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Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch zoekt nieuwe
vrijwilligers voor o.a. Kringloopwinkel en Eethuis Het Anker

Contact van mens tot mens bij de Kringloopwinkel in de Havenstraat. Foto: Michel van de Langenberg

'S
'Vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging'

-HERTOGENBOSCH – De Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch biedt al sinds 1847 hulp aan gezinnen en
alleenstaanden in 's-Hertogenbosch die in armoede leven. Meer dan 200 vrijwilligers zetten zich met hart

en ziel in om alle activiteiten die de vereniging organiseert – van Boeken- en Speelgoedbeurs en Kerstproeverij
tot Eethuis en Kringloopwinkel – mogelijk maken. De Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch is momenteel
naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de gelederen te versterken.

Door Astrid Berkhout

"Momenteel zoeken we vooral mensen voor de Kringloopwinkel en Eethuis Het Anker, beiden gehuisvest aan
Havensingel 1a", aldus bestuurslid Marjo Verburg. "Hier zijn gedurende het jaar wekelijks respectievelijk 80 en 60
mensen druk in de weer om alles draaiende te houden." Het doel van de Kringloopwinkel is drieledig. "Ten eerste
geld genereren voor armoedebestrijding in 's-Hertogenbosch e.o.", vertelt André Janssen, teamleider en bestuurslid
Kringloopwinkel. "Daarnaast bieden we een veilige en prettige werkplek aan alle vrijwilligers, ook aan mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Ten slotte dragen we bij aan een beter milieu door het recyclen van goederen.
Kleding, kleingoed en meubels worden hier in grote getale binnengebracht, er is dus altijd meer dan genoeg te
doen."

De Kringloopwinkel
"Voor kleding en kleingoed zoeken we vrijwilligers die het leuk vinden om in teamverband de spullen uit te zoeken
en van prijzen te voorzien. Bij de meubels en in het magazijn kunnen we vrijwilligers gebruiken die fysiek nog sterk
genoeg zijn en graag in teamverband de winkel steeds weer aanvullen met nieuwe meubels. Dat team zorgt er
samen met de transportgroep voor dat de gekochte spullen bij de mensen worden opgehaald en dat gekochte
spullen worden bezorgd. Verder zijn teamleiders nodig, zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding in de
winkel en ondersteunen het magazijn en de vrijwilligers in hun werkzaamheden en bij de samenwerking." De 73-
jarige Irene Solo (moeder van 2 kinderen en oma van 2 kleinkinderen) begon drie jaar geleden bij de
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Kringloopwinkel. "In het begin werkte ik een tijdje op 4 afdelingen; kleingoed, kleding, planning en kassa.
Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om achter de kassa te staan, ik vind de sociale contacten met de klanten
namelijk het leukst."

Persoonlijke drive
Irene werkt in principe een dagdeel per week. "Daarnaast val ik af en toe in bij ziekte en vakanties, en help ik mee
bij evenementen. Ik heb leuke collega's, er is een fijne sfeer en het geeft voldoening gezamenlijk te werken aan
goede doelen voor kansarmen." Irene heeft echter ook een persoonlijke drive. "Mijn adoptievader werkte 65 jaar
geleden in Indonesië ook als vrijwilliger voor Vincentius, hij deed de financiën voor 2 kindertehuizen in Jakarta. In
september 2019 ga ik terug naar het kindertehuis waar ik vroeger 8 jaar heb gezeten. Namens Vincentius mag ik
daar een geldbedrag overhandigen. Het is fijn om op deze manier iets terug te kunnen doen."

Eethuis Het Anker
Eethuis Het Anker serveert 5 keer per week een gezonde en lekkere driegangenmaaltijd. De gasten zijn voor het
merendeel sociaal zwakkeren, waaronder dak- en thuislozen, maar iedereen is welkom. Zij krijgen tegen een kleine
vergoeding een maaltijd geserveerd en kunnen hier anoniem komen eten, mits ze zich houden aan de huisregels.
"Zo bieden we een rustmoment met mogelijkheid tot contact met anderen in een gemoedelijke sfeer", aldus
vrijwilliger Wim. "Het restaurant is vijf dagen per week geopend. Een vrijwilliger kan kiezen voor een taak als kok in
de keuken (vanaf ca 14.00 uur) of voor een taak als serveerder in het restaurant (vanaf ca 16.15 uur). Rond 19.30
uur zijn wij klaar en is de boel aan kant. De werkzaamheden worden gedaan in twee ploegjes, elk van twee tot drie
personen. Zelf ben ik na mijn pensionering hier begonnen, met name om een nieuw sociaal netwerk op te bouwen.
Ik kook én serveer. Koken is leuk, zeker als dat kan met mijn vriend Steef. Onder het koken kletsen wij heel wat af,
maar ondertussen houden wij wel in de gaten dat het eten op tijd op tafel komt. Bij het koken hebben wij een grote
mate van vrijheid, wat het menu betreft. Iedereen doet het op zijn eigen manier en tempo. Bij het serveren is er
meer direct contact met de gasten. Daar ervaar je ook vaak dat de mensen dankbaar zijn voor hetgeen wij doen.
Wij vinden het leuk om voor de mensen wat te betekenen, zeker als daarbij plezier, waardering en voldoening hand
in hand gaan."

Marjo: "Vrijwilligers zijn alles voor ons. Zij vormen het hart van onze vereniging. In de gemeente 's-Hertogenbosch
zijn altijd nog zo'n 7200 huishoudens die onder de armoedegrens leven. Daarmee is onze inzet nog steeds hard
nodig."

Meer info: www.vincentiusdenbosch.nl. Hier kunt u zich ook opgeven als vrijwilliger.

http://www.vincentiusdenbosch.nl/

