
Werkwijze
Vincentius
vereniging
LANDGRAAF • Mensen die in ar-
moede leven, komen niet recht-
streeks met de Vincentiusvereniging 
in contact. Zij worden door Welsun, 
bewindvoerders of budgetbeheerders 
doorverwezen. Zij krijgen goederen, 
géén geld. Na een huisbezoek door 
een vrijwilliger onderneemt de ver-
eniging binnen 48 uur actie. Marleen 
Waldus koopt zelf bijvoorbeeld een 
wasmachine en laat deze dan bij de 
cliënt bezorgen. Een hoge uitzonde-
ring is een éénmalige fi nanciële bij-
drage als er sprake is van kortdurende 
problemen, bijvoorbeeld de uitke-
ring die te lang op zich laat wachten 
of dat er teveel  door schuldeisers op 
de uitkering wordt ingehouden. “We 
verwachten wel dat cliënten zich ac-
tief inzetten om zo snel mogelijk uit 
te problemen te komen.”

Vrijwilligers en 
sponsoren gezocht
LANDGRAAF • De Vincentiusver-
eniging is altijd op zoek naar nieu-
we vrijwilligers en sponsoren. “Van 
vrijwilligers verwachten we dat ze 
sociaal voelend zijn, betrouwbaar 
en dat ze hun gezonde verstand 
kunnen inzetten bij het beoorde-
len van een situatie”, legt Marleen 
Waldus uit. Een vrijwilliger legt 
ongeveer één keer per week een 
huisbezoek af samen met een an-
dere vrijwilliger. Daarnaast worden 
aanvragen via de mail afgehandeld. 
De vrijwilliger besteedt ongeveer 
5 uur per week aan dit werk. Kijk 
voor meer informatie op de site: 
www.vincentiusverenigingland-
graaf.nl

LANDGRAAF/KERKRADE • Ter-
wijl in de media volop aandacht 
is voor internationale nood, 
voltrekt zich in de eigen buurt 
of straat een stille humanitai-
re ramp: armoede. Woensdag 
17 oktober is de internationale 
dag voor de uitroeiing van de 
armoede. De Vincentiusvereni-
gingen in Landgraaf, Kerkrade 
en Heerlen spannen zich hier al 
jaren dag in dag uit voor in.

Door Torsten Faruhn

De Vincentiusvereniging is een we-
reldwijde organisatie met zelfstandi-
ge lokale afdelingen die uitsluitend 
bestaan uit vrijwilligers. Zij draagt 
het gedachtengoed van de Franse 
heilige Vincentius a Paulo uit, die 
zich in de 16e eeuw inzette voor 
noodlijdenden.
“Wij zijn vaak het laatste vangnet 
voor mensen die in armoede leven”, 
vertelt Marleen Waldus, secretaris 
van de Landgraafse afdeling. “Via 
de gemeente of maatschappelijk 
werk worden ze doorverwezen naar 
diverse goededoelenorganisaties. 
Deze kunnen niet in alle behoeften 
voorzien, waarna zij bij ons terecht-
komen.” Als voorbeeld geven zij en 
haar collega Léon Jeurissen, pen-
ningmeester van de afdeling Kerkra-
de, de gescheiden moeder met klei-
ne kinderen die zonder wasmachine 
komt te zitten, of een woning krijgt 
toegewezen zonder vloerbedekking 
of behang. “Aan meubels en kleding 
komen zij wel, maar een wasmachi-
ne of een emmer latex is vaak een 
probleem.” 
Vaak vormen schaamte en trots een 

Vincentiusvereniging vaak laatste vangnet 
voor medemensen die in armoede leven

drempel om aan te kloppen voor 
hulp. “Denk aan de weduwe op 
leeftijd die moet rondkomen van 
een schamele aow-uitkering. Naar 
buiten toe houdt ze de schijn op dat 
alles goed gaat, maar ondertussen 
sluit ze zich op in haar woning waar 
de verwarming uit staat in de winter 
en nauwelijks eten in huis is”, schet-
sen Marleen en Léon.
In Landgraaf komen per jaar zo’n 
100 tot 120 schuldhulpvragen bin-
nen. In Kerkrade zijn dat er rond 
de 250 op jaarbasis. Dit aantal ligt 

in Kerkrade hoger, vanwege de sa-
menwerking met het project Schuld-
HulpMaatje Parkstad, maar slechts 
een klein deel komt uiteindelijk bij 
de Vincentiusvereniging terecht. 
“Wij zorgen met name voor fi nanci-
ele middelen voor het project”, legt 
Léon uit.
Witgoed is zowel in Landgraaf, 
Kerkrade en Heerlen de grootste kos-
tenpost. “Dit is niet via andere goede 
doelen te verkrijgen. Als pas geschei-
den moeder met twee kleine kinde-
ren kun je niet zonder wasmachine. 

Maar vaak is er op dat moment geen 
geld voor zo’n grote uitgave. Dan ko-
men wij in beeld.” Op dit vlak zijn de 
drie verenigingen in Parkstad bezig 
om een samenwerking op te zetten. 
“We zijn immers volledig afhanke-
lijk van sponsoren en donateurs.”
Alhoewel een christelijke vereni-
ging, laat de Vincentiusvereniging 
zich niet beperken door geloof, af-
komst of de reden waarom iemand 
in de problemen komt. “We zijn 
tenslotte allemaal medemensen van 
elkaar”, besluiten Marleen en Léon.

Léon Jeurissen en Marleen Waldus: “In de eigen straat voltrekt zich soms een stille humanitaire ramp”. 
(Foto Torsten Faruhn)


