
Korte schets achtergrond 

Vincentiusvereniging



• Ontstaansgeschiedenis en spiritualiteit

• Organisatie



Ontstaansgeschiedenis en spiritualiteit

Frédéric Ozanam (1813-1853)

Vader is geneesheer te Lyon,die zich inzet voor de armen in de 

arbeiderswijken.

Frédéric gaat in 1831 in Parijs studeren: rechten.

Wordt bewogen door de grote armoede onder de arbeiders in 

Frankrijk in die tijd.

Burgerij heeft roer in handen en bekommert zich alleen om eigen 

gewin.

Kerk houdt zich afzijdig  in de zorg voor de armen.



Ontstaansgeschiedenis en spiritualiteit

Arbeiders hebben niet het recht zich te organiseren

Een opstand van arbeiders wordt in Lyon 

bloedig neergeslagen.

Ozanam is geschokt.

Kerk houdt zich afzijdig

Ozanam: christenen moeten zich juist gedreven voelen 

door zorg voor hun naasten!

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dayl64Mi7o286M&tbnid=5Pa9x34VJicAAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vincentdepaul.be/geschiedenis/?lang%3Dnl&ei=PNTLUpqhH8bR0QXUxIGgDg&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNHW14SUaMKXmRXEhWUGkLAGdyc1qQ&ust=1389176250408700
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dayl64Mi7o286M&tbnid=5Pa9x34VJicAAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vincentdepaul.be/geschiedenis/?lang%3Dnl&ei=PNTLUpqhH8bR0QXUxIGgDg&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNHW14SUaMKXmRXEhWUGkLAGdyc1qQ&ust=1389176250408700
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dayl64Mi7o286M&tbnid=5Pa9x34VJicAAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vincentdepaul.be/geschiedenis/?lang%3Dnl&ei=PNTLUpqhH8bR0QXUxIGgDg&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNHW14SUaMKXmRXEhWUGkLAGdyc1qQ&ust=1389176250408700
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dayl64Mi7o286M&tbnid=5Pa9x34VJicAAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vincentdepaul.be/geschiedenis/?lang%3Dnl&ei=PNTLUpqhH8bR0QXUxIGgDg&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNHW14SUaMKXmRXEhWUGkLAGdyc1qQ&ust=1389176250408700


Ontstaansgeschiedenis en spiritualiteit

Ozanam richt in 1833 met een achttal jongeren de eerste Vincentiusvereniging op 

in Parijs om noodlijdenden in hun onmiddellijke buurt te ondersteunen

Neemt Vincentius a Paulo als patroon/inspirator.



Ontstaansgeschiedenis en spiritualiteit

Vincentius a Paulo: priester 1581-1660

Trekt zich het lot van de armen en wezen aan.

Sticht caritasverenigingen.

Sticht congregatie van priesters (Lazaristen) en Dochters van Liefde.

Vooruitstrevend nl in die tijd geen rol voor vrouwen in maatschappij of kerk!

Deze religieuzen leven niet in kloosters,worden erop uit gestuurd



Ontstaansgeschiedenis en spiritualiteit

Spiritualiteit van Vincentius:

“De straat is jullie klooster, het werk

voor de armen is jullie gebed”

Spiritualiteit van de nabijheid

Spiritualiteit van het handelen

Dienende nabijheid

Zien         Bewogen worden       In beweging komen



Ontstaansgeschiedenis en spiritualiteit

Ozanam heeft altijd bepleit dat iedere vereniging haar eigen klemtoon 

moet kunnen leggen,aangepast aan de situatie ter plaatse

Uitdrukkelijke lekenvereniging

Naast concrete hulp aan armen ook wegen zoeken om structureel 

armoede te verhelpen



Organisatie

• Gestart in Parijs in 1833

• Binnen 10 jaar in Italië,Spanje,Portugal,Duitsland,Ierland,België

• Al snel verspreid over de hele wereld

• In Nederland in 1846 te Den Haag 

• In Vlijmen opgericht in 1938 (tot 1969 actief, daarna “slapend”)

• In Vlijmen heropgericht in 1986



Organisatie

Missie: De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde

vrijwilligersorganisatie,die met behulp van armoedebestrijding

en persoonlijke hulpverlening en vanuit het gedachtegoed van 

Vincentius, een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven

voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving



Organisatie

Plaatselijke verenigingen

Aangesloten bij  Vincentius vereniging Nederland

Afgevaardigden naar ALV

Aangesloten bij de Internationale Vincentiusvereniging in Parijs



Organisatie

Vincentius vereniging Nederland

Kenniscentrum

Platform

Beleidsorgaan

Ondersteunend



Organisatie

Plaatselijke 

vereniging

Bestuur

Vrijwilligers

Commissies/Werkgroepen



Organisatie

Vrijwilligers zijn het kapitaal van een vereniging!



Ambities



Ambities

Ambities op de korte termijn:

Het oprichten van een Stichting Leergeld voor de gemeente Heusden

Ambities op de langere termijn:

Een Vincentiuswinkel openen.

Beide ambities zijn 

gerealiseerd



Stichting Leergeld

.
In Nederland leven plm. 384.000 kinderen in gezinnen met financiële

Problemen (armoedesignalement 2013 CBS/SCP), 1 op de 9 kinderen!

Risico op sociale uitsluiting. Kunnen nl onvoldoende meedoen met 

activiteiten op school en in sociaal maatschappelijk leven.

Leergeld:kansen bieden aan kinderen 4-18 jr om deel te kunnen nemen

aan binnen- en buitenschoolse activiteiten  sociale vaardigheden

en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen.



Stichting Leergeld

Investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft op termijn 

positieve gevolgen voor de maatschappij als geheel.

Motto:

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.



Stichting Leergeld

Leergeldformule: 

Stap1:huisbezoek en inventarisatie 

Stap 2:Bemiddeling

Stap 3: Financieel vangnet: giften in natura

of vergoeding van kosten aan clubs en scholen



Stichting Leergeld

Laagdrempelig

Werkt zeer lokaal en is lokaal sterk ingebed

Nauw samenwerken met scholen

Werkt snel



Stichting Leergeld

“Local for local”-aanpak  lokale fondsenwerving/PR

Fondsenwerving overheid( hoe lang nog?)

Vermogensfondsen,bedrijfsfondsen

Bedrijven

Religieuze instellingen

Particulieren,serviceclubs



Stichting Leergeld

Rapport “Kinderen in armoede”,juni 2013 noemt als voorbeeldprojecten

en goede initiatieven voor kinderen in armoede mn Stichting Leergeld.

Maar ook:

• jeugdsportfonds

•voedselbanken

•kledingbanken

•kringloopwinkels



vincentiuswinkel

Wat kunnen en willen we met een Vincentiuswinkel?

•Zichtbaar zijn als Vincentiusvereniging in de Heusdense samenleving

•Inkomen generen

•Verkleinen van de afvalberg

•Verlenen van noodhulp in natura

•Voor de kleine portemonnee

•Aanbieden van werkplek/stageplek/resocialisatie




