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10 JAAR SINT VINCENTIUS LEOPOLDSBURG
30 Maart 2012. Startdatum van Sint Vincentius Conferentie Leopoldsburg.

Voor 30 maart 2012.
In het verleden was er in de gemeente Leopoldsburg geen Sint Vincentius Conferentie.
Leopoldsburg maakte toen deel uit van de Sint Vincentius Conferentie Leopoldsburg- Ham –
Tessenderlo.
De lokalen van deze Conferentie waren gelegen in Kwaadmechelen. Dit betekende dat de
Leopoldsburgse gezinnen hun voedselpakket diende op te halen in Kwaadmechelen. Voor
heel wat gezinnen was dit uitermate moeilijk tot onmogelijk.
In het najaar 2011 lanceerde het OCMW een oproep en zocht vrijwilligers welke de
voedselbedeling in Leopoldsburg wilden opstarten.
Er boden zich een zestal vrijwilligers aan en eind 2011 werd de eerste voedselbedeling
georganiseerd.
Deze voedselbedeling gebeurde nog onder toezicht van de Sint Vincentius Conferentie
Leopoldsburg-Ham-Tessenderlo.
Door het gemeentebestuur werd een gedeelte van de kelder van het Sociaal Huis in de
Tramstraat ter beschikking gesteld.

30 maart 2012
Langzaam had zich een ploeg gevormd van 9 vrijwilligers welke de voedselbedelingen
uitvoerde.
Op 30 maart 2012 werd Sint Vincentius Leopoldsburg een zelfstandige conferentie. Alle
vrijwilligers, een afgevaardigde van OCMW Leopoldsburg en een afgevaardigde van de
Conferentie Ham -Tessenderlo waren aanwezig.
Er werd een bestuur verkozen.
Vanaf dat ogenblik kon de nieuwe Conferentie haar activiteiten onder de vleugels van de
Nationale Raad Sint Vincentius en de Provinciale Raad Sint Vincentius uitvoeren.
Onmiddellijk werd bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV) een erkenningsnummer
aangevraagd welke vanaf 18.04.2012 werd toegekend.
Sint Vincentius Leopoldsburg had vanaf dat ogenblik ook de mogelijkheid om maandelijks bij
de Voedselbank Limburg voedseloverschotten te gaan ophalen.
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Na 30 maart 2012.
Voedselbedingen
De hoeveelheid verdeelde artikelen was in het beginstadium, voor 30.03.2012, vrij marginaal.
Daar het enkel voedselproducten waren die we verkregen via de Europese Gemeenschap
beperkte het zich in het beginstadium tot een 10-tal blikken, een brik melk en een pak
spaghetti.
Vanaf 1 april 2012 had Sint Vincentius Leopoldsburg de mogelijkheid om iedere 4°
woensdag van de maand bij de Voedselbank, i.s.w. met de gemeentelijke technische dienst,
voedselproducten op te halen. Vanaf dat ogenblik was er iedere 4° donderdag een
voedselbedeling.
Ook de hoeveelheid producten welke dan werden meegegeven met de gezinnen steeg lichtjes.
Vanaf eind 2015 mochten we voedseloverschotten ophalen in twee grootwarenhuizen in
Leopoldsburg, bij een distributiebedrijf in Beringen en een voedingsproducent in Lommel. Dit
had tot gevolg dat het aantal producten in het pakket toenam
Daar de hoeveelheid te verdelen producten zo groot was werd eind 2015 beslist om iedere 2°
maandag van de maand een tweede voedselbedeling te organiseren wat in januari 2016 een
aanvang nam.
Wanneer dan ook nog een derde warenhuis en een plaatselijke bakker de broodoverschotten
aan Sint Vincentius schonk hadden de gezinnen ook de mogelijkheid om op de 1°, 3° en
eventuele 5° dinsdag voedselhulp te komen afhalen.
Deze overschotten worden door de vrijwilligers van Sint Vincentius opgehaald, gesorteerd en
dienen voedselveilig bewaard te worden, wat uiteraard extra inspanningen vergt.
Momenteel kunnen de kwetsbare gezinnen iedere week gratis voedselhulp krijgen.

Babywinkel
Wanneer Sint Vincentius in 2012 opstartte was er al extra aandacht voor de gezinnen met
baby’s.
We trachten van in de beginperiode om pampers beschikbaar te hebben.
Maar langzaamaan werden er allerlei babyspullen ingezameld en werd het “babywinkeltje”
een feit
In 2017 had Sint Vincentius met het gemeentebestuur een gebruikersovereenkomst gesloten
wat betreft het vroegere IWM-gebouw langsheen de Diestersesteenweg t.h. van de
spooroverweg.
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In eerste instantie was dit babywinkeltje in dit gebouw ondergebracht. Daar er hier wel maar
twee kleine ruimten beschikbaar waren was deze beperkte ruimte uiteraard een ernstige
beperking.
In de zomer 2019 kregen we de volledige kelder van het Sociaal Huis ter beschikking.
Nu was er voldoende ruimte beschikbaar om een overzichtelijke winkelruimte in te richten.
Twee vrijwilligsters sorteren deze babyspullen en plaatsen deze overzichtelijke in de rekken.
Eénmaal per maand ontvangen deze twee vrijwilligsters de gezinnen met baby’s en helpen
hen met het uitzoeken van kleding, verzorgingsartikelen, pampers enz.
Bij de geboorte van een baby hebben de gezinnen de mogelijkheid om een volledige kosteloze
babyuitzet te komen uitkiezen.

Speelgoedverdeling
Tijdens gesprekken met de hulpvragende gezinnen in de sinterklaasperiode van 2012 bleek
voor veel gezinnen het aankopen van speelgoed financieel heel moeilijk is.
Sint Vincentius is dan ook gestart met het inzamelen van speelgoed.
Al dit speelgoed zal steeds door de vrijwilligers worden nagezien of het speelgoed volledig en
proper is en de noodzakelijke spelregels aanwezig zijn.
Eind november 2013 werd dan ook de eerste speelgoedverdeling georganiseerd.
Het speelgoed wordt tijdens deze verdeling uitgestald en de gezinnen kunnen een keuze
maken en een speelgoedpakket samenstellen en meenemen.
We hebben vanaf de eerste speelgoedverdeling de medewerking gekregen van de
gemeentelijke sport- en cultuurdienst.
Zij stellen tickets ter beschikking , welke bij het speelgoedpakket gevoegd worden, en alzo
kunnen de kinderen deelnemen aan een sport- of culturele activiteit.

Fietsatelier
Heel wat hulpvragende gezinnen hebben zeer dikwijls problemen om zich te verplaatsen.
Auto is ondenkbaar, openbaar vervoer is soms te duur en een fiets aankopen is dikwijls ook
problematisch.
In 2014 werd door een vrijwilliger de eerste fietsen in orde gesteld welke vervolgens gegeven
werden aan deze kwetsbare gezinnen.
Wanneer in 2017 Sint Vincentius de beschikking kreeg van het vroegere IWM-gebouw werd
er twee lokalen voorbehouden voor de fietsatelier nl één voor de fietsen te herstellen en één
stockageruimte.
In 2019 verhuisde de babywinkel naar de gebouwen in de Tramstraat en kon heel het IWMgebouw voorbehouden voor de fietsen.
Door de coronaproblematiek zijn de activiteiten in 2020 een half jaar opgeschort geworden.
Nu herstellen nog steeds 2 vrijwilligers iedere maandagvoormiddag de fietsen.
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Heden.
Vrijwilligers.
Momenteel bestaat de ploeg Sint Vincentius Leopolsburg uit 11 vrijwilligers.
In de voorbije 10 jaren hebben 6 vrijwilligers, om uiteenlopende redenen, Sint Vincentius
verlaten.
Spijtig genoeg is in deze periode ook één vrijwilliger overleden.
Gezinnen
Van af de eerste voedselbedeling op 26 april 2012 tot op heden 30 maart 2022 werden in
totaal 669 gezinnen geholpen. Deze 669 gezinnen vertegenwoordigen 1650 personen.
Deze gegevens tonen aan dat de ondersteunende activiteiten van Sint Vincentius voor deze
kwetsbare gezinnen noodzakelijk waren, zijn en in de toekomst ook nog noodzakelijk zullen
blijven.
Samenwerking.
In de loop van deze 10 jaar heeft Sint Vincentius Leopoldsburg een heel netwerk van diensten
en organisaties uitgewerkt waarmede ze trachten samen te werken.
Dit is in eerste instantie het gemeentebestuur, OCMW (sociale dienst) en technische dienst.
Maar ook met andere organisaties is er een vlotte samenwerking o.a. Kind en Gezin, Kind en
Taal, t’ Kapstokske, Ons Centrum, FAL (Forum Armoede Leopoldsburg) enz.
Ook zeer belangrijk voor de werking is de informatie welke de Conferentie telkenmale van de
Sint-Vincentiusvereniging Provinciale Raad Limburg vzw ontvangt.
Steun
De praktische hulp welke Sint Vincentius is hoofdzakelijk afkomstig van giften.
Drie plaatselijke warenhuizen, bakker maar ook de plaatselijke onderwijsinstellingen,
jeugdhuis, jeugdbewegingen enz. bezorgen giften.
Buiten de gemeente zijn er enkele voedselproducenten welke overschotten aan Sint
Vincentius schenken.
Ook is er een bedrijf dat Sint Vincentius vooral logistiek ondersteunt.
En zeker niet vergeten de vele privépersonen welke babyspullen, speelgoed, fietsen maar ook
voedsel-, onderhouds- en verzorgingsproducten schenken.
Ook de financiële giften zijn belangrijk voor de dagdagelijkse werking van Sint Vincentius
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Toekomst
In de nabije toekomst dient Sint Vincentius Leopoldsburg hun lokalen in de Tramstraat te
verlaten.
De vrijwilligers hopen, en verwachten, dat ze op de nieuwe locatie voldoende ruimte ter
beschikking krijgen om hun huidige werkzaamheden te kunnen verderzetten.
Hopelijk krijgen ze geen opmerking “dat ze moeten inbinden”.
Dit zou in eerste instantie zeker nefast zijn voor de werking van Sint Vincentius wat dan weer
tot gevolg zou hebben dat de hulpverlening naar de kansarme gezinnen er onder gaat lijden.
Hopelijk wenst dit niemand.
De vrijwilligers van Sint Vincentius zijn nog altijd gemotiveerd om een gedeelte van hun vrije
tijd volledig belangeloos te besteden aan deze hulpverlening voor de kwetsbare en
hulpvragende gezinnen van Leopoldsburg.

WEBSITE
Alle informatie i.v.m. Sint Vincentius Leopoldsburg kan gevonden worden op de website
www.vincentius-leopoldsburg.be.
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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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