
 

 
 

Wie zijn wij? 
 

De Vincentiusvereniging in de 
gemeente Heusden is een 
dienstverleningsinstantie die 
zich met behulp van 
vrijwilligers structureel wil 
inzetten voor de kwetsbare 
medemens.  

 

 
Doel van de vereniging 

 
Om ieder mens in nood wil de 
Vincentiusvereniging zich 
bekommeren ongeacht oorzaak, 
achtergrond of geloof. Directe 
persoonlijke hulp en armoede-
bestrijding staan hierbij  centraal.  

 

Ieder mens telt! 

 
Hulpaanvraag 

 
Zowel professionele instellingen als particulieren kunnen op ons een 
beroep doen. Hulpaanvragen worden in de commissie besproken. 
Als er acute financiële of materiële nood is wordt er meteen actie 
ondernomen. 
Wij richten onze hulp op de inwoners van de gemeente Heusden.  
 
Voor hulpaanvragen is de Vincentiusvereniging bereikbaar: 

 telefonisch via 06-13753058 of 06-12695885  
 via e-mail:  

amcebrandts@hotmail.com of 
lies.vaneggelen@kpnplanet.nl  

 via het aanvraagformulier op de website 
www.vincentiusheusden.nl 

IBAN: NL48 RBRB 0929 0107 52 

Web: www.vincentiusheusden.nl 

  www.facebook.com/vincentiusheusden 

 

mailto:amcebrandts@hotmail.com
mailto:lies.vaneggelen@kpnplanet.nl
http://www.facebook.com/vincentiusheusden
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https://myshadow.org/facebook-privacy-settings-you-should-know


 

 
Inkomsten 

 
Elk jaar organiseert de 
vereniging een boekenbeurs. Al 
30 jaar lang worden de 
opbrengsten van deze beurs 
ingezet voor directe hulp. 
 
Sinds kort kunnen wij ook 
rekenen op inkomsten van de 
Stichting Vincentiuswinkel 
gemeente Heusden met een 
winkel in Drunen. Trots zijn wij 
op onze partner, die zich volledig 
richt op helpen en daardoor 
solidariteit en saamhorigheid 
handen en voeten geeft. 
 

 

 
Visie en historie 

 
Onze vereniging is aangesloten 
bij de Vincentiusvereniging 
Nederland en daarmee 
verbonden met de internationale 
Vincentius vereniging, gevestigd 
in Parijs. Deze vereniging werd in 
1833 opgericht door Frederic 
Ozanam. De gekozen naam komt 
van Vincentius a Paulo, een 
Franse priester en heilige die in 
de 17e eeuw leefde. De leden 
van de vereniging kwamen 
bijeen om hun christen zijn in 
praktijk te brengen. Zij bezoch-
ten en hielpen behoeftige 
gezinnen en deelden voedsel en 
kleding uit. De doelstelling van 
onze vereniging sluit volledig aan 
bij de in de 19e eeuw opgerichte 
vereniging in Parijs. 

 

 
INFO 

 
De Vincentiusvereniging heeft een ANBI status 
Donaties zijn welkom op bankrekening  
NL48 RBRB 0929 0107 52 

 

 


