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Voorwoord van de voorzitter 

Het jaar 2021 was in alle opzichten heel bijzonder. Een jaar waarin we ge-
dacht hadden dat we afscheid zouden nemen van corona en de bijbeho-

rende beperkingen, maar ook een jaar waarin we onze ‘normale’ dienst-
verlening weer optimaal aan zouden kunnen bieden. 

 
Hoewel we anders hadden gehoopt, werd 2021 echter ook voor een groot 

gedeelte gekenmerkt door de coronapandemie. Door de landelijke maat-
regelen werd onze persoonlijke manier van werken lastiger. De huisbe-

zoeken die ons zo kenmerken werden voor een groot gedeelte opgeschort 
vanwege de geldende beperkingen.  

 

Ondanks deze beperkingen kijken we terug op een jaar waarin we weder-
om ons bestaansrecht hebben bewezen. De hoeveelheid hulpaanvragen 

ligt op een vergelijkbaar niveau met dat van 2020, waarbij we ook hier 
moeten aangeven dat dit een bijzonder, corona-gerelateerd jaar was.  

 
We hebben 2021 tevens aangegrepen om onze stichting intern te veran-

deren. Er hebben verschillende wijzigingen plaatsgevonden in zowel de 
samenstelling van het bestuur als die van de dienstverleners, waarbij we 

verderop in dit jaarverslag onze dank uitspreken voor eenieder die ons in 
het afgelopen jaar heeft geholpen als vrijwilliger. 

 
Ondanks dat we minder zichtbaar zijn geweest in 2021 hebben we toch tal 

van mooie donaties mogen ontvangen waarmee we onze dienstverlening 
hebben kunnen bekostigen. Mede hierdoor zijn we een gezonde stichting 

die in het komende jaar haar dienstverlening gaat opschroeven. 

 
In 2022 bestaan we twintig jaar. Hoewel een jubileum vaak reden is voor 

een feestje, is dat bij onze stichting de vraag. We ondersteunen gezinnen 
waarvan de kinderen opgroeien in armoede en we doen dit al twintig  jaar! 

Spijtig dat dit nog altijd nodig is in Nederland en, voor ons specifiek, in 
onze gemeente. Het maakt echter ook dat we trots zijn op ons werk, 

waarin we kinderen die opgroeien in (relatieve) armoede een steuntje in 
de rug kunnen geven. 

 
Door onze interne veranderingen en het feit dat corona op zijn retour lijkt, 

kijken we uit naar komend jaar. Een jaar waarin we onze dienstverlening 
weer ‘gewoon’ gaan aanbieden en we onze samenwerking met lokale 

partners gaan intensiveren.  
 

Dank voor alle inzet van zowel vrijwilligers, donateurs als samenwerkende 

partners. 
 

Geert van Rooij 
Voorzitter 
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Kinderarmoede landelijk én plaatselijk aangepakt 

 

 
Armoede op de nationale agenda 

 
Het is een schande dat in ons steenrijke land gemiddeld in elk 

klaslokaal een paar kinderen zitten voor wie goede kleding en 
schoeisel, fatsoenlijk eten, een laptop, een 

schimmelvrij huis, vakanties, 
boeken en alle andere dingen 

die belangrijk zijn als je een 
kind bent, niet vanzelfspre-

kend zijn. Aldus Sheila Si-
talsing in de Volkskrant (25 

september 2021). Één op 
de negen kinderen groeit 

op in armoede. Iedereen 

roept dat dat niet zo zou mogen zijn, maar wat wordt er aan het probleem 
gedaan?  

Sinds januari 2022 heeft Nederland voor het eerst in de geschiede-
nis een minister voor Armoedebeleid. Carola Schouten viel deze dubieu-

ze eer te beurt. Ze zegt: ‘Dat er in Nederland mensen zijn die in armoede 
leven, is natuurlijk niet iets om trots op te zijn. Maar het is de realiteit, en 

daar moeten we iets mee.’ Ze is zeer gemotiveerd, want, zo zegt ze, ar-
moede raakt wezenlijke zaken in het leven, zoals een dak boven het 

hoofd, en eten in de koelkast. Maar het gaat ook over meedoen in de sa-
menleving en echt gezien worden als mens. (Trouw, 12 februari 2022) 

 Dat er een bewindspersoon is aangesteld speciaal om het armoede-
vraagstuk aan te pakken, is veelzeggend. Toen De Strohalm twee decen-

nia geleden van start ging, was het probleem nog amper benoemd, laat 
staan in kaart gebracht. Sindsdien is het veelkoppige monster ‘armoede’ 

allengs scherper in beeld gekomen. Denk aan de schuldenproblematiek als 

gevolg van de toeslagenaffaire. Mensen werden weggezet als fraudeurs en 
moesten zelf maar bewijzen dat dat niet terecht was. Velen zijn de weg 

kwijtgeraakt in het doolhof van complexe regels. Ga je bijvoorbeeld met 
een bijstandsuitkering parttime werken, kan je huurtoeslag ineens worden 

verlaagd. Een jaar later moet je alles in één klap terugbetalen.  
Ondertussen gaan de energierekeningen omhoog, worden de bood-

schappen duurder en betaal je aan de pomp fors meer. Naar aanleiding 
van de vele schrijnende getuigenissen van slachtoffers is er een kentering 

opgetreden in de benadering van de armoedeproblematiek in Nederland. 
Carola Schouten kent de cijfers: ‘Er leven nu 221.000 kinderen onder de 

lage inkomensgrens van het CBS, van wie 95.000 al vier jaar of langer. De 
gemakkelijkste manier om kinderarmoede de wereld uit te helpen is zor-

gen dat hun ouders meer verdienen en meer kans op een baan hebben.’ 
Ze zet zich in voor verhoging van het minimumloon, stapsgewijs met 7,5 

procent, en probeert samen met werkgevers meer mensen naar een duur-
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zame baan te begeleiden. Het nieuwe kabinet trekt 500 miljoen euro per 
jaar uit voor hervorming van de arbeidsmarkt en bestrijding van armoede 

en schulden. 

 
 

Wat doet Waalwijk? 
 

De nieuwe burgemeester van Waalwijk, Sacha Ausems, zegt veelvuldig 

met allerlei stadgenoten in gesprek te gaan, om te weten wat er echt 
speelt, en om een brug te slaan tussen het stadhuis en de samenleving. 

Zij is trots op wat de lokale samenleving – speciaal in de moeilijke jaren 
van de coronapandemie – heeft laten zien aan initiatieven om zorgen over 

eenzaamheid en schulden de baas te worden. Er is echter nog genoeg te 
doen. Onder meer noemt zij ‘het indammen van de grote kinderarmoede 

die Waalwijk kent’ als een van de speerpunten van het gemeentelijk be-

leid. ‘Want Waalwijk is van ons allemaal. Iedereen telt in Waalwijk’ (Week-

blad Waalwijk, 9 februari 2022).  

Mooie woorden. Nu nog de daden. Uit de korte statements van de 
vier wethouders in dezelfde editie van het weekblad vallen helaas nog 

geen concrete beleidsvoornemens te destilleren. Dus kijken wij naar wat 
de gemeente in de afgelopen jaren heeft gepresteerd aan armoedebeleid. 

Waalwijk tekende in 2019 het landelijke convenant dat de ambitie uit-
spreekt dat in Nederland in 2030 de armoede onder kinderen helemaal 

moet zijn uitgebannen. Wat een ambitie! 
De gemeentelijke Paswijzer verlaagde al enkele jaren de drempel 

naar sport en cultuur. In 2021 ontvingen paswijzerhouders van de ge-
meente een waardebon van € 150,- om een schoolstartpakket samen te 

stellen voor nieuwe brugklassers. Daarnaast waren er voor hen kindbon-
nen ter waarde van € 50,- voor kinderen van 0 tot 4, en € 100,- voor kin-

deren van 4 tot 18.  
Voor het komende jaar geldt een geheel nieuwe opzet van de pas-

wijzer. Daardoor zal het voor de medewerkers van De Strohalm vermoe-

delijk lastiger worden om te beoordelen of een bepaalde cliënt voor onze 
steun in aanmerking kan komen. Ook kan de vaardigheid in het omgaan 

met digitale technieken bij een deel van onze doelgroep te wensen overla-
ten.  

 Onze coördinatoren zorgen voor doorverwijzing van cliënten naar 
het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ook zijn wij intermediair voor o.a. het 

Armoedefonds, het Fonds Kinderhulp en Babyspullen.nl. Het SAW (= Sa-
menwerkingsoverleg Armoede & Zorg Waalwijk) kwam in de coronajaren 

helaas niet meer bijeen. 
 De Strohalm ziet zich als belangrijke schakel in de plaatselijke ar-

moedebestrijding. Zij ontvangt sinds 2018 jaarlijks een waarderings-
subsidie van de gemeente: in 2021 was dat wederom € 10.000, -. Daar-

voor zijn wij de gemeente erkentelijk. Deze subsidie geeft aan dat onze 
inspanningen voor de arme gezinnen worden gewaardeerd. Het contact 

van De Strohalm met Team Wijz, was in corona-tijd tot een minimum 

beperkt. Dit team zet zich namens de gemeente in voor zaken van werk, 
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inkomen, jeugd en zorg. Het streven is te komen tot een betere informa-
tie-uitwisseling (met inachtneming van de AVG-regels) en stroomlijning 

van de aanpak van de problemen.  

Enkele leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs maken ge-
bruik van onze ondersteuning. Uiteraard verwijzen wij bij aanvragen aller-

eerst naar de bestaande voorzieningen, zoals de zogeheten Schoolwijzer 
(bij toewijzing € 150,- per leerling) of naar het Panfonds van het Dr. Mol-

lercollege. 
 

 
  

  



 9 

Hoe werkte De Strohalm in 2021? 

 

Al twintig jaar stelt De Strohalm zich ten doel ‘… in de gemeente Waalwijk 
hulp bieden aan gezinnen met minderjarige kinderen die in armoede le-

ven; met een luisterend oor, financiële ondersteuning (…) of deskundige 
doorverwijzing.’ De Strohalm kan steun bieden zodat de kinderen niet 

aan de zijlijn blijven staan. Zo wil De Strohalm een klein steentje bijdra-
gen aan een leefbare samenleving hier in Waalwijk.  

 
 

Wij staan klaar  
 

Voor wie staan wij klaar?   

Wij staan klaar voor kinderen tot 18 jaar, wonend in de gemeente Waal-

wijk, van wie de ouders in het bezit zijn van de gemeentelijke paswijzer, 
in de schuldhulpverlening zitten of cliënt zijn bij de voedselbank. 

Mensen van wie de inkomens net boven de minima uitsteken, heb-
ben van overheidswege geen recht op toeslagen, waardoor ze soms finan-

cieel in de knel komen. Hulpvragen vanuit deze categorie worden door ons 
serieus bekeken: hulp op maat is dan ons devies. 
 

 

Wij werken samen 
 

De Strohalm neemt deel aan het Landelijk Beraad van de Stichtingen Ur-

gente Noden (SUN). Veel gemeentes kennen soortgelijke hulporganisaties 
zoals de Fondsen Bijzondere Noden in Amsterdam en in Rotterdam en de 

Stichting Samenwerking Sociale Fondsen in Den Haag. Daarnaast kennen 

veel gemeentes een stichting Leergeld waaraan de plaatselijke overheid 
een deel van de financiële ondersteuning van kinderen uit armoede-

gezinnen heeft overgedragen. 
 Met de Waalwijkse speelgoedbank en met voedselbank ‘De Rijglaars’ 

hebben wij goede contacten; enkele van onze dienstverleners zijn daar 
ook actief. De Rijglaars verstrekt voedsel en De Strohalm verleent non-

food hulp. 
   
 

Hoe werken wij in normale tijden? 
 

Vanwege de coronabeperkingen zijn wij in 2020 gestopt met de wekelijkse 
telefoondienst. Maar we zijn nog altijd bereikbaar via hulp@destrohalm.nl. 

In de loop van 2021 waren er toch weer huisbezoeken mogelijk, met in-
achtneming van de geldende coronavoorschriften. Na een afspraak met 

een nieuwe cliënt gingen onze dienstverleners in tweetallen bij de aanvra-
ger op bezoek om mogelijke hulp in te schatten. Op basis van hun verslag 

beoordeelden de coördinatoren of de aanvrager kans maakte op een ver-
goeding vanuit gemeentelijke voorzieningen. Zo niet, dan was - en is - 

mailto:hulp@destrohalm.nlT
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Een teamvergadering in februari 2022 

ons criterium: wordt het kind gedupeerd als de aanvraag niet zou worden 
gehonoreerd?  

Huisbezoeken vormden jarenlang een wezenlijk onderdeel van onze 

hulpverlening: respectvol luisteren en registreren, zonder te oordelen, 
maar juist om een goed beeld te krijgen van de situatie bij de mensen 

thuis.   
Elk jaar melden er zich wel weer nieuwe vrijwilligers als dienstverle-

ner. Dienstverleners, medewerkers en bestuursleden van De Strohalm 
ontvangen uiteraard geen vergoeding.  

 Onze hulp bestaat voor een groot deel uit tegoedbonnen voor kle-
ding en schoenen. Per artikel hanteren we een richtbedrag, afhankelijk 

van de leeftijd van het kind. Ook gelden maximale bedragen per gezin. 
Ter controle vragen we de cliënt ons aankoopbonnen te sturen. Als zij dat 

nalaten, ontvangen zij een herinnering.  
 Vanaf 2020 golden nieuwe richtlijnen bij de toewijzing van kleding, 

schoenen, luiers, scholen en maatwerk. In de regel worden bonnen voor 
kleding en schoenen éénmaal per jaar verstrekt. Het bedrag is afhankelijk 

van het aantal kinderen binnen het gezin. Tegemoetkoming in de kosten 

voor babymeubilair, de inrichting van slaapkamers e.d. is maatwerk. 
 Zo nodig springt De Strohalm bij in schoolkosten of andere vormen 

van onderwijskundige ondersteuning; maar wel rechtstreeks aan de 
school of aan de crediteur. In augustus 2021 werd de nieuwe Wet Vrijwil-

lige Ouderbijdrage van kracht. Dat betekent dat leerlingen altijd aan alle 
extra activiteiten van school kunnen meedoen. Of ouders de bijdrage wel 

of niet betalen, speelt niet langer een rol. Dat geldt zowel voor het basis- 
als het voortgezet onderwijs.  

 
De dienstverleners 

vormen een gemotiveerd 
team van mensen met een 

groot sociaal hart. Vóór de 
coronacrisis kwamen zij 

regelmatig met de coördi-

natoren bijeen om erva-
ringen uit te wisselen. Dat 

was ook goed voor de 
teambuilding. In 2020 en 

2021 was dat niet moge-
lijk. Pas in februari 2022 

was er weer een fysieke 
vergadering.  

 
Dienstverleners zijn op de hoogte van de actuele voorzieningen waarnaar 

zij kunnen doorverwijzen. Zij gebruiken een leidraad, bedoeld om de rap-
portages duidelijk vast te leggen. Standaardisering van deze rapportage 

heft onze aandacht, al is volstrekte uniformering niet de bedoeling. Vrij 
rapporteren kan juist nuttig zijn. 
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Willeke de Man (l.) en Adje van Tilburg 

Coördinatoren en secretariaat  
 

De hulpverlening wordt gecoördi-
neerd door Willeke de Man 

(coordinator@destrohalm.nl) en Ad-
je van Tilburg 

(medewerker@destrohalm.nl). Zij 
beoordelen de aanvragen, sturen 

dienstverleners op pad en zorgen 
voor afwerking. Zij zijn ook de 

schakel tussen bestuur en dienst-
verleners.  

 Nellie de Graaff, medewerker 

vanaf het eerste uur, voert het se-
cretariaat van de aanvragen (bureau@destrohalm.nl), in samenwerking 

met Lia Hoeben. Beiden zorgen zij ervoor dat alle hulpverleningen op ver-
antwoorde wijze worden geadministreerd. Hun kantoortje is gevestigd in 

gebouw BaLaDe in Waalwijk-Oost.  
 

 

Fondsenwerving  
 

Elk jaar mag De Strohalm weer rekenen op giften van vaste en eenmalige 

donateurs. Anders zou De Strohalm haar werk niet kunnen blijven doen. 
 Paul Verwiel (fondsenwerver@destrohalm.nl) is onze fondsenwerver. 

Hij onderhoudt contacten met bedrijven en instellingen, en weet organisa-
toren van plaatselijke evenementen te bewegen ons 

te sponsoren. Helaas waren er in 2021 niet veel van 
die gelegenheden. Wie aan De Strohalm doneert, 

weet dat onze stichting een ANBI-status heeft: een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat 

het bedrag dat men aan ons doneert fiscaal aftrek-

baar is. 
 

Publiciteit  
 

Naamsbekendheid is voor De Strohalm van belang. Daarom proberen wij 

af en toe publiciteit te maken met acties. In 2021 waren die helaas tot 
een minimum beperkt, aldus pr-medewerker Jan van Oudheusden 

(pr@destrohalm.nl).  
 De Strohalm 

heeft een banner met 

het logo, ontworpen 
door onze betrokken 

partner Software So-
ciety uit Drunen. Dit 

mailto:coordinator@destrohalm.nl
mailto:medewerker@destrohalm.nl
mailto:bureau@destrohalm.nl
mailto:fondsenwerver@destrohalm.nl
mailto:pr@destrohalm.nl
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logo drukt uit waar wij voor staan: zorg voor kinderen, zodat zij kunnen 
opgroeien in geborgenheid en harmonische sfeer. Het zegt: ‘De Strohalm 

geeft om kinderen’. 

  
 De website van De Strohalm (www.destrohalm.nl) is dankzij bemid-

deling van Software Society fraai vormgegeven. Onze medewerker Frans 
Vervest zorgt voor regelmatige updates. Oscar de Vries houdt de Face-

book- en de LinkedIn-pagina’s bij. 

 
Ons twitteraccount: Stichting De Strohalm@DeStrohalm 

 

  

http://www.destrohalm.nl/
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Hulpverleningen in 2021 
 

Het onderstaande cijfermateriaal vergelijkt de aantallen hulpverleningen 

van 2021 met de tien voorafgaande jaren. 
 
Hulpverlening 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Aantal geholpen 

gezinnen  
100 103 116 126 123 89 81 83 67 69 97 

Aantal nieuwe 

gezinnen  
25 25 29 31 45 28 27 39 21 19 31 

Aantal aanvragen 351 329 438 506 1042 582 426 427 276 286 240 

Afgewezen / 

doorverwezen 
14 23 105 59 51 23 89 94 50 17 9 

gehonoreerde 

aanvragen 
337 306 333 447 991 559 337 333 226 269 231 

Financiële hulp  199 206 233 336 824 488 331 332 217 248 187 

Materiële hulp 128 85 88 106 166 70 4 1 3 53 78 

Bemiddeling / 

administratieadvies 
10 38 12 5 1 1 2  6 13 12 

Voorjaars- en 

kerstpakketten  
5 50+6 85+8 96+6 9 90 81 80 64 280 338 

Totaal 342 385 426 549 1000 649 418 413 290 594 605 

 

In 2021, het tweede door corona getekende jaar, hebben we wederom 
niet ten volle onze activiteiten kunnen uitoefenen. Zo was er geen kans 

om voorjaarspakketten of kerstpakketten te verstrekken. De materiële 

hulp in bovenstaand schema betreft voornamelijk de uitgifte van fietsen. 
Deze service kon gelukkig doorgang vinden.  

Voor zover de omstandigheden het toelieten, is er nog vrij vaak ge-
wone hulp verstrekt. Het volume daarvan week niet veel af van dat in 

2020. Ook bleef zowel het aantal geholpen gezinnen als het aantal nieuwe 
cliënten opvallend stabiel. Maar wel op een veel lager niveau dan in de 

topjaren 2016-2018. In die jaren klopten diverse gezinnen van vluchtelin-
gen uit Syrië aan voor hulp.  Ook het totale aantal van hulpverleningen 

daalde nauwelijks; het ging van 206 naar 199. 
In totaal hebben wij in 2021 voor € 29.403,31 aan financiële hulp 

verstrekt. Dat komt neer op een bedrag van € 147,75 per gehonoreerde 
aanvraag om financiële hulp. Los daarvan staat de hulp in de vorm van 

verstrekking van fietsen en enkele andere fysieke artikelen. Onze financi-
ele hulp bestond wederom voor een belangrijk deel uit bonnen voor 

schoeisel en kleding. Ook konden we hulp bieden met schoolspullen.  

 Elke aanvraag wordt steeds opnieuw beoordeeld. De bedragen voor 
kleding zijn opgesteld met het oog op de mogelijkheid van hergebruik van 

kleding door jongere broertjes of zusjes. De vergoeding per kind is het 
hoogst voor 1 kind (startbedrag is € 100,-) en wordt lager naarmate er 

meer kinderen in het gezin zijn. 
 Vorig jaar is hier onze zorg uitgesproken over het feit dat bepaalde 

cliënten na de eerste hulpverstrekking bij herhaling een beroep blijven 
doen op De Strohalm. Sommigen zitten zelfs al enkele jaren in ons be-

stand. We willen voorkomen dat er in de honorering van hulpaanvragen 
een automatisme optreedt. Ons doel is immers om mensen die in benarde 
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omstandigheden verkeren een beslissend zetje te geven om weer zelfred-
zaam te worden. 

 

Gelukkig waren er ook in 2021 weer hartverwarmende dankbetuigingen:  
 

 

Geachte heer/mevrouw 

Met deze mail wil ik bedanken aan strohalm en mensen die bij mij op zoek 

waren Ik en mijn Twee kinderen waarderen we enorm alles wat we gekregen 

hebben van strohalm. 

Het is moeilijk om de woorden te vinden die recht doen aan onze dankbaarheid 

i Dankjewel       

 

Met vriendelijke groet: A. 

 

 

 

Hallo allemaal 

 

Dank je wel voor de kadootjes die onze kindjes hebben gekregen zoals we bij de 

speelgoedbank mochten kiezen waar we door jullie ook terecht zijn gekomen en 

dan nog eens nog voor 100 euro mochten kiezen bij de V & D hier hebben ze 

vanavond een super leuke Sinterklaas gehad en zijn onze kindjes helemaal 

door t dolle en super blij naar bed gegaan 

 

Wij willen jullie dan ook echt even nog een keer heel erg bedanken           

 

V.en S. 
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Bestuursmutaties in 2021 

 
Begin 2021 heeft De Strohalm met spijt afscheid genomen van onze se-

cretaris Ellen Pullens, die het secretariaat enkele jaren vol enthousiasme 
had bekleed. In woord en daad toonde Ellen steeds hart voor alle mede-

werkers. Haar werk als secretaris is overgenomen door Ans van Zon, die 
al vijf jaar als dienstverlener voor De Strohalm werkte.  

In september maakte Joop van Oene bekend zijn functie als voor-
zitter van stichting De Strohalm ter beschikking te stellen. Wij zijn Joop 

erkentelijk voor de ruim drie jaren dat hij het voorzitterschap heeft be-
kleed. Frans van Wijk, de penningmeester, heeft enkele maanden opge-

treden als tijdelijk voorzitter. In september 2021 zijn de beide coördinato-
ren, Willeke de Man en Adje van Tilburg toegetreden tot het bestuur.  

Met ingang van het nieuwe jaar 2022 mocht De Strohalm Geert van 
Rooij verwelkomen als nieuwe voorzitter. Hij was eerder al enige tijd ac-

tief als fondsenwerver voor De Strohalm. Twee andere ‘oudgedienden’ zijn 

ook weer terug in het bestuur: onze oud-penningmeester Yvonne van 
Baal en onze oud-voorzitter Emily den Braven. Emily zal zich speciaal 

inzetten voor contacten met de scholen.  
Met de komst van Emily en Geert is het bestuur weer compleet. Paul 

Verwiel blijft in actie als fondsenwerver; Willeke de Man en Adje van Til-
burg blijven zich inzetten als coördinatoren. 

V.l.n.r. Ans van Zon, Geert van Rooij en Emily den Braven 
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Kinderfietsen 
  

In 2020 was er voor De Strohalm aan de 
Guido Gezellestraat een ruimte vrijge-

maakt voor de opslag en reparatie van 
tweedehands fietsen. Voorheen was deze 

ruimte gesitueerd in een voormalige 

school in de Crispijnstraat. Vanaf 1 
maart 2016 hebben wij inmiddels al 

meer dan 500 fietsen ingezameld, her-
steld en uitgegeven. In 2020 en 2021 is 

de werkplaats wegens corona enkele ma-
len dicht geweest, maar tussendoor gin-

gen de reparaties gewoon door.  
We zijn blij dat steeds meer mensen bekend zijn met de fietsenuit-

gifte van De Strohalm aan kinderen uit onze cliëntenkring. Hierdoor krij-
gen wij steeds vaker goede gebruikte fietsen gratis aangeboden. Daarvoor 

zijn we dankbaar. 
Het jaarlijkse gemiddelde van ongeveer 100 uitgegeven fietsen is in 

2021 weer ruimschoots gerealiseerd: er werden 105 fietsen uitgegeven.  
Het geeft onze dienstverleners Ad van Rooij, Anton Keetels en Bram 

Kuijt voldoening dat zij de schooljeugd blij kunnen maken met een goede 

fiets. Wel wijzen zij er bij elke uitgifte op, dat bij slordig gebruik reparaties 
voor eigen rekening zijn. Omwisseling voor een andere fiets gebeurt al-

leen in het geval dat de eerder verstrekte fiets echt te klein is voor het 
betreffende kind. 

 
Onze fietsenuitgifte kent de volgende richtlijnen: 

- Fietsen voor basisschoolleerlingen worden tweedehands aangeschaft 
en waar nodig opgeknapt.  

- Er worden geen fietsen ‘op de groei’ geleverd. Basisschoolleerlingen 
mogen wel hun ‘oude’ rijwiel omruilen voor een grotere maat.  

- Leerlingen in het voortgezet 
onderwijs kunnen een tweede-

hands fiets krijgen, of eenmalig 
voor € 75,- een nieuwe fiets 

kopen die ze in een pakket 

thuisgestuurd krijgen, om zelf 
in elkaar te zetten. Een twee-

dehands fiets kan nog worden 
geruild. 

- Bij schade door slordig of on-
verantwoord gebruik verwijzen 

wij de cliënten naar gewone 
rijwielzaken voor reparatie.  
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Toekomstbestendig communiceren 
 

Op 16 en 23 september 2021 namen 

in totaal vijftien van onze medewer-
kers in een zaaltje van de plaatselij-

ke Rabobank deel aan een opfriscur-
sus ‘Toekomstbestendig commu-

niceren’, die was opgezet door onze 
communicatieadviseur Chantal 

Coomans. Het evenement was 
mogelijk gemaakt door een bijdrage 

uit het stimuleringsfonds van 
Rabobank De Langstraat.   

 Diverse onderwerpen kwamen 
aan bod, zoals het beleidsplan 2021-

2025, onze missie en kernwaarden, 
de taakstelling van dienstverleners 

van De Strohalm. Zij hebben inten-

sief gecommuniceerd over de werkwijze: ‘Hoe doe jij dat, en hoe kan het 
beter/ slimmer?’ Ten slotte was er een eerste kennismaking plus oefening 

met vertaalcomputers. Uit beide studiemiddagen hebben onze medewer-
kers de nodige motivatie geput om in 2022 nog beter te gaan werken.  

Dit mag blijken uit de volgende aanbevelingen.   
Het kennisniveau van de dienstverleners was over het algemeen 

goed te noemen. Training in gespreksvaardigheden was dus niet nodig. De 
werkwijzen van onze dienstverleners komen onderling overeen. Maar om 

toekomstbestendiger te kunnen werken, dienen de procedures wel wat 
efficiënter te worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het intakeformulier op 

de website en de checklist en formulieren die dienstverleners op huisbe-
zoeken meenemen. Zelfs ervaren medewerkers zien soms wel eens iets 

over het hoofd. Dan is het 
lastig voor de coördinatoren 

om te beslissen over wel of 

geen hulp. Het gaat dan om 
paswijzernummers, kindge-

gevens, inkomsten en be-
kendheid met bestaande 

hulporganisaties. Er zullen 
betere formulieren moeten 

komen. 
De verslaglegging van 

gesprekken met cliënten 
mag niet te gedetailleerd 

zijn. Medische gegevens 
mogen er niet in; dit met 

het oog op de privacy, con-
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form de bestaande AVG-regelgeving. Wel mogen wij relevante gegevens 
noteren over de situatie van kinderen (‘Moeder/vader heeft mentale pro-

blemen/ is onder behandeling bij X’); maar wel zonder vermelding om 

welke stoornis of aandoening het gaat. Verslagen moeten na korte tijd van 
de eigen harde schrijf worden gewist.  

Bij het samenstellen van de teams voor de huisbezoeken moeten we 
nog slimmere combinaties maken van ervaren met minder ervaren dienst-

verleners. De meest ervaren kracht van de twee neemt dan het voortouw, 
zodat de ‘versere’ wat kan opsteken van de werkwijze van zijn/haar 

maatje. Zo kan de nieuwere medewerker zich zekerder voelen en zich snel 
inwerken.  

Alle dienstverleners behoren in gelijke mate te worden geïnfor-
meerd, met name over de finesses van ons nieuwe beleidsplan en eventu-

ele toekomstige aanpassingen daarvan.  
Regelmatige gezamenlijke contacten met - of uitstapjes naar - ex-

perts, instanties of de voedselbank kunnen nuttig en aangenaam zijn. Zo 
blijven we op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de armoedepro-

blematiek. Het verdient aanbeveling minstens tweemaal per jaar zo’n 

werkbezoek in te plannen, gevolgd door momenten van intervisie en on-
derlinge afstemming. 
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Beleidsplan 2021-2025 
 

Het bestuur van De Strohalm wijdde diverse vergaderingen aan het op-

stellen van een beleidsplan. In mei 2021 kreeg dit plan zijn definitieve 
vorm. Medewerkers van De Strohalm hebben nu meer houvast bij hun 

werkzaamheden voor de kinderen uit behoeftige gezinnen. 
De integrale tekst is te vinden op onze website. Hieronder volgt een 

weergave van enkele belangrijke punten.  
 

Uitgangspunten 
 

De tekst begint met een formulering van de missie en doelstelling van on-
ze stichting:  

‘Stichting De Strohalm wil een tastbare bijdrage leveren aan armoedebe-
strijding onder (gezinnen met) kinderen in de gemeente Waalwijk. Stich-

ting De Strohalm vindt dat kinderen niet de dupe mogen worden van de 
financiële situatie waarin de ouders verkeren. Wij willen deze kinderen een 

steuntje in de rug bieden zodat zij niet langs de zijlijn komen te staan. Op 

die manier hopen we een nuttige en waardevolle bijdrage te leveren aan 
het streven: ‘alle kinderen gelijke kansen’.  

 

De uitgangspunten van De Strohalm zijn: persoonlijke aandacht; onaf-
hankelijke opstelling; maatwerk leveren; en bevordering van gelijke kan-

sen voor alle kinderen. 
Dan volgt de uitleg van onze werkwijze (zie p. 9) en de samenstel-

ling van het bestuur. Alle instanties in en buiten Waalwijk met wie De 
Strohalm samenwerkt, staan keurig opgesomd. Door die samenwerking 

kan onze stichting goed peilen wat er elders geschiedt aan armoedebe-
strijding, en tegelijk bijdragen aan het agenderen van het armoedevraag-

stuk.  

De Strohalm beheert een eigen vermogen voor het zelfstandig toe-
kennen van financiële ondersteuning aan cliënten. Voor het in stand hou-

den van dat eigen vermogen is De Strohalm afhankelijk van giften van 
particulieren, bedrijven en instellingen of vanuit speciale acties van dona-

teurs. Daarnaast ontving De Strohalm de afgelopen jaren ook een waarde-
ringssubsidie van de gemeente Waalwijk. Criteria voor toekenning van 

hulp staan expliciet vermeld.   
 

Soorten steun 

 

Citaat uit het beleidsplan: ‘Door de bijzondere positie van De Strohalm in 
Waalwijk ligt er in principe een ruim werkgebied […]. De Strohalm biedt 

allereerst steun in het aanschaffen van kleding en schoenen. […]. Een ei-
gen fiets vinden wij voor ieder kind in Nederland een noodzakelijke voor-

waarde om zich te kunnen verplaatsen en op gelijke voet met leeftijdsge-

noten te kunnen meedoen. De Strohalm levert fietsen uit een eigen voor-
raad. Voor kosten betreffende deelname aan sportverenigingen of vereni-
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gingen op het gebied van cultuur (muziek, toneel, dans) treedt De Stro-
halm op als intermediair.  

Wanneer de schoolfondsen niet toereikend zijn, kan een beroep ge-

daan worden op de hulp van De Strohalm. Met de scholen voor voortgezet 
onderwijs is als standaard het toepassen van de “1/3-regeling” afgespro-

ken: de ouders, de school, en De Strohalm nemen elk een derde deel van 
de kosten voor hun rekening. Hiermee dragen we bij aan het mogelijk 

maken van deelname aan bijzondere of extra schoolactiviteiten zoals ex-
cursies, een buitenlandreis, tweetalig onderwijs, bijscholing.’ 

 Verder worden er voorbeelden genoemd van hoe wij onze cliënten 
onverwachts kunnen verrassen, zoals met toegangskaartjes voor voorstel-

lingen, sportwedstrijden of een pretpark.  
 Steun loopt niet eindeloos door; na drie jaar volgt een evaluatie. Het 

bestuur legt per kalenderjaar verantwoording af in het jaarverslag, speci-
aal in het financiële gedeelte dat door een extern bureau wordt opgesteld.  

Het beleidsplan biedt een zorgelijke blik in de toekomst:   
  

Nabije toekomst 

 
Naar aanleiding van maatregelen uit 2020 en 2021 tegen de coronapan-

demie, zoals (tijdelijke) sluiting van winkels en bedrijven, vreest het be-
stuur dat gezinnen die tot voorheen goed konden rondkomen, plotseling in 

financiële problemen terecht kunnen komen. ‘De Strohalm wil in die geval-
len zo snel mogelijk hulp kunnen bieden om te voorkomen dat […] de pro-

blemen zich opstapelen en onoverkomelijk dreigen te worden. De oor-
spronkelijke voorwaarden voor hulpverlening zullen dan ook ruimer moe-

ten worden geïnterpreteerd wanneer de financiële nood acuut is.’  
 

Dus zijn er enkele aanvullende criteria voor hulp: het besteedbare gezins-

inkomen ligt onder het bestaansminimum; het gezin zit in de schuldhulp-
verlening of heeft te maken met schuldsanering; het gezin wordt voor 

noodhulp doorverwezen door professionele instanties. 
 Ten slotte pleit het beleidsplan voor het regelmatig werven van 

nieuwe dienstverleners: vrijwilligers met kennis van zaken, of met han-

digheid in het opknappen van fietsen. Het bestuur dient uit minstens vijf 
persionen te bestaan, elk met een specifieke taak. Diversiteit in de sa-

menstelling is aan te bevelen. Onderling moeten de bestuursleden natuur-
lijk goed communiceren, en natuurlijk eveneens in alle contacten met de 

coördinatoren en de dienstverleners. Voortdurende bijscholing van de me-
dewerkers blijft een vereiste, gezien de veranderende maatschappelijke 

verhoudingen. In de pers en op sociale media moet onze stichting steeds 
duidelijk haar gezicht laten zien.  
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Davy Fransen (l.) en Paul Verwiel 

Acties voor De Strohalm 
 

In 2020 waren er meer dan vijftien grootscheepse spontane acties van 
bedrijven en instellingen om het werk van De Strohalm voor de arme kin-

deren te ondersteunen. In 2021 was dat aantal fors lager. Waarschijnlijk 
heeft de coronapandemie bedrijven en instellingen tot terughoudendheid 

genoopt. Dat onze eigen acties noodgedwongen op een lager pitje ston-
den, heeft ongetwijfeld ook meegespeeld.  

Toch waren er enkele vermeldenswaardige acties, naast de vrijwel 
permanente jaarlijkse steun van al dan niet anonieme geldgevers, waar-

van wij op blz. 25 melding maken. 
  

DE BRON 
 

In april mocht Emily 
den Braven voor De 

Strohalm een mooie 

cheque van € 750,- 
in ontvangst nemen 

uit handen van leer-
lingen van basis-

school De Bron uit 
Sprang-Capelle. De 

ouderraad had het 
initiatief genomen tot een actie waarin de kinderen in brede kring koekjes 

en paaseitjes hebben verkocht. Zo hebben zij zich ingezet voor leeftijdge-
nootjes die het moeilijk hebben.   
 
 

FIETSEN VAN GAMMA VOOR DE STROHALM 

 
In juli stelde bouwmarkt GAMMA 

Waalwijk bij zijn vijftigste verjaardag 
tegen extra gereduceerde prijzen een 

aantal fietsen ter beschikking aan 
stichting De Strohalm. ‘Ik was erg on-

der de indruk van het werk van stich-
ting De Strohalm. Ik wil haar werk dan 

ook graag ondersteunen’, aldus loca-
tiemanager Davy Fransen. Op de gere-

duceerde prijzen van de rijwielen gaf 
hij nog eens 25 procent korting. Paul 

Verwiel, onze fondsenwerver: ‘We zijn 
er erg blij mee, want de aanvoer vanuit 

de markt is momenteel veel lager dan 

de vraag. We zijn altijd op zoek naar 
tweedehands fietsen.’ 
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TAVENU en ARMOEDEFONDS  

 

Jongerencentrum Tavenu was in juli gastheer voor vijftig middelbare 
scholieren uit onze doelgroep, bij de uitreiking van passen à € 50,- voor 

aanschaf van schoolspullen. De Strohalm had die ontvangen van stichting 
Armoedefonds uit Rosmalen.  

 Jongerencentrum Tavenu organiseerde deze uitreiking. Zo kreeg ie-
dereen de kans om de sfeer daar te proeven en om een praatje te maken 

met de mensen van De Strohalm en de jongerenwerkers. Het was een ge-
slaagde ochtend voor De Strohalm, de Tavenu 

en de jongelui. De Strohalm dankt jongeren-

centrum Tavenu die deze leuke en bijzondere 
actie mogelijk heeft gemaakt. 
 

 
 

 
VILLA PARDOES 

 
Van Villa Pardoes kreeg De Strohalm een groot 

aantal zelfgemaakte knuffels aangeboden. Bij 
huisbezoeken en bij het uitleveren van fietsen 

konden wij onze cliënten daarmee verrassen. 
 

 

 
 

 
FRANCINUS DE WIND 

 
- Van de Stichting Francinus de Wind ontving De 

Strohalm wij een bedrag van € 5.000,-.  
 

http://www.armoedefonds.nl/
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NATIONAAL FONDS KINDERHULP 

 
In december was er weer de jaarlijkse Pepernotenac-

tie van het Nationaal Fonds Kinderhulp. We heb-

ben 48 bonnen à € 25,- mogen uitreiken aan kin-
deren die door dienstverleners werden voorgedragen 

voor leuke cadeautjes.  
 

Rond kerst waren er donateurs die kerstpakketten beschikbaar stelden. 
Wij weten daar altijd wel gezinnen voor te vinden waar zo’n extraatje 

goed van pas komt. 
 

 

Van het Armoedefonds ontvingen wij een grote hoeveelheid corona-
testen en mondkapjes, die wij onder onze dienstverleners en ook aan on-

ze cliënten konden uitdelen.   
 

 

 
Eind 2021 verraste het 

ICT-bedrijf Tredos uit 
Waalwijk De Strohalm 

met een royale che-
que van € 2500,-. Het 

bedrag zullen wij be-
steden aan hulp aan 

onze cliënten bij di-
verse ICT-

gerelateerde zaken. 
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Onze donateurs en begunstigers in 2021 

 
A 

F. Andriessen (Plus actie) 

Stichting Armoedefonds, Rosmalen 

 

B 

Stichting N. van Ballegooijenfonds 
Leen Bakker  

J. Beekes 
Mevr. Buys- van Agtmaal 

dhr. J.L.J. Buggenum  
 
C 

Stichting Cini de Wind 
 

D 

Diaconie Nederlands Hervormde Kerk 

 
Diaconie PG Waalwijk 
Diaconie Nederlands Hervormde Ge-

meente Baardwijk 
Diaconie Gereformeerde Kerk De 

Brug 
Diaconie Protestantse Gemeente 

Waalwijk 
Diaconie Nederlands Hervormde Kerk 
's Grevelduin Capelle 

Diaconie Nederlands Hervormde Ge-
meente Sprang 

Diaconie van de Protestantse Kerk 
Besoyen 
Dochters vh Heilige Hart 

 
E 

Mw P.M. van Erp- Van der Sanden 
 
G 

Gamma Waalwijk. 
J. van Groos 

 
H 
fa. Van Haren  

A.A.J. Himbergen 
dhr. J.A.L.M. van Hooff 

F.X. Huyps 
 
K 

E. Kapteijn 
Fonds Krul 

 

L 
Fa. Leijtens 
 

M 
Stichting Maria Kapel Waalwijk  

dhr. M.A.C. van den Meijdenberg 

Dhr. J.W. van Mierlo 
 
N 

Nationaal Fonds Kinderhulp 
 

O 
Vrouwen gespreksgroep Oase 
 

P 
dhr. en mevr. Van Peer  

Stichting Poncho 
Mevr. A.M.T. Pijnenburg-Roelands 
 

R 
Rabobank Clubsupport 

RKC Waalwijk 
 
S 

Dhr. U. Santi  
Dhr. O.Y. Schouten  

Software Society  
 
T 

Fa. Terraspect  
Fa. Tredos 

 
W 
Gemeente Waalwijk 

dhr. en mevr. G.L. Westerveld 
Willem van Oranje/ De Bron 

 
Z 

Zinnia BV, Goede doelen 

  

 
    
    

verder: alle donateurs en be-
gunstigers die anoniem wensen 

te blijven.                                
 

Wij danken de donateurs voor hun 
giften en de begunstigers voor hun 

diensten 
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Onze medewerkers per 1 januari 2022 
 

Bestuursleden 
 

Geert van Rooij    voorzitter 

Ans van Zon    secretaris 
Frans van Wijk    penningmeester 

Yvonne van Baal     
Emily den Braven     

Willeke de Man 
Adje van Tilburg 

 
Bureaumedewerkers 
 

Nellie de Graaff en Lia Hoeben 
 

Coördinatoren dienstverlening 
 

Willeke de Man en Adje van Tilburg 

 
Dienstverleners 
 

Teuni Grims 
Marianne Hens 

Anton Keetels (tevens fietshulp) 
Bram Kruijt (fietshulp) 

Conny de Louw 
Ad van Rooij (tevens fietshulp) 

Myrna de Ruiter 

Dosie van Schaik 
Eric Spierings 

Gertine van Tilborgh 
Frans Vervest (tevens website) 

Sandra Vos 
Manuela Vrijenhoek  

Ans van Zon 
 

Fondsenwerver   
Paul Verwiel  
 

Communicatiemedewerker 

Chantal Coomans 
 

Medewerker publiciteit 
Jan van Oudheusden 

 
Beheerder Facebook- en LinkedIn-sites 

Oscar de Vries 
 

………………………….. 
 
In 2021 hebben Ellen Pullens, Joop van Oene en Annie van der Velden hun 

werk voor De Strohalm beëindigd.  
De Strohalm dankt hen voor hun inzet voor de kansarme jeugd. 


