
Jaar na jaar wordt een op de vijf huishoudens getroffen door 

energiearmoede. Mensen met beperkte financiële middelen 

lopen meer kans om een te groot deel van hun budget aan 

energie uit te geven en hun verbruik sterk te moeten beperken. 

In de roep voor meer sociale en klimaatrechtvaardigheid 

heeft het Solidariteitsfonds van Vincent de Paul een interne 

projectoproep gelanceerd om lokale verenigingen bewust te 

maken van deze problematiek. 

Deel uitmaken van een huishouden zonder arbeidsinkomen 

verhoogt aanzienlijk het risico om in energiearmoede te 

vervallen. Dat is een situatie die meer alleenstaande mama’s 

en alleenstaande vrouwen boven de 65 treft. Sinds de 

coronacrisis en de stijging van de energieprijzen is die situatie 

alleen maar verslechterd doordat de mensen vaker thuis 

zijn gebleven en meer energie hebben verbruikt. Bovendien 

hebben arme gezinnen proportioneel meer te lijden onder de 

inflatie dan rijke gezinnen. Dat verschil in inflatie is uiteraard 

te verklaren door het uiteenlopende consumptiegedrag van 

de gezinnen naar gelang hun inkomensniveau.

Afgelopen winter was het probleem voor vele families 

ronduit acuut: eten of verwarmen. In deze lentemaanden zijn 

we het misschien al vergeten, maar dat is het dilemma waar 

honderdduizenden huishoudens op een koude dag vaak mee 

wakker werden. De gevolgen liggen voor de hand: gezinnen 

die in energiearmoede leven, lopen driemaal meer kans om 

in slecht geïsoleerde, vochtige en ongezonde woningen te 

wonen en bijgevolg in slechte gezondheid te verkeren. 

In tijden van sociale en ecologische onrechtvaardigheid heeft 

het Solidariteitsfonds van Vincent de Paul dan maar zelf een 

projectoproep gelanceerd voor aangesloten verenigingen 

met betrekking tot energiearmoede. Dat fonds wordt 

gespijsd door honderden kleine inhoudingen op de giften 

die wij mogen ontvangen. Dankzij u dus! Maar dat wisten we 

al: U, de donateurs en wij, de vrijwilligers: een partnerschap 

met een positieve impact voor mens en maatschappij! Laten 

we dat zo houden, zolang de wereld er niet rechtvaardiger 

op wordt.     

Frederick De Gryse
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leven vol geneugten. Verwelkomen, dat is je laten verrassen, het 
onverwachte in éénieder ontdekken waar je het niet verwacht. Zo 
ontvangt La Traille - ons Vincentiaans centrum in het Luikse Engis 
- iedereen die nood heeft aan een luisterend oor, advies, hulp of 
bijstand. 

La Traille, dat is zowel een sociale dienst als een opvangtehuis. Het 
biedt onderdak aan vrouwen in sociale moeilijkheden, al dan niet 
met kinderen, maar ook aan zwangere tienermama’s of oudere 
moeders. Naast telefonisch onthaal de klok rond, organiseert men 
er accommodatie en allerlei vormen van steun om de dames weer 
op de been te helpen. « De helft van onze vrouwen komt bij ons 
aankloppen vanwege problemen met psychologische, economische, 
administratieve inslag, fysiek of seksueel geweld tussen partners of 
soms ook wel intergenerationeel geweld », vertelt ons Chantal Gustin, 
directrice van het centrum. En de andere helft? Dit zijn vrouwen met 
huisvestingsproblemen. Vorig jaar bood La Traille onderdak aan 38 
vrouwen en 44 kinderen.  

Op 10 mei waren we getuige van een nieuwe fase in de evolutie van 
La Traille: een heuse uitbreiding met nieuwe studio’s, een wassalon 
en een polyvalente ruimte. Met een permanente bezettingsgraad van 
90% vorig jaar, maar ook met talrijke aanvragen waaraan La Traille 
niet meer kon voldoen, was een nieuwe vleugel levensnoodzakelijk 
geworden. Met de uitbreiding brengt dat het totaal op vijftien 
moderne flatjes. Wij waren erbij en zagen dat het goed was. Proficiat 
aan de hele ploeg! 

Vrij naar:  
https://www.lavenir.net/regions/huy-waremme/engis/2022/05/11/la-traille-a-
engis-sagrandit-de-4-nouvelles-chambres-63ORUHO32VDU7ML74XDDXFBSD4/

In de woestijn is gastvrijheid geen kwestie van 
verdienstelijkheid of sociaal engagement, maar 
een kwestie van leven en dood. Reizigers op 
doortocht kunnen niet alleen gelaten worden 
zonder eten en drinken. Herinner u hoe Abraham 
aan die regel gehoorzaamde: hij ontving 
bezoekers alsof het zijn God zelf was, hij eerde 
hen en was genereus. In ruil beloofden deze 
bezoekers hem het onverwachte: een nieuw 

RELIGIE EN 
SAMENLEVING  

WOORDJE VAN DE 
VOORZITTER 

   
De huidige sociale en economische 

toestand herinnert ons eraan dat de 
onzekerheid veel mensen om ons heen blijft 
treffen. Nu ook nog eens de vakantie voor de 
deur staat, maken veel jonge huishoudens 
zich weer zorgen over de vraag hoe ze het 
nog kunnen bolwerken: betalende opvang, 
zomerkampen, … Onze vrijwilligers zijn er 
ook deze zomer om mensen te helpen en 
hen een plaatsje te laten vinden in het hart 
van de samenleving. Een samenleving die 
nog nooit zoveel nood had aan hoop en 
menselijkheid. Dit alles is mogelijk dankzij 
uw regelmatige steun. Dank u wel hiervoor. 
Wij wensen u alvast een mooie zomer!

Adrien de Vreese

« De naam ‘La Traille’ verwijst naar de kabel 
die ter hoogte van Engis de Maas overspant. 
Het kwam in me op als het beeld dat het best 
ons voornemen symboliseerde. Om van de 
ene oever waar het leven niet gemakkelijk is 
over te gaan naar de andere oever waar het 
dagelijkse leven normaal verloopt. »  

LUCIEN DARDENNE, oprichter



Gouden medaille: 20.000 euro

KURINGEN
Energie voor iedereen

Bij ons is solidariteit niet alleen een verhaal tussen mensen 
onderling, maar ook tussen onze eigen plaatselijke verenigingen. 
Dit is logisch, omdat sommige verenigingen gemakkelijker de weg 
vinden naar werkingsmiddelen dan andere, of omdat sommige 
verenigingen met complexere of extremere aanvragen worden 
geconfronteerd dan andere. Om dat terug in evenwicht te brengen, 
doen wij elk jaar beroep op ons nationaal solidariteitsfonds. 
Dat fonds wordt gespijsd door kleine inhoudingen op de giften 
die we in de loop van het jaar ontvangen. Zo werd eind 2021 de 
beschikbare enveloppe gebruikt om een impuls te geven aan 
projecten ter bestrijding van energiearmoede. 

Concreet wilden we dit jaar projecten vanuit het terrein 
ondersteunen die draaien rond energie-bewustzijn bij de meest 
kwetsbare gemeenschappen. Dat waren doorgaans initiatieven die 
opgezet zijn vanuit een of meer invalshoeken: sensibilisering rond 
energiebesparing, praktische tips of apparatuur om thuis minder 
energie te verbruiken. Maar ook informatiecampagnes omtrent 
sociaal tarief of bevordering van zachte mobiliteit (workshops 
voor fietsreparatie, programma’s voor gebruik van het openbaar 
vervoer). 

Dit jaar waren wij ontzettend blij om tien goede projecten met 
een subsidie te kunnen ondersteunen en om drie deelnemende 
verenigingen specifiek te kunnen belonen als beste innovatief 
project. De drie winnaars hebben namelijk blijk gegeven van grote 
inventiviteit met een geïntegreerd actieplan dat op 3 pijlers berust: 

VIND AL  
ONZE ANDERE 
PROJECTEN OP  
WWW.CROWDGIVING.BE

Als u via deze site een schenking 
doet aan het project van een 
plaatselijke vereniging, wordt 
uw schenking volledig aan die 
vereniging doorgegeven, zonder 
enige aftrek voor het nationale 
solidariteitsfonds. 
U steunt dan een specifiek 
buurtproject en ontvangt aan het 
begin van het volgende jaar een 
fiscaal attest voor elke gift van meer 
dan 40 euro.

ONDERTUSSEN OP 
HET TERREIN 

1

Zilveren medaille: 10.000 euro

MARCHIENNE DOCHERIE
Samen onze energie onder  
controle krijgen!

2

Bronzen medaille: 5.000 euro

POPERINGE
Aanpak van energiearmoede  
onder arme gezinnen. 

3

BEWUSTMAKING

BEGELEIDING 

FINANCIËLE STEUN  

DOE EEN GIFT  

Onze solidariteitsacties kosten veel geld,  
maar zijn helaas noodzakelijk.  

Wij werken bijna uitsluitend met vrijwilligers en 
dankzij uw giften of legaten.

Wij willen onze middelen ten volle benutten om 
bij te dragen tot een betere samenleving,  

dicht bij huis.

Help ons door een gift te doen aan 

BE02 3100 3593 3940
Sint Vincentiusvereniging,
Nationale Raad van België

Als het totaal van uw giften aan de Nationale 
Raad een minimum van 40 euro bereikt, 

bezorgen wij u een fiscaal attest.

Misschien steunt u liever een vereniging bij u in 
de buurt? Geen probleem.

Vermeld dan duidelijk de naam van die 
plaatselijke vereniging. Wij zorgen ervoor dat 
uw gift rechtstreeks aan hen wordt uitbetaald 
en dat u uw fiscaal attest binnen de wettelijke 

termijn ontvangt.



HOE LANG BEN JE AL LID VAN ONZE VERENIGING?  
HOE BEN JE HIER TERECHT GEKOMEN? 
Wat vliegt de tijd! Dat is intussen 9 jaar. Als parochie assistent was 
ik altijd al verantwoordelijk voor domeinen als armenzorg. In het 
kader van dat mandaat werd ik door de deken gevraagd om de 
banden aan te halen met de plaatselijke verenigingen in Oostende 
en er de verdere werking mee uit te bouwen.    

WAT IS JOUW ROL? WAT ZIJN JOUW TAKEN ZOAL?
Mijn rol valt niet éénduidig te omschrijven. Mijn taken zijn dan ook 
zeer gevarieerd. Dat maakt mijn opdracht interessant. Afhankelijk 
van de specifieke behoeften in een buurtwerking, zorg ik mee voor 
de opvang of ondersteuning van gezinnen in nood, maar ook voor 
de administratieve of logistieke aspecten. 
Op strategisch vlak werk ik hard aan de samenwerking met de 
gemeentelijke overheid en andere instanties: dat gaat van de sociale 
kruidenier van de stad, tot scholen, CAW’s, maar bijvoorbeeld ook 
advocaten die rechtsbijstand verlenen.      

WAAROM BIJ ONZE ORGANISATIE EN NIET ERGENS ANDERS? 
Onze beweging is en blijft dé referentie op vlak van armenzorg 
die gerespecteerd wordt om haar traditie en expertise, haar 
goede interne structuur en concrete realisaties. Die echo luidt 
niet alleen binnen de katholieke achterban, maar binnen het hele 
maatschappelijke veld dat met sociaal beleid bezig is. Wij zijn een 
begrip.   
Ook de motivatie en de vriendschap onder vrijwilligers is 
uitzonderlijk. Solidariteit zit duidelijk in ons DNA. Met onze unieke 
aanpak slagen we er toch maar in om onze traditionele waarden 
in praktijk te brengen in een complexe pluralistische samenleving.

ALS JE EEN TOVERSTOKJE HAD VOOR JE VERENIGING, WAT 
ZOU JE DAN DOEN?

In principe zouden we ons werk overbodig moeten kunnen maken. 
We weten helaas dat de realiteit heel anders is. Dus laten we gewoon 
proberen onze traditionele kijk op armoedebestrijding heruit te 
vinden. Daarmee bedoel ik: écht werk maken van participatie van 
onze gezinnen. Met de juiste begeleiding kunnen we een echte 
sociale beweging worden van en voor de kwetsbare mensen zelf: 
een echte inclusieve samenleving. 

Proficiat Mickael, doe zo verder !

Wil je je aansluiten bij de vrijwilligers in je buurt? Aarzel niet!  
Meer informatie vind je op www.vincentdepaul.be

VRIJWILLIGER IN  
DE KIJKER
In deze rubriek leggen we 
traditiegetrouw 5 vragen 
in 5 minuten voor aan een 
vrijwilliger op het terrein. 

MIJN PASPOORT
Mickael Verbeke
Ik ben 33 jaar 
Ik woon in Oostende 

EEN LEGAAT DOEN? 

Om onze werking in de toekomst veilig te 
stellen kunnen wij enkel beroep doen op 
onze sympathisanten en niet meteen op 
overheidshulp of subsidies. Steeds meer 
mensen doen gelukkig een legaat voor het 
goede doel. 

Het is dan ook een mooie en solidaire 
manier om een vermogen over te dragen 
ten voordele van de volgende generaties. 
Met dat vermogen kunnen wij dan weer 
onze projecten op termijn veiligstellen 
en een beter leven garanderen voor de 
honderden mensen die bij ons aankloppen.

Wens je ook mee te bouwen aan een 
rechtvaardige wereld voor de toekomst? 
Opgepast: in Vlaanderen gelden er sinds 
kort nieuwe regels. Het duolegaat bestaat 
niet meer, maar een gewoon legaat aan 
een erkend goed doel is voortaan vrij van 
belasting. Een vriendenlegaat kan voortaan 
aan gunsttarief.

Informeer je zeker bij je notaris of in alle 
discretie bij onze Nationale Raad in Brussel.

Onze contactgegevens vind je hieronder. 

WIE IS WIE OP DE NATIONALE 
AFDELING? 
Ledenwerking en vrijwilligers  
Nadine Decoutere
ndecoutere@vincentdepaul.be
Tel 02 243 16 23

Giften en legaten 
Abou Saidou Dia
adia@vincentdepaul.be
Tel 02 243 16 25

Algemeen Directeur
Frederick De Gryse
fdegryse@vincentdepaul.be
Tel 02 243 16 22

Voorzitter van het Bestuurorgaan
Adrien de Vreese
adevreese@vincentdepaul.be

CONTACT
VINCENT DE PAUL BELGIUM
St Vincentiusvereniging,  
Nationale Raad van België vzw
Kleine Wijngaardstraat 179
1160 Brussel 
Tel 02 243 16 23
contact@vincentdepaul.be
www.vincentdepaul.be 

UW PRIVACY
Onze nieuwsbrief niet meer ontvangen?  
Uitschrijven kan op  
contact@vincentdepaul.be
De bescherming van uw persoonlijke gegevens en 
uw rechten op dat vlak zijn van het grootste belang. 
Wij voldoen dan ook aan de desbetreffende Europese 
regelgeving - GDPR en verkopen of delen uw gegevens 
niet met anderen. Voor meer informatie kan u altijd ons 
privacy document aanvragen. V
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Volg ons op Facebook: 
Vincent de Paul Belgium


