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VOORWOORD 

2020 is zeker geen gemakkelijk jaar geweest. 

Het coronavirus heeft voor iedereen een zeer grote invloed gehad op de dagdagelijkse activiteiten. 

Ook op de werking van Sint Vincentius had deze pandemie een grote impact. 

Sint Vincentius heeft echter ook in 2020 steeds twee doelstellingen nagestreefd nl. 

• De hulpverlening aan de hulpvragende gezinnen zo goed mogelijk verzekeren. 

• De veiligheid van de vrijwilligers en de cliënten vrijwaren. 

 

Tot op heden hebben de vrijwilligers deze twee doelstellingen in grote mate ook kunnen waar maken. 

 

 

 

WERKING VOEDSELBEDELING 

Voedselbedeling in coronatijd. 

Ook de coronapandemie heeft zeker de uitvoering van de voedselbedelingen gestuurd. 

Op geen enkel ogenblik is er bij de vrijwilligers ook maar de intentie geweest om de 

voedselbedelingen stil te leggen. 

Wel heeft Sint Vincentius de bedelingen aangepast aan de opgelegde coronamaatregelen ter 

beveiliging van de cliënten maar ook ter beveiliging van de vrijwilligers. 

Zo werd het voedsel vanaf begin april nog enkel verdeeld op afspraak. Ook de 1,5 meter regel, de 

mondmasker plicht, handen ontsmetten enz. werden stipt nageleefd. 

In maanden tijdens het voorjaar en zomer dienden de mensen buiten te wachten. Wanneer de 

weersomstandigheden verslechterden was dit niet meer mogelijk. 

Maar ook dan mocht slechts een beperkt (4) aantal gezinnen binnen en ook maar maximum 2 personen 

per gezin. 

Maar de corona heeft ook grote invloed op het contact tussen de vrijwilligers en de mensen welke een 

voedselpakket komen afhalen. 



In het verleden werd steeds getracht de bedeling “gezellig” te maken. Er werd de mensen een koffie of 

thee met een koekje aangeboden terwijl ze dienden te wachten. Ook werd er dan met de mensen 

gepraat en naar hen geluisterd.  

Kwam er een probleem ter sprake werd een oplossing nagestreefd of werden de mensen 

doorverwezen. 

Vanaf het ogenblik dat de bedelingen op afspraak gebeuren en de mensen niet meer mogen blijven 

zitten is dit contact spijtig genoeg verdwenen. 

 

Tijdstip van de voedselbedeling. 

De hulpvragende gezinnen kunnen iedere week voedselhulp afhalen bij Sint Vincentius.  

Iedere 2° maandag (15h00 – 18h00) en de donderdag (15h00 – 18h00) volgend op de vierde woensdag 

van de maand is er een grote bedeling. 

Iedere 1°, 3° en eventuele 5° dinsdag (09h00 – 10h30) van de maand is er een kleinere bedeling. 

 

Aantal verdeelde voedselpakketten 

Aantal verdeelde voedselpakketten - 1680 

Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

118 133 160 129 133 154 154 139 139 127 124 191 

 

Gegevens i.v.m. de gezinnen 

Aantal geholpen gezinnen - 122 

Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

63 62 68 66 70 71 56 63 69 73 86 88 

 

Aantal geholpen personen - 301 

Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

162 157 175 168 180 181 134 155 181 190 216 217 

 



Samenstelling van de gezinnen 

 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers 8 pers 9 pers 

Januari. 25 9 11 9 5 3 1 0 0 

Februari. 27 7 10 10 3 4 1 0 0 

Maart 28 8 12 11 4 4 1 0 0 

April. 27 8 12 11 4 3 1 0 0 

Mei. 26 11 13 11 6 2 1 0 0 

Juni. 26 12 13 11 6 2 1 0 0 

Juli 24 8 10 8 5 0 1 0 0 

Augustus 22 14 12 8 6 0 1 0 0 

September 23 13 11 14 6 1 1 0 0 

Oktober 26 13 11 14 6 2 1 0 0 

November 35 16 11 13 6 3 1 0 1 

December 36 18 11 12 6 3 1 0 1 

 

Alleenstaanden 

Alleenstaande mannen Alleenstaande vrouwen Eénoudergezinnen 

26 29 29 

 

Ouderdom 

2014/2020 2009/2015 2003/2010 + 65 

30 30 38 8 

 

Waar haalt Sint Vincentius de voedselproducten? 

Sint Vincentius verkrijgt via verschillende kanalen voedselproducten. 

Europese Gemeenschap. 

Ieder jaar hebben organisaties welke voedselhulp verstrekken de mogelijkheid om via POD-Mi 

voedselproducten te bekomen welke ter beschikking worden door de Europese Gemeenschap 

stelselmatig vermindert. 

Spijtig genoeg stellen we vast dat het aanbod ieder werkjaar hetzelfde blijft maar de hoeveelheid ieder 

jaar mindert. 



Voedselbank Limburg 

Iedere 4° woensdag gaat Sint Vincentius Leopoldsburg voedselproducten ophalen bij de Voedselbank 

Limburg. 

Dit gebeurt met de ondersteuning van het gemeentebestuur (gemeentelijke technische dienst) welke, 

i.s.w. met de vrijwilligers van Sint Vincentius, zorgt voor het transport van deze producten 

Depot Margo. 

Sint Vincentius heeft de mogelijkheid om via de site Schenkingsbeurs groenten, fruit, vlees- en 

visproducten te bestellen bij Depot Margo in Diepenbeek. 

Deze gereserveerde producten worden iedere 4° donderdag van de maand opgehaald door de 

vrijwilligers met eigen vervoer. 

Plaatselijke handelaars. 

Enkele plaatselijke handelaars schenken hun voedseloverschotten aan Sint Vincentius zodat deze toch 

nog ten goede komen van de hulpvragende gezinnen. 

Bij Aldi en Spar gaan de vrijwilligers tweemaal per week de voedseloverschotten ophalen. 

Bij bakker Kris (Generaal de Krahéstraat) en Altra Parte (Stationsstraat) worden de 

voedseloverschotten wekelijks opgehaald. 

Okay geeft in de eindejaar periode steeds een grote hoeveelheid producten zodat we voor de gezinnen 

telkenmale een mooi eindejaar pakket kunnen samenstellen. 

Plaatselijke organisaties en verenigingen. 

In 2020 organiseerden bijna alle plaatselijke onderwijsinstellingen een inzameling t.v.v. de 

hulpvragende gezinnen van Leopoldsburg. Er werden niet allen voedselproducten ingezameld maar 

ook babyartikelen. 

Ook enkele inwoners schenken soms voedselproducten. 

In deze coronatijden waren er heel wat verenigingen en organisaties welke plots geen 

voedingsproducten mochten verkopen of verdelen. Deze voorraad werd dan gegeven aan Sint 

Vincentius. Dit was echter meestal snoep, chips en frisdrank. 

  



WERKING BABYWINKEL 

De gezinnen welke op de lijst vermeld zijn om een voedselpakket te komen afhalen hebben ook de 

mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de babywinkel. 

Iedere eerste dinsdag van de maand kan gezin met kinderen tot 2,5 jaar aankopen doen in de 

babywinkel. 

Aantal baby’s 

Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

12 6 9 10 13 13 12 8 6 6 8 6 

 

Ook in de babywinkel werden ten gevolge van de coronapandemie de activiteiten teruggeschroefd. 

Tot de maand maart waren er de normale activiteiten tot wanneer de coronaproblematiek begon. In de 

maand april was de babywinkel gesloten. 

In de maand mei zijn we terug opgestart maar de cliënten konden enkel de aankoopbons van 

babyvoeding en medicatie bij de apothekers en pampers bekomen. 

De maanden juli, augustus en september was er weeraal de normale werking om vanaf de maand 

oktober de activiteiten terug te draaien. 

Deze onregelmatige werking van de babywinkel had wel tot gevolg dat minder gezinnen een bezoek 

bracht aan de babywinkel. 

De gezinnen naar Sint Vincentius doorverwezen voor hulp door Kind en Gezin, CAW en politie 

kunnen babyartikelen bekomen in de babywinkel. 

Ook met het noodopvangcentrum van het Rood Kruis was er een zeer intense samenwerking. Deze 

samenwerking verminderde dan weeral wanneer het coronavirus de kop op stak. 

 

WERKING FIETSATELIER. 

Negen vrijwilligers behoren, afwisselend, tot de ploeg fietsenmakers welke iedere 

maandagvoormiddag fietsen herstellen. 

Deze fietsen worden dan ter beschikking gesteld aan de personen welke door de maatschappelijk 

assistentes door verwezen worden naar Sint Vincentius 

Tot 9 maart 2020 werden er fietsen hersteld. 

Maar gezien de meeste vrijwilligers behoren tot een risicogroep en de onderlinge afstand van 1,5 

meter niet kon gegarandeerd worden, werd in onderling overleg besloten de activiteiten “effen” op te 



schorten. Niemand vermoedde op dat ogenblik dat de vrijwilligers-fietsenmakers voor de rest van het 

jaar elkaar niet meer zouden zien. 

Op maandag 9 september zijn 2 vrijwilligers terug gestart met het herstellen van fietsen. 

Ook heeft Sint Vincentius vanuit het fietsatelier een samenwerking op touw gezet met FXL 

Leopoldsburg, MPI Sint Elisabeth te Peer- Wijchmaal en Huis At Werk. 

 

SPEELGOEDVERDELING 

Sint Vincentius Leopoldsburg zamelt het ganse jaar speelgoed in. 

Alle ingezameld speelgoed wordt gecontroleerd of het volledig is, niet beschadigd is en eventueel 

functioneert (mechanisch speelgoed). 

Op 19 november organiseerde Sint Vincentius een speelgoedverdeling. De ouders kregen een 

speelgoed-, snoep- en fruitpakket. De ouders hadden de mogelijkheid om een keuze te maken in het 

uitgestalde speelgoed. 

De speelgoedverdeling was niet alleen bestemd voor de kinderen van de gezinnen welke een 

voedselpakket komen afhalen maar ook voor de kinderen doorverwezen door de gemeentelijke sociale 

dienst, Kind en Taal, Ons Centrum en de straathoekwerker. 

In totaal werd speelgoed verdeeld voor 67 kinderen. 

Ook in de maand juni werd er speelgoed verdeeld. De bedeling gebeurde toen ook voor de kinderen 

van de gezinnen welke een voedselpakket komen afhalen maar ook voor de gezinnen doorverwezen 

door de gemeentelijke sociale dienst, Kind en Taal, Ons Centrum en de straathoekwerker. 

 

BEZOEKEN EN RONDLEIDINGEN 

In normale tijden komen regelmatig plaatselijke scholen of organisaties op bezoek bij Sint Vincentius 

Leopoldsburg om kennis te maken met de werking van Sint Vincentius. 

Ook in dit voorbije coronajaar werden deze samenkomsten geannuleerd. 

Enkel de Middenschool FLX kwam in het begin 2020 op bezoek. 

 

  



 

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES. 

Sint Vincentius Leopolsburg streeft, in de mate van het mogelijke, een goede samenwerking na met 

andere organisaties zoals ’t Kruideniertje, Ons Centrum, ’t Kapstokske, de schoolopbouwerkster, 

straathoekwerker, Kind en Gezin enz. 

Zo kregen de gezinnen welke een voedselpakket kwamen afhalen tweemaal (augustus en november) 

aankoopbons om producten aan te kopen bij ’t Kruideniertje. 

Sint Vincentius zamelt ook kleding in welke vervolgens geschonken wordt aan ’t Kapstokske. 

 

Een vrijwilliger van Sint Vincentius is ook lid van de gemeentelijke adviesraden FAL (Forum 

Armoede Leopoldsburg), Welzijnsraad, GROS (Gemeentelijke Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking), Werkgroep Ouderenbeleid en Cultuurraad. 

 

Ook is er een goede samenwerking met Sint Vincentius Ham-Tessenderlo. Bij een teveel van 

producten worden deze overschotten geschonken aan Sint Vincentius Ham Tessenderlo en omgekeerd. 

 

 

 

SLOTWOORD 

Ooit heeft een armoede - ervaringsdeskundige gezegd: “wij zijn geen kansarmen maar wel 

hulpvragenden. Wij hebben ook kansen maar hebben niet de mogelijkheden of de capaciteiten om deze 

kansen te benutten. Wij vragen hulp om de geboden kansen te benutten en waar te maken”. 

 

De vrijwilligers van Sint Vincentius zullen zich ook in 2021 inzetten om deze hulpvragenden in de 

mate van het mogelijke te steunen te helpen. 

 

 

 

Het Sint Vincentius team 


