uit Oisterwijk. Met deze bonnen konden cliënten 
die gebruik maakten van het vakantiechalet in Oisterwijk, gratis aan een van hun activiteiten mee 
doen en een versnapering krijgen. Er zijn 30 bonnen aangeschaft voor  € 270,00 (€ 9,00 per bon). 
 

 
Kerstpakkettenactie 
 
Ook in 2015 verzorgde onze vereniging weer een kerstpakkettenactie. In totaal werden 372 pakket-
ten uitgereikt aan alleenstaanden of gezinnen uit onze doelgroep. Daarnaast werden speciale pak-
ketten uitgereikt  aan de minderjarige Eritrese meisjes, die in Boxtel woonachtig waren in het ge-
bouw van de De Kleine Aarde en het klooster op Stapelen. Van de mogelijkheid zich aan te melden 
via de website werd druk gebruik gemaakt. Volgens een strak schema werden vervolgens door de 
werkgroep alle voorbereidende handelingen uitgevoerd, die uiteindelijk resulteerden in een inpak 
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middag en -avond in het gebouw van de Voedselbank Boxtel e.o. en in de uitreiking van de kerst-
pakketten vanuit onze Kringloop in de Van Leeuwenstraat. Uit het grote en nog steeds groeiende 
animo voor onze pakketten blijkt, dat de actie nog springlevend is. 
 
Van de mogelijkheid goederen ten behoeve van de kerstpakketten aan te reiken werd door inwo-
ners van Boxtel ruimschoots gebruik gemaakt. Een bijzondere vermelding verdient de actie van de 
Hobbendonkenschool. Door de leerlingen werden goederen ingezameld, verpakt in kleurig versier-
de dozen en aan onze Vincentiusvereniging overhandigd. door de ingezamelde goederen konden 
wij met name de pakketten voor de grotere gezinnen uitbreiden 
  
Voor de medefinanciering van de kerstpakkettenactie werden diverse giften ontvangen. 
 
De Voedselbank Boxtel e.o. zijn wij zeer erkentelijk, dat wij voor het inpakken van de pakketten 
gebruik konden maken van hun daarvoor zeer geschikte huisvesting. 
 
Een kleine domper op deze geslaagde actie vormde het feit, dat in de nacht voorafgaande aan de 
laatste uitgiftedag, werd er ingebroken in onze Kringloop. 
 

Sint-Nicolaasfeest 
 
Op zaterdag 28 november genoten 60 kinderen uit onze doelgroep van een gezellig Sint-
Nicolaasfeest in het gebouw van de scouting. De Sint had voor elk kind een passend geschenk.  
Het was heel bijzonder te kunnen vaststellen, dat kinderen met allerlei verschillende achtergronden 
gezamenlijk geweldig kunnen genieten van het typisch Nederlandse Sint-Nicolaasfeest.  

 
Vakantieproject 
 
Via het vakantieproject bieden wij personen en gezinnen uit onze doelgroep de mogelijkheid tegen 
zeer lage kosten een week vakantie te houden in ons chalet op de Reebok in Oisterwijk dan wel in 
een chalet elders in het land van een Vincentiusvereniging waarmee wij binnen de SOR (het vakan-
tieproject van Vincentius Vereniging Nederland) samenwerken.  
In 2015 maakten 18 gezinnen gedurende een week gebruik van ons chalet. Voor vele gezinnen een 
onvergetelijke ervaring. Er hadden zich 20 gezinnen aangemeld. Helaas moesten 2 gezinnen door 
ziekte op het laatste moment afhaken.  
 
Het chalet verkeert in een prima staat van onderhoud. Medewerkers van Rabobank Hart van de 
Meierij hebben in het najaar tezamen met leden van de werkgroep het chalet en bijbehorende tuin  
winterklaar gemaakt.  
 
Zorgelijk is, dat diverse Vincentius Verenigingen in Nederland stoppen met het beschikbaar stellen 
van vakantieaccommodaties en daardoor het voortbestaan van de SOR in gevaar komt. Het meren-
deel van de aanmeldingen voor het gebruik van ons chalet in Oisterwijk komt via de SOR. 
 
De werkgroep, die het chalet en de tuin daarbij onderhoudt en de ontvangst en het vertrek van 
gasten coördineert, behoeft nog steeds uitbreiding. 
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Financiële ondersteuning projecten 
 
Vanuit de opbrengsten van de Kringloop ondersteunt Vincentiusvereniging Boxtel  vrijwilligersorga-
nisaties, die evenals Vincentiusvereniging Boxtel actief zijn op het gebied van armoedebestrijding of 
aanverwante doelen. 
 
Na een zorgvuldige selectieprocedure werden uiteindelijk door onze vrijwilligers 7 doelen geselec-
teerd, te weten: 

 Stichting Voedselbank Boxtel e.o.  € 3250,00 

 Stichting Leergeld Boxtel € 3250,00 

 Duo fiets ContourdeTwern € 1000,00 

 Zonnebloem Liempde € 500,00 

 Zonnebloem Boxtel € 500,00 

 Generatietuin Boxtel € 500,00 

 Ziekenbezoekers H. Hartparochie € 500,00 

 Stichting Uitkeringsgerechtigden Boxtel € 500,00 
Daarnaast werd € 1560,00 gedoneerd aan onze zustervereniging in Nepal ter leniging van de nood  
als gevolg van de aardbeving in Nepal en werd € 784,00 geschonken aan KWF in het kader van Sa-
menloop voor Hoop. 
 
SAMENLOOP VOOR HOOP 
 
Op 12 en 13 september 2015 namen 33 van onze vrijwilligers deel aan de Samenloop voor Hoop in 
Liempde. Een geweldig evenement met een opbrengst van meer dan € 160.000 voor het Koningin 
Wilhelminafonds (kankerbestrijding). Vincentius Vereniging Boxtel heeft zich geweldig gepresen-
teerd tijdens dit evenement en in Liempde veel goodwill verworven. Tevens was onze deelneming 
aan dit evenement een geweldige vorm van teambuilding.  
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Vrijwilligers 
 
Het werk van Vincentiusvereniging Boxtel werd in 2015 mogelijk gemaakt door: 
 
Werkgroep Hulpverlening 
Anja van den Biggelaar 
Annet  van der Leeuw (coördinator) 
Annie van de Logt 
Margreet van Dongen 
Corrie van de Laar 
Toon van Houtum 
 
Werkgroep Kerstpakkettenactie 
Bijna alle vrijwilligers van Vincentiusvereniging Boxtel hebben hieraan, onder leiding van Jan van 
der Poel en  Annie van de Logt, op de een of andere wijze meegewerkt.  
 
Werkgroep Vakantieproject 
Annie van de Logt  (coördinator) 
Baukje Al-Abbasi 
Hendrine Vromans 
Jan van der Poel 
Thea Klomp 
 
Werkgroep Boeken/mediadragers 
Ellen Geven (coördinator) 
Henk Spooren 
 
Werkgroep Kringloop 
Agnes Sanders 
Anja van den Biggelaar 
Annie van de Logt 
Arnold Krielen  
Ben Verbruggen (beheerder Marktplaats) 
Bert Schellekens 
Bea Berendhuysen 
Betsie van der Sloot (coördinator) 
Boukje Al-Abassi 
Carla van de Laar 
Cees van der Staak (chauffeur) 
Cock van Slobbe (in 2016 overleden) 
Dinie van de Westelaken 
Duniya SheikMudyMohammed 
Ellen Geven 
Gerda Benda-Verburgt 
Hugo van der Veen (chauffeur) 
Jan Megens (chauffeur) 
Jan van der Poel 
Jel Schellekens 
John Snackers (coördinator chauffeurs) 

Joop van der Schoot (chauffeur) 
(Ju)ying Yeh-Chen 
Juliëtte Jonkergouw 
Khadija Ahmed Abdirahman 
Leni van der Steen 
Margreet van Dongen 
Marianne Puijn 
Marga Remmert 
Mariet van Heerebeek 
Marjo van den Aker 
Richard van Vugt (chauffeur) 
Nasrien Muradin 
Norman Berendhuysen (chauffeur) 
Patrick van Rulo 
Remco Romijn (chauffeur) 
Rien van Rooij (chauffeur) 
Richard van Vugt 
Thea Klomp 
Theo van Boxtel (chauffeur) 
Toon van Houtum (chauffeur) 
Willemien Meijs 
Wilma Megens 
Zwaantje Janssens 
 
Werkgroep Bezinning 
Ellen Geven 
Jan van der Poel (coördinator) 
 
Werkgroep PR 
Arnold Krielen (coördinator) 
 
Werkgroep Website 
Theun van der Wiel 
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Kringloop Vincentius Boxtel (Vincentius Vintage) 
 
Van Leeuwenstraat  5  

  Tel: 0610610806  
  Website: www.vincentiusboxtel.nl 
   Email: vincentiusboxtel@gmail.com 
 
 
  Openingstijden Kringloop Vincentius Boxtel (Vincentius Vintage) 
 
  vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 
  zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur 
 
  Vincentius Vintage is van start gegaan op 7 mei 1999. 
 
 
BEDANKJE VAN EEN BEZOEKERTJE VAN ONS SINT-NICOLAASFEEST 


