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WERKING VAN SINT VINCENTIUS LEOPOLDSBURG  IN 

CORONATIJDEN 

Covid 19 had, en heeft nog steeds, een enorme grote 

impact op onze maatschappij. 

 

Iedereen heeft zich dienen aan te passen en moet nog 

steeds de opgelegde maatregelen in kader van pandemie 

opvolgen. 

Ook de vrijwilligers van Sint Vincentius dienden zich aan 

te passen wat zeker ook een invloed had op de werking 

van Sint Vincentius. 

 

Vrijwilligers 

 

Het eerste probleem waarmee we geconfronteerd werden was de ouderdom van de 

vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers behoren tot de risicogroep van 65-plussers. 

Bij de start van de eerste lockdown bleek uit navraag dat alle vrijwilligers van mening waren 

dat hulpvragende gezinnen niet in de steek zouden worden gelaten en dat de 

voedselbedelingen zouden blijven doorgaan maar wel op een coronaveilige wijze. 

De wekelijkse voedselbedelingen zijn dan ook op geen enkel ogenblik opgeschort. 

 

Voedselbedeling. 

Op geen enkel ogenblik hebben de vrijwilligers de intentie gehad om de voedselbedelingen 

stil te leggen en de gezinnen in de kou te laten staan. 

Wel heeft Sint Vincentius Leopoldsburg de veiligheidsmaatregelen die opgelegd werden door 

de overheid, strikt nageleefd. 

Vanaf de voedselbedeling van 26.03.2020 verloopt de voedselbedeling op afspraak d.w.z. de 

gezinnen krijgen een tijdstip mee wanneer ze zich bij de volgende voedselbedeling dienen aan 

te bieden. 

Dit heeft echter één groot nadeel nl. dat het contact verwatert. Daar waar in “normale” 

omstandigheden de mensen de mogelijkheid hadden om een kop koffie te drinken en een 

babbel te doen, is dit momenteel niet meer mogelijk. 
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Zeker in deze zeer moeilijke tijden, en in bijzonder voor alleenstaanden, is een babbel 

noodzakelijk. Maar dit is op dit ogenblik spijtig genoeg niet coronaveilig en dus onbestaande. 

 

Fietsatelier 

Al voor de federale lockdownmaatregelen werden afgekondigd, hadden de vrijwilligers -

fietsenmakers besloten om de werking van het fietsatelier op te schorten. 

Het probleem hier was dat de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen de vrijwilligers op geen 

enkel ogenblik kon worden gevrijwaard. 

De meeste van deze vrijwilligers – fietsenmakers behoren tot de groep 65 – plussers en/of tot 

een andere risicogroep. 

Op maandag 9 maart 2020 was de laatste maal dat de vrijwilligers – fietsenmakers rijwielen 

kwamen herstellen.  

Tot begin september 2020 was er geen enkele activiteit in ons fietsatelier.  

Daar Sint Vincentius geen herstelde fietsen meer kon meegeven aan de gezinnen zijn vanaf 6 

september twee vrijwilligers iedere maandagvoormiddag terug fietsen komen herstellen. 

Babywinkel 

Iedere eerste dinsdag van de maand hebben de gezinnen met baby’s de mogelijkheid een 

bezoek te brengen aan onze babywinkel. 

Dit heeft tot gevolg dat er soms meerdere personen zich in de ruimte van de babywinkel 

bevinden. 

Hier deden zich dan bij het begin van de lockdown twee problemen voor nl. het respecteren 

van de 1,5 m afstand maar ook de federale maategel dat niet-essentiële winkels niet mochten 

geopend worden. 

Ten gevolge hiervan werd dan besloten de babywinkel van april te sluiten. Maar de gezinnen 

hadden wel steeds de mogelijkheid om pampers te komen afhalen. Tevens kregen ze dan ook 

de aankoopbon ten bedrage van 10€ waarmee ze bij de plaatselijke apothekers voeding of 

medicatie voor de baby konden aankopen. 

Sedert september 2020 is de babywinkel terug normaal open en dit steeds met het naleven van 

de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. 

Veiligheidsmaatregelen. 

Wanneer begin maart 2020 de lockdown werd afgekondigd had Sint Vincentius geen 

veiligheidsmateriaal (mondmaskers, handgel enz.) 
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Gelukkig konden we rekenen op hulp van het gemeentebestuur, Den Ateljee en een 

plaatselijke huisdokter. 

Voor de allereerste voedselbedeling na de lockdown kregen we van een plaatselijke 

huisdokter een busje handgel. De vrijwilligsters van het naaiatelier Den Ateljee zorgde dat 

onze vrijwilligers konden beschikken over mondmaskers. 

Van het gemeentebestuur ontvingen we later ook handgel.  

Door middel van het plaatsen van nadersafsluiting waren we in de mogelijkheid om vakken af 

te bakenen en alzo konden we de 1,5 m regel doen naleven. 

Tot op heden worden deze maatregelen nog altijd toegepast en nageleefd wat toch ook een 

zekere invloed en belasting heeft op de dagelijkse werking van Sint Vincentius. 

Maar gelukkig stellen we ook vast dat iedere vrijwilliger tot op heden coronavrij gebleven is. 

 

 

SINT VINCENTIUS LEOPOLDSBURG HELPT KLEUTER MET MOTORISCHE 

BEPERKING 

Een van de vrijwilligers-fietsenmakers van Sint Vincentius kreeg een tip dat een gezin op 

zoek was naar een specifieke fiets voor hun 

motorisch gehandicapt kind. 

Het gezin heeft een kind van 3,5 jaar dat 

motorisch gehandicapt is. De jongen kan 

door hersenverlamming nog niet stappen. Zij 

waren op zoek naar een fiets met vaste 

tandwielen zodat de trappers constant blijven 

meedraaien. 

Zulke fiets zou kunnen helpen om de 

motoriek van dit gehandicapt kind te 

bevorderen doordat de beentjes voortdurend 

in beweging blijven. 

In het verre verleden was dit soort fiets een normaal verschijnsel maar heden ten dage zijn 

zulke fietsen nog slechts uiterst zelden te vinden in de reguliere handel. 

Het gezin had zonder resultaat overal gezocht en was dan ook ten zeerste verheugd wanneer 

het voorstel kwam van de fietsenmakers van Sint Vincentius om te trachten zulke fiets te 

maken. 
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Een van onze fietsenmakers heeft dit ter harte genomen en is op zoek gegaan naar een vast 

tandwiel en de aangepaste onderdelen voor deze kinderfiets. Na heel wat zoekwerk heeft hij 

zulk tandwiel met de vereiste onderdelen gevonden en is erin geslaagd dit tandwiel op deze 

fiets te monteren.  

Het fietsje werd dan nog voorzien van steunwieltjes zodat ook dit kind, ondanks de handicap, 

gebruik kan maken van dit fietsje tot grote voldoening van het kindje, de ouders en familie. 

 

 

MINDER PRETTIGE ERVARING. 

Enige tijd geleden, nog voor de corona uitbraak, opende een nieuwe handelszaak in 

Leopoldsburg. 

De eigenaars van deze nieuwe handelszaak namen contact met Sint Vincentius Leopoldsburg 

en de sociale kruidenier ’t Kruideniertje met een voorstel om deze twee organisaties te 

steunen. 

Aan de genodigden bij de openingsreceptie van deze nieuwe zaak zou gevraagd worden om 

geen bloemen of andere attenties mee te brengen. Wel werd gevraagd om een financiële 

bijdrage te geven of over te maken op het rekeningnummer van deze nieuwe zaak. 

Het alzo ingezamelde bedrag zou later verdeeld worden tussen Sint Vincentius en de sociale 

kruidenier. 

In de loop van deze receptie werd pro forma een cheque overhandigd aan de sociale 

kruidenier en Sint Vincentius. Ook werd aan alle aanwezigen medegedeeld dat het 

ingezamelde bedrag zou overgemaakt worden aan de twee sociale hulporganisaties. 

Maar tot op heden hebben noch Sint Vincentius noch ’t Kruideniertje ook maar enige bedrag 

ontvangen. 

De vrijwilligers vinden dit een zeer ongelukkig voorval en hebben dan ook het gevoel dat Sint 

Vincentius en de kansarme gezinnen hier “gebruikt “zijn voor eigen gewin. 

 

INZAMELING IN DE PLAATSELIJKE ONDERWIJSINSTELLINGEN 

Sedert de start van Sint Vincentius Leopoldsburg in 2012 is er een goede samenwerking met 

alle plaatselijke scholen. 

Zo werd ieder schooljaar een inzameling van voedsel- hygiëne- en onderhoudsproducten 

gehouden. 
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Ook tijdens het schooljaar 2020 – 2021 kon Sint Vincentius rekenen op de medewerking van 

bijna alle onderwijsinstellingen en werd een inzameling georganiseerd. 

In deze toch moeilijke coronaperiode was deze inzameling heel welkom en kwam zeker ten 

goede van de hulpvragende gezinnen van Leopoldsburg 

 

WEBSITE 

Vanaf 01 januari 2021 kan alle informatie van Sint Vincentius Leopoldsburg gevonden 

worden op de website www.vincentius-leopoldsburg.be. 

 

 

Het Sint Vincentius team1 

 

 
1 Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen , stuur ons een mailtje en we verwijderen uw 
emailadres uit onze mailinglijst. 
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