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Voorwoord van de voorzitter 

Toen ik afgelopen jaar bij De Strohalm kwam, wist ik niet hoe omvangrijk het 

probleem was waar we ons mee bezig hielden: kinderen die niet met hun leef-
tijdsgenootjes kunnen meedoen, alleen maar omdat er thuis niet voldoende geld 
binnenkomt. Kinderen die smoesjes moeten verzinnen waarom ze niet met een 

schoolreisje mee kunnen gaan, omdat dat te duur voor ze is; die niet naar feest-
jes van vriendjes of vriendinnetjes kunnen gaan omdat ze geen geld hebben voor 

een cadeautje, of geen fiets hebben om met anderen mee te rijden. Kinderen die 
in de kleren van een ouder broertje of zusje moeten lopen omdat er geen geld is 
om ook eens voor hen nieuwe schoenen of een nieuwe broek te kopen. Ik dacht 

dat dit in Nederland nauwelijks meer voorkwam. 10 procent van de kinderen in 
ons land groeit op in een gezin dat beneden de armoedegrens leeft. En ik dacht: 

dat zullen dan wel allemaal gezinnen zijn waarvan de vader of moeder geen werk 
hebben en die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen. Maar weer stond 
ik perplex toen ik de werkelijke cijfers hoorde. De helft van de gezinnen onder de 

armoedegrens heeft wel degelijk werk en inkomen. Dat is waarom De Strohalm 
bestaat. Zulke gezinnen zijn bij ons van harte welkom. Ze kunnen zich aanmel-

den via de telefoon of per e-mail. Wij maken dan een afspraak en zoeken de 
mensen thuis op. We geven adviezen en verwijzen door naar organisaties die 
hulp kunnen bieden: gemeentelijke een maatschappelijke instellingen, maar ook 

particuliere organisaties. Lukt het niet om daarmee de problemen voldoende aan 
te pakken, dan hebben we ook zelf een budget waaruit we hulp kunnen leveren. 

We geven nooit direct geld, maar kunnen wel zorgen voor kortingsbonnen voor 
kleding en schoenen, en voor extra materialen bijvoorbeeld voor als er een baby 
op komst is. We kunnen ondersteuning geven aan schoolgaande kinderen voor 

bepaalde leermiddelen en zorgen voor een goede fiets. Dat kunnen we doen 
doordat we gesponsord worden door onze donateurs. Niemand van ons bij De 

Strohalm krijgt enige vergoeding voor het vrijwilligerswerk. Het geld van onze 
donateurs wordt volledig gebruikt voor de hulp aan kinderen. We zijn dan ook 
erg blij met onze donateurs die door hun jaarlijkse bijdragen er blijk van geven 

achter de doelstelling van De Strohalm staan. Net zoals wij, geven zij om kin-
deren. Ieder kind dat opgroeit in Waalwijk moet kunnen meedoen met leeftijdge-

noten. Geen enkel kind mag het gevoel krijgen minder waard te zijn omdat het 
gezin van (te) weinig geld moeten zien rond te komen. De Strohalm is er om een 

ruggensteuntje te bieden aan die kinderen die dat het hardst nodig hebben. 
Want wij geven om kinderen. Na-
mens alle medewerkers van De Stro-

halm wens ik u veel plezier met het 
lezen van ons jaarverslag. En, wie 

weet, krijgt u ook zin om bij te dra-
gen of mee te werken aan ons pro-
gramma. Neem dan even contact met 

ons op. Bij ons bent u van harte wel-
kom! 

 Joop van Oene 
 

  

Joop van Oene spreekt de medewerkers toe 



 5 

 

Kinderarmoede, een hardnekkig probleem  

 
‘Zoveel armoede in Waalwijk verraste me’, zegt een van onze nieuwe 

dienstverleners. ‘Het zijn allemaal schrijnende gevallen. Soms neem je na 
zo’n huisbezoek de problemen van de gezinnen met je mee’ (BD 21 april 

2018). 
  In Nederland heb je geen kinderen die ’s nachts op 
straat slapen, omdat er geen huis voor ze is. Zelfs de armste 

kinderen gaan gewoon naar school en als het 

nodig is naar de dokter. Maar 
er zijn wel kinderen die veel 

tekort komen. Die al blij mo-
gen zijn als ze één fatsoenlijke 

maaltijd per dag krijgen, of 
die geen warme jas hebben 

voor de winter. Zo’n kind 
lijdt vaak in stilte, vanwege 

de armoedige situatie thuis 
en van alle bijkomende stress. 

 Volgens berekeningen van het Sociaal en Cultureel Planbureau gaat 
het in ons land om niet minder dan 10 procent van alle kinderen. In de EU 

staat Nederland op de zevende plek als het om kinderarmoede gaat. In 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Angelsaksische landen, waar kinderen profi-

teren van nationaal georganiseerde hulp in natura zoals schoolmaaltijden, 

zijn bij ons arme gezinnen met kinderen veelal afhankelijk van lokale ini-
tiatieven. Armoedebestrijding ligt op het bordje van de gemeente. 

 Uit recente onderzoeken (onder meer van het CBS) komt naar voren 
dat een groeiend percentage gezinnen gevangen blijft zitten in armoede. 

In 2016 was 3,3 procent van de gezinnen ‘arm’, twee jaar eerder was dat 
nog 2,7 procent. CBS-econoom Peter Hein van Mulligen: ‘Steeds meer 

mensen zitten langdurig in de bijstand. Door de economische crisis zijn ze 
onder de streep terechtgekomen, en eenmaal een jaar in de bijstand is de 

kans dat ze eruit raken steeds kleiner.’ Vluchtelingen vormen een verhaal 
apart. Huishoudens van mensen uit vluchtelingenlanden hadden in 2016 

ruim zes keer zo vaak een laag inkomen als het gemiddelde huishouden. 
Van de Syrische gezinnen had ruim driekwart een laag inkomen, van de 

Eritrese zelfs 83 procent. Vluchtelingen met een verblijfsstatus belanden 
bijna standaard in de bijstand, aldus het CBS. 

 In Waalwijk probeert stichting De Strohalm al sinds meer dan zes-

tien jaar iets te betekenen voor mensen in armoede, met name door die 
hulp te verlenen die maakt dat kinderen uit arme gezinnen zo normaal 

mogelijk kunnen meedraaien op school, op het sportveld of wat voor ge-
wone contacten met leeftijdgenootjes ook.  
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Samen uit armoede 

 
De gemeente Waalwijk voert ook al enkele jaren een gericht armoedebe-

leid. Zo zijn er sinds 2014 de kindbonnen voor kleding, kapper en schoe-

nen, en functioneert er al langer de paswijzer, die drempelverlagend werkt 
voor toegang tot sport en cultuur. Volgens wethouder Eric Daandels steekt 

Waalwijk jaarlijks zo’n twee miljoen euro in armoedebestrijding.  
 In oktober 2018 lan-

ceerde Daandels het gemeen-
telijke beleidsplan Samen uit 

armoede. Hij kondigde aan: 
‘Van armoede verzachten 

gaan we nu naar armoede be-
strijden’. Volgens de wethou-

der worden kinderen vaak de 
dupe van ‘generatie-

armoede’. Vanwege hun eigen 
stress en geldzorgen blijken 

veel ouders niet in staat hun 

kinderen te motiveren en te 
ondersteunen. Dat kan tot 

mindere schoolprestaties lei-
den. Ook gaat financiële on-

beholpenheid over van ouder 
op kind. ‘Die vicieuze cirkel 

moet dus doorbroken worden, aldus Daandels (BD 18 okt 2018). 

 Met de proef ‘Ieder kind verdient een toekomst’ krijgen families bin-

nenkort speciale coaching, met als doel de stress te laten verdwijnen. De 
gemeente wil niet alleen samenwerken met Tilburg University, maar ook 

met andere organisaties wier hulp hard nodig blijft om mensen te helpen. 

Naast de Voedselbank en de Speelgoedbank noemde Daandels speciaal 
ook stichting De Strohalm. Om ons werk te faciliteren, stelde hij uit de zo-

geheten Klijnsma-gelden een waarderingssubsidie van 10.000 euro voor 
De Strohalm beschikbaar. Voorwaar een mooie stoffelijke blijk van erken-

ning van het werk van onze dienstverleners!  
 

 

De vicieuze armoedecirkel 
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Onze missie en werkwijze 

 

Stichting De Strohalm ging in 2002 van start met de doelstelling: 

    
‘… in de gemeente Waalwijk hulp bieden aan gezinnen met min-

derjarige kinderen die in armoede leven; met een luisterend oor, 
financiële ondersteuning (…) of deskundige doorverwijzing.’ 
 

Die hulp bieden we nog steeds, en wel aan arme gezinnen met minderja-
rige kinderen in de gemeente Waalwijk, met name wanneer officiële hulp-

instanties geen of onvoldoende hulp kunnen aanreiken. In het begin was 
onze activiteit beperkt, maar de laatste jaren wordt De Strohalm welhaast 

overspoeld met hulpaanvragen. 
 De Strohalm kan snel en concreet hulp bieden zodat kansarme ge-

zinnen een steuntje in de rug krijgen en de kinderen niet aan de zijlijn 

blijven staan. Zo hopen onze dienstverleners een steentje bij te dragen 
aan een leefbare samenleving. Gelukkig melden zich elk jaar wel weer 

nieuwe vrijwilligers als dienstverlener. Zij doen hun werk uit idealisme. 
Dienstverleners en bestuursleden van De Strohalm ontvangen geen ver-

goeding.  
 Ook kunnen wij elk jaar weer rekenen op royale giften van dona-

teurs, zowel vaste als eenmalige. Zo kan De Strohalm haar werk blijven 
doen. 

 
Voor wie staan wij klaar?  
 

Onze criteria zijn duidelijk. Wie als cliënt bij De Strohalm aanklopt, moet 

weten dat:  
- de hulp ten goede moet komen aan een kind jonger dan 16; 

- het kind woonachtig dient te zijn in de gemeente Waalwijk; 
- het gezin in het bezit is van de paswijzer, die de gemeente Waalwijk 

verstrekt aan mensen met een gezinsinkomen op of net boven het sociaal 
minimum. Cliënten bij de voedselbank of schuldhulpverlening voldoen ook 

aan dit criterium. 
De paswijzer (uit 2006) staat momenteel ter discussie in het gemeentebe-

stuur. In de praktijk leidde het criterium ‘bezit paswijzer’ soms onterecht 
tot afwijzingen. Mensen van wie de inkomens net boven de minima uitste-

ken, hebben geen recht op toeslagen. Hulpvragen van mensen uit de 
groep ‘net-niet-meer-minimaal’ worden dan ook serieus bekeken. Ons de-
vies is: hulp op maat. 

 
Wij werken samen 
 

De Strohalm is aangesloten bij de overkoepelende SUNN (Stichting Urgen-
te Noden Nederland). In tal van gemeentes bestaan soortgelijke  hulpor-

ganisaties, zoals de stichtingen Leergeld (diverse gemeenten), het Fonds 

Bijzondere Noden in Amsterdam en Rotterdam en de SSSF (Stichting Sa-
menwerking Sociale Fondsen) in Den Haag. In veel gemeenten zijn 
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‘schuldhulpmaatjes’ actief, vaak op initiatief van de kerken en christelijke 

organisaties.  
 Sinds 2017 zorgen onze coördinatoren voor doorverwijzing van cli-

enten naar de gemeentelijke fondsen: het Jeugdsportfonds en het Jeugd-

cultuurfonds. Daarnaast neemt De Strohalm samen met de voedselbank, 
speelgoedbank en kerkgenootschappen deel aan het initiatief SAW (Sa-

menwerkingsoverleg Armoede & Zorg Waalwijk). Wij zijn een schakel in 
de hulpverlening aan de kwetsbare medemens, met één specifieke doel-

groep: de kinderen uit behoeftige gezinnen.  
 

Hoe werken wij? 
 

Vrijwel dagelijks komen er aanvragen binnen. Ofwel telefonisch, op ons 

nummer 0416-335359; ofwel per mail op hulp@destrohalm.nl. Twee 
dienstverleners gaan dan bij nieuwe cliënten op bezoek om te bekijken of 

en hoe wij de aanvrager kunnen helpen. Cliënten die in ons bestand zijn 

opgenomen, krijgen bij volgende aanvragen niet steeds opnieuw huisbe-
zoek; meestal is dat om de twee jaar. 

 De coördinatoren bekijken op basis van het verslag van het huisbe-
zoek of de aanvrager recht heeft op een vergoeding vanuit gemeentelijke 

voorzieningen. Dan volgt doorverwijzing. Zo niet, dan geldt voor ons het 
criterium: wordt het kind gedupeerd als de aanvraag niet zou worden ge-

honoreerd? Onze hulp bestaat óf uit een tegoedbon (bij kleding en schoe-
nen) óf uit het rechtstreeks betalen van een nota. Ter controle dient de 

cliënt altijd een aankoopbonnetje naar ons te sturen. Per artikel hanteren 
we een richtbedrag, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Ook gelden 

maximale bedragen per gezin.  
 Per 1 januari 2018 zijn de normbedragen voor kleding, schoeisel en 

schoolkosten aangepast, gezien de zorgelijke financiële situatie van toen. 
 

Huisbezoeken: de kern van onze activiteiten 
 

Zolang De Strohalm bestaat, vor-

men huisbezoeken een kerntaak 
van onze hulpverlening. Cliënten 

hebben dan het gevoel serieus te 
worden genomen, ook al omdat 

die contacten strikt vertrouwelijk 
zijn. Dit werk van onze dienstver-

leners biedt uitdagingen genoeg. 
Soms blijkt het moeilijk om een 

goed beeld te krijgen van de situa-

tie in het gezin en hoe de aanvrager die verwoordt. Heel vaak is er een 
taalprobleem, aangezien de meeste aanvragers een migratie-achtergrond 

hebben. Onder de gezinnen zijn veel vluchtelingen. ‘Soms is het aanpas-
sen. Schoenen uit, mannen die vanuit geloofsovertuiging geen hand ge-

ven. Het is goed als mensen zich aanpassen, maar je bent wel te gast bij 
iemand’, zo verklaart een dienstverlener. Ook kan blijken dat er in één 

mailto:hulp@destrohalm.nlT


 9 

gezin meerdere probleemfactoren spelen: werkloosheid, isolement, schul-

den, alcohol, opvoeding. Dan is deskundige doorverwijzing naar professio-
nele hulp dringend nodig. Soms moet het team een aanvraag terzijde leg-

gen. Met spijt: ‘We hebben allemaal een hart en je doet dit werk vanuit je 

hart’. 
 De dienstverleners vormen een gemotiveerd team. Zij komen re-

gelmatig met de coördinatoren bijeen om ervaringen uit te wisselen en 
knelpunten te bespreken. Er is aandacht voor een zorgvuldige verslagleg-

ging van huisbezoeken en er is zorg voor de privacy van cliënten. Er wordt 
werk gemaakt van regelmatige professionele bijscholing. De dienstverle-

ners zijn op de hoogte van actuele voorzieningen. Daardoor kunnen zij 
goed doorverwijzen naar andere instanties. Externe organisaties weten De 

Strohalm overigens steeds vaker te vinden. 

 

Coördinatoren en secretariaat  
 

Willeke de Man en Adje van Tilburg zijn al enkele jaren onze coördinato-
ren. Een groot deel van ons werk wordt door hen aangestuurd. Zij beoor-

delen de aanvragen, 
sturen dienstverleners 

op pad en zorgen 
voor afwerking. Daar-

naast vormen Willeke 
en Adje ook de scha-

kel tussen bestuur en 
dienstverleners. In de 

loop van 2018 is di-
verse malen gespro-

ken over de hoge 

werkdruk van met 

name de coördinato-
ren. Getracht is die druk te verlichten door scherpere afspraken over pro-

cedures en verslaglegging van cliëntengesprekken in de bestaande stan-
daardformulieren.  

 Nellie de Graaff, medewerker vanaf het eerste uur, voert met be-
kwame hand het secretariaat van de hulpvragen. Samen met Lia Hoeben 

maakt zij roosters voor de telefoondienst en zorgt zij ervoor dat alle hulp-
verleningen op verantwoorde wijze worden geadministreerd.  

 Sinds 2015 is het kantoortje van De Strohalm gevestigd in gebouw 
BaLaDe in Waalwijk-Oost. De Strohalm dankt de sponsoren die delen van  

het huurbedrag van de werkruimte voor hun rekening nemen. Inmiddels 

hebben we binnen BaLaDe al enkele malen een andere ruimte betrokken. 
De komende tijd moeten we met de fietsenwerkplaats op zoek naar nieu-

we huisvesting. De gemeente heeft toegezegd te overleggen over een 
mogelijke locatie samen met andere instellingen. 
 

 

 
 

Overleg tussen bestuur, coördinatoren en dienstverleners 
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Fondsenwerving  
 

Geert van Rooij is onze fondsenwerver. Hij moet ertoe 

bijdragen dat De Strohalm financieel gezond blijft. 
Hij benadert bedrijven en instellingen, en wijst or-

ganisatoren van plaatselijke evenementen op de 
mogelijkheid ons te sponsoren. De ijverige Geert 

(fondsenwerver@destrohalm.nl) heeft al heel wat 
fondsen geworven.    

 Wie aan De Strohalm doneert, 
moet weten dat onze stichting een Alge-

meen Nut Beogende Instelling is. We hebben dus een 
ANBI-status. Dit betekent dat degene die een bedrag 

doneert, dit mag aftrekken bij de aangifte bij de belas-

tingdienst. 
 

Publiciteit  
 

In het Brabants Dagblad, de huis-aan-huisbladen en op de site Waalwijk-

nieuws.nl verschijnen regelmatig artikelen over De Strohalm. Ook op 
Langstraat Radio was onze stem te horen. Jan van Oudheusden verzorgt 

deze publiciteit. In de beginjaren van onze stichting was publiciteit van 
groot belang. Nog maar weinig Waalwijkers waren toen op de hoogte van 

ons bestaan. En altijd was er de gêne bij hulpbehoevenden om een beroep 

te doen op onze hulpverlening. Tegenwoordig geniet De Strohalm echter 
voldoende naamsbekendheid, weet men de weg te vinden, en komen 

nieuwtjes, bijvoorbeeld over belangrijke donaties, veelal vanzelf in de me-
dia.  

 Bij verschillende gelegenheden geven bestuursleden voorlichting 
over het werk van De Strohalm, al of niet aan de hand van een Power-

Pointpresentatie. De jaarverslagen genereren steevast publiciteit in de 
dag- en weekbladpers; zij worden ook in het stadhuis bezorgd. De Stro-

halm heeft een banner met een logo dat is ontworpen dankzij onze be-
trokken partner Software 

Society uit Drunen. Het 
drukt uit waar wij voor 

staan: zorg voor kinderen, 
zodat zij kunnen opgroeien 

in geborgenheid en harmo-

nische sfeer. De website van De Strohalm (www.destrohalm.nl) is dankzij 
bemiddeling van Software Society fraai vormgegeven. 
 
Ons twitteraccount: Stichting De Strohalm@DeStrohalm  

mailto:fondsenwerver@destrohalm.nl
http://www.destrohalm.nl/
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2018: een jaar vol zorgen 
 

Het jaar 2018 was voor de medewerkers van De Strohalm niet altijd even 

gemakkelijk. Allereerst wegens gezondheidsproblemen van enkele mede-
werkers of hun naasten. Daardoor waren enkelen van hen gedwongen tot 

een time-out voor hun werk voor De Strohalm. Ook Emily Den Braven-
Bergmans, onze voorzitter sinds 2013, zag zich zo gedwongen het voor-

zitterschap neer te leggen, eerst tijdelijk, maar later in het jaar helaas de-
finitief.  

 Wat heeft Emily deze club in de afgelopen jaren een smoel gegeven! 
Onder meer door ons werk bij gemeentebestuur en andere spelers te posi-

tioneren, en door de warme, wijze en resolute manier waarop zij de ver-
gaderingen leidde. Onze penningmeester Yvonne van Baal heeft als 

plaatsvervangend voorzitter een groot deel van het jaar op voortreffelijke 
wijze de honneurs waargenomen.  

 Gelukkig is de zoektocht naar een 
nieuwe voorzitter succesvol gebleken: In 

september verklaarde  Joop van Oene 

zich van harte bereid de voorzittershamer 
over te nemen. Joop heeft zijn taak met 

veel enthousiasme opgepakt. In diverse 
lokale overlegorganen heeft men hem in-

middels al leren kennen als het nieuwe 
gezicht van De Strohalm.  

 
Verder stond het jaar in het teken van dreigende financiële tekorten, van-

wege de combinatie van enerzijds een enorme toestroom van nieuwe cli-
enten onder wie veel gezinnen van statushouders (zie jaarverslag 2017) 

en anderzijds tijdelijk achterblijvende donaties. We moesten flink interen 
op onze reserves. Diverse vergaderingen werden gewijd aan de vraag op 

welke wijze De Strohalm haar uitgaven binnen de perken kon houden. 
Onder meer is halverwege het jaar besloten om luiers en andere baby-

artikelen nog slechts eenmalig te verstrekken.  

 In juni heeft het bestuur een brandbrief geschreven aan de verant-
woordelijke wethouder, om de nijpende situatie uiteen te zetten en om 

aan te dringen op een financiële ondersteuning vanuit de Klijnsma-gelden. 
Dat was voor het eerst. De Strohalm heeft immers dankzij particuliere do-

naties jarenlang financieel geheel onafhankelijk kunnen opereren. Nu wil-
den wij evenwel voorkomen dat Waalwijk een bijzondere hulpinstantie zou 

moeten verliezen, vrucht van burgerinitiatief en levend bewijs hoe Waal-
wijkers zich belangeloos inzetten voor hun plaatsgenoten die het minder 

goed getroffen hebben. 
 Pas aan het einde van het jaar bleek de situatie iets florissanter te 

zijn. Onder meer dankzij enkele substantiële donaties en de eerder ge-
noemde   waarderingssubsidie van de gemeente Waalwijk. Daardoor is De 

Strohalm met vertrouwen het nieuwe jaar ingegaan. 
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Hulpverleningen in 2018 
 

Het onderstaande cijfermateriaal geeft inzicht in de aantallen hulpverle-
ningen door de jaren heen.  
 

Hulpverlening 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Aantal geholpen 
gezinnen  

126 123 89 81 83 67 69 97 52 91 64 53 25 30 18 16 

Aantal nieuwe 
gezinnen  

31 45 28 27 39 21 19 31 25 35 27 23 13 21 14 16 

Aantal aanvragen 506 1042 582 426 427 276 286 240 248 198 133 102 76 45 30 22 

Afgewezen / door-
verwezen 

59 51 23 89 94 50 17 9 12 2 3 3 2 5 7 4 

gehonoreerde 
aanvragen 

447 991 559 337 333 226 269 231 236 196 130 99 74 40 23 18 

Financiële hulp  336 824 488 331 332 217 248 187 195 178 96 99 74 40 23 18 

Materiële hulp 106 166 70 4 1 3 53 78 58 49 88      

Bemiddeling / admi-
nistratieadvies 

5 1 1 2  6 13 12         

Voorjaars- en 
kerstpakketten  

96+6 9 90 81 80 64 280 338 374 423 269      

Totaal 549 1000 649 418 413 290 594 605 627 650 453 99 74 40 23 18 

 

Moesten we in 2017 spreken van een explosie aan hulpverleningen, het 
beeld in de tabel onder 2018 ziet er iets rooskleuriger uit. Maar schijn be-

driegt. Het aantal aanvragen oogt in 2018 weliswaar veel lager dan in 

voorgaande jaren, maar dat komt voornamelijk door een andere admini-
stratieve verwerking. Voorheen boekte ons secretariaat de aanvragen 

voor kleding en schoenen per kind. Vanaf dit jaar boekt het de kleding en 
het schoeisel per gezin.  

 Er zijn in 2018 ongeveer evenveel gezinnen geholpen als in 2017. 
Het aantal gezinnen dat voor het eerst bij ons aanklopte (31) was lager 

dan in 2017, maar ongeveer even hoog als in de jaren 2014 – 2016. De in 
het vorige jaarverslag geconstateerde grote toeloop heeft zich niet voort-

gezet. Toen spraken wij van het grote aantal vluchtelingengezinnen dat 
een beroep op ons deed.  

 De instroom van nieuwe gezinnen werd vorig jaar al kleiner. Dit 
komt overigens overeen met het landelijke beeld. In het jaarverslag 2017 

constateerden wij dat statushouders in veel gevallen slechts mondjesmaat 
door de officiële instanties worden begeleid, bijvoorbeeld als het gaat om 

adviezen voor een verantwoord bestedingspatroon. Is in die situatie in 

2018 verbetering gekomen? Het is denkbaar dat onze nieuwe plaatsgeno-
ten steeds vaker de weg vinden naar goedkopere producten in de super-

markt, kringloopwinkels en tweedehands kledingzaken.  
 Er is in 2018 een honderdtal gezinnen geholpen dat al in 2017 (of 

misschien nog eerder) op onze cliëntenlijst stond. Dat is geen gunstig ge-
geven. Het geeft aan dat ons ideaal nog lang niet bereikt is: gezinnen 

steunen om over een dood punt heen te komen zodat zij weer zelfred-
zaam worden.    

 Aan hulp hebben we ongeveer € 30.000,- uitgegeven, terwijl we aan 
donaties ongeveer €47.000,- mochten ontvangen. Het bedrag aan uitga-
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ven lag beduidend lager dan in het ‘topjaar’ 2017, toen het ging om bijna 

€ 50.000. Dankzij de eerder genoemde begrenzingen, gevoegd bij het feit 
dat de donaties uiteindelijk royaler uitvielen dan eerder was gevreesd, 

konden we het jaar 2018 in financieel opzicht gunstig afsluiten. Ondanks 

de ondersteuning door wethouder Daandels (zie p. 6) blijft stichting De 
Strohalm met haar vrijwilligerswerk in principe onafhankelijk opereren. 

 
De hulp die we met De Strohalm boden, was ook dit jaar weer heel divers,   

een breed palet aan artikelen en doelen: schoenen, jassen, kledingkasten, 
kinderbedden en matrassen, leefgeld, boekengeld en kampen, laptops, 

fietsen, etc. Verreweg de meeste bestedingen (een bedrag van ruim 
26.000 euro) vielen onder het kopje ‘kleding en schoeisel’. 

 
Coördinator Willeke de Man zegt: ‘Ik put energie uit ons werk. Dat wij sa-

men met Casade een gezin dat heel krap woonde en een tweeling kreeg 
aan een ruimere woning konden helpen, gaf voldoening. Je moet voor dit 

werk een groot sociaal hart hebben. Maar mijn grens ligt er, zodra ik voel 
dat een cliënt ons voor het lapje probeert te houden.’   

 Collega Adje van Tilburg voegt eraan toe: ‘Ik kom uit het maat-

schappelijk werk en weet dat wat mensen je vertellen niet altijd strookt 
met de realiteit. Of ons werk echt resultaat heeft, is niet altijd goed te 

meten. Maar zoals de Strohalm donaties ontvangt van mensen die erop 
vertrouwen dat hun gift goed terecht komt, zo vol vertrouwen geven wij 

deze giften door ten gunste van de kinderen.’ 
 

 
Een dankbetuiging 

 
Beste Adje, 

Wat een super goed nieuws. 
Tranen rollen over mijn wangen en een gevoel van opluchting raast door mijn lijf. 

Wat ben ik hier gelukkig mee. 
Ik kom woorden tekort om uit te leggen hoe blij ik met dit super goede nieuws ben. 

U bent letterlijk onze redder in nood. 
Heel heel heel erg bedankt voor al uw moeite, en vooral heel erg bedankt voor dit 

goede nieuws. 
Mijn dag kan niet meer stuk. 

Dank je wel. D. 
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Kinderfietsen 
  

In 2015 kwam ervoor De Strohalm een ruimte 

vrij die geschikt werd gemaakt voor de opslag 

en reparatie van tweedehands fietsen. Sinds-
dien zijn er tal van fietsen ingezameld, hersteld 

en aan onze cliënten uitgereikt. Oproepen om 
gebruikte fietsen te doneren leveren steeds een 

nieuwe oogst aan fietsen op. Eind 2018 stond 
de teller al op 270. In dit jaar zijn negentig fiet-

sen uitgereikt. Onze dienstverleners Jan Joosen, 
Anton Keetels en Ad van Rooij zijn daar ijverig 

en enthousiast mee aan de slag geweest.  
 Om het reparatieproject nog beter uit te 

voeren, kon De Strohalm in 2017 een nieuwe, 
meer geschikte werkplaats in gebruik nemen. 

Helaas is dat maar voor tijdelijk; naar een defi-
nitieve huisvesting van de werkplaats zal samen 

met de gemeente worden gezocht.  

 De fietsenhulp is een niet meer weg te 
denken element in onze activiteiten. Positief is: 

het kost ons haast niets (enkel wat gereedschap en reparatiematerialen,  
overigens deels ook gesponsord) en het geeft voldoening om de jonge ge-

bruikers blij te maken met een goede fiets. Daar staat helaas tegenover 
dat veel jongeren hun rijwiel niet bepaald met omzichtigheid blijken te 

gebruiken. Dit jaar moesten wij daarom besluiten dat het niet langer mo-
gelijk is om een eerder verstrekte fiets wegens aangebrachte schade in te 

ruilen voor een nieuw exemplaar. Momenteel denken wij na over een 
nieuw fietsbeleid, waarmee we in 2019 hopen te starten.   
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De Strohalm pakt in; en geeft uit 
 

In 2018 heeft De Strohalm buiten de reguliere werkzaamheden ook bij 
enkele andere gelegenheden acte de présence gegeven.  

 
Paaspakketten 

 
Op vrijdag 20 april hebben wij in wijkcentrum BaLaDe zogeheten paas-

pakketten gevuld en naar de cliënten gebracht. Deze actie is mogelijk ge-
maakt door de Lionsclub Waalwijk, van wie wij in een reeks van jaren een 

bedrag mochten ontvangen. Tot vorig jaar waren die gelden besteed aan 
kerstpakketten, maar in 2018 besloten wij dat een voorjaarsactie meer 

welkom zou zijn. Geweldige 
hulp hebben wij gekregen van 

Stephan van Engelen van PLUS.  
 Het inpakken van de blik-

ken en potten met levensmidde-

len bleek een zware klus. Ook 
het uitrijden vormde een logis-

tieke uitdaging. Gelukkig waren 
er veel dankbare reacties van 

cliënten op deze verrassende 
voorjaarsactie. 

 
 

Kledingmarkt 

 
Op zaterdagochtend 26 mei heeft De Stro-

halm op de binnenplaats van vm. wijkcen-
trum De Wierd een kledingmarkt georgani-

seerd. Al onze cliënten met kinderen in de 
leeftijd tot 4 jaar – een doelgroep die wegens 

onze bezuinigingen buiten de boot was ko-
men te vallen - kregen een uitnodiging om 

gratis goede gebruikte kinderkleding te ko-

men uitzoeken. De artikelen waren zorgvul-
dig gesorteerd op maat, artikel en jongen/ 

meisje. Helaas bleek de toeloop van cliënten 
niet overweldigend. 
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Bloemenoordfestijn 

 
Een volgende gelegenheid tot 

actie was onze presentie op 

de kramenmarkt van het zo-
geheten Bloemenoordfestijn 

op zondag 24 juni. Op het 
Bloemenoordplein waren er 

twee kramen voor De Stro-
halm gratis beschikbaar. Onze 

medewerkers konden er de 
hele dag kleding en andere 

spullen aan het publiek ver-
kopen. De omzet van de kramen leverde samen met de collectebus het 

lieve bedrag op van € 469,50. 
 

Wolluk Stock 

 
Op het jaarlijkse muziek-

festival Wolluk Stock aan 

de Hoefsvenlaan nabij 
het Lido kreeg De Stro-

halm eveneens een gra-
tis kraam aangeboden. 

Banketbakker Tim bakte 
‘wollukstockjes’ (brood-

jes) waarvan de op-
brengst voor De Strohalm was. De opkomst viel tegen, zodat deze activi-

teit slechts € 88,70 opleverde.  
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Spontane particuliere acties voor De Strohalm 
 

In 2018 waren er opvallend veel spontane acties van particulieren of be-

drijven voor onze stichting. De vrijwilligers van De Strohalm waarderen dit 
soort gebaren zeer. Ze zijn des te meer dankbaar om als doorgeefluik te 

kunnen fungeren en zo weer vele gezinnen blij te maken.  
 

Notenkrakers  

 

Wederom was de heer Van de Wiel van jeugdmusicalgroep De Notenkra-

kers zo vriendelijk om 32 kaartjes ter beschikking te stellen aan kinderen 
uit ons cliëntenbestand. Op 5,6 of 7 januari bezochten zij de musical De 

Kleine Prinses in theater De Leest. Dat was een groot succes. Dat bleek uit 
de vele positieve reacties en bedankjes van ouders en kinderen voor wie 

theaterbezoek doorgaans niet tot de mogelijkheden hoort. Wij danken de 
cast en de crew! 

 
Huurdersbelangenvereniging Oud Waalwijk  

 
De Huurdersbelangenvereniging Oud 

Waalwijk (HVOW) had nog een potje uit 
het verleden van de woningbouwvere-

niging Waalwijk, de voorganger van 

Casade. Zij besloot dit geld te bestem-
men voor een drietal Waalwijkse goede 

doelen: De Strohalm, de Speelgoed-
bank en de Kansenfabriek. Op 18 janu-

ari 2018 kregen de drie stichtingen een 
cheque uitgereikt uit handen van de 

HVOW-voorzitter Paul Geritz. De Stro-
halm ontving € 5000,-: een fantastisch 

bedrag! 
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Eftelingkaartjes 

 
De Strohalm ontving van de Efteling 200 

kaartjes voor kinderen om op 12 oktober bij 

een speciale verzorgde avondopenstelling het 
park te bezoeken, inclusief eten en drinken. 

Ongeveer vijftig gezinnen uit ons cliëntenbe-
stand kregen die kans,.  
 

Supermarkt PLUS 

 
Supermarkt PLUS aan de Reigerbosweg bestemde in het 

jaar 2018 maandelijks de vrijwillige giften van klanten bij 
de emballage van flessen en kratten voor een plaatselijk 

goed doel. De bedrijfsleider, dhr. Stephan van Engelen, 
verdubbelde de zo ingezamelde gelden. Ook De Strohalm 

was een maand lang de gelukkige instelling waarvoor het 
publiek doneerde. 

 
 

Armoedefonds 
 

In juli ontving De Strohalm van stichting 

Armoedefonds uit Rosmalen vijftig 
schoolspullenpassen, elk ter waarde van 

€ 50,-. Na activatie konden wij de pas-
sen uitdelen aan gezinnen van geselec-

teerde kinderen, met informatie over hoe 
en waar de passen te verzilveren waren. 
 

 
Fa. Elvedes Nieuwkuijk 
 

Onze fietsreparateurs Anton Keetels en Ad 
van Rooij ontvingen fietsonderdelen ter 

waarde van € 500,- uit handen van de fir-
ma Elvedes Cable & Brake Systems te 

Nieuwkuijk, een groothandel in rem-, en ver-
snellingskabels, remblokjes e.d.. Bovendien ontvingen zij de toezegging 

om jaarlijks een verzoek te doen voor onderdelen. 
    

 

Kinderhulp 
 

Een collecte ten behoeve van de stichting Natio-
naal Fonds Kinderhulp leverde in de maand mei 

ongeveer € 600,- op. De helft van dit bedrag 
kwam ten goede aan De Strohalm. 

http://www.armoedefonds.nl/


 19 

 

 
Bovendien kreeg De Strohalm in de sinterklaastijd via 

Kinderhulp de beschikking over veertig Bol.com-

cadeaubonnen van elk € 20,-  Dit gebeurde in het kader 
van de zogeheten actie ‘Pepernoot’.  

 
 

De Speelgoedbank 

 
In november kon De Strohalm uitnodigingen 

sturen aan zestig kinderen om gratis speelgoed 
te komen uitzoeken bij de Waalwijkse Speel-

goedbank.  
 

 

Actie Rabobank ‘Spek de Clubkas’ 
 

De jaarlijkse actie ‘Spek de Clubkas’ van  Ra-
bobank De Langstraat leverde voor De Stro-

halm het mooie bedrag op van € 429,64.  
 

 

 

Tweedehandskledingwinkel Poncho 

 

 Als dank voor het werk van De Stro-
halm deed de Waalwijkse winkel Pon-

cho, gespecialiseerd in tweedehands 
kleding, in december de mooie dona-

tie van € 1000,-. 
  

Santa Run 2018 
 

Evenals voorgaande jaren 
was stichting De Strohalm 

ook in 2018 een van de 
goede doelen waarvoor de 

Waalwijkers, uitgedost als 
kerstman, op zondag 9 de-

cember konden deelnemen aan een ludieke looptocht door het stadscen-

trum. De Strohalm verkocht zo’n honderd kerstmanpakken. Onze vrijwil-
ligers stonden met de rode pakken onder meer op een verkooppunt bij 

een supermarkt en op allerlei andere manieren deden zij moeite om de 
actie tot een succes te maken. Naast de ontvangen donatie van € 4500,- 

was daarmee ook de zichtbaarheid van De Strohalm een winstpunt. 
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Hoe gaan we verder?  
 
De Strohalm heeft het jaar 2018 weer 
de zorgen van honderden gezinnen 

verlicht. Het jaar werd bovendien afge-
sloten met een positief saldo. 

 Toch blijven we kritisch naar 
onszelf kijken. In 2018 heeft het team 

enkele vergaderingen besteed aan de 
vraag wat er aan ons werk verbeterd 

kan worden (zie o.a. de ‘flap’ hier-
naast). Naar het idee van sommigen 

worden er te weinig knopen doorge-

hakt, en worden hulpverleningen  niet 
steeds even efficiënt afgehandeld. De 

werkdruk op de schouders van de 
coördinatoren was bij tijden behoor-

lijk zwaar. Daarnaast is er zorg over 
gezinnen die bij herhaling terugval-

len op onze hulp, terwijl het ideaal 
is, dat onze ondersteuning de men-

sen juist helpt weer zelfredzaam te 
worden.   

 Een van de terugkerende 
thema’s in de gespreksessies was: 

hoe bepalen we wanneer we 
daadwerkelijk hulp moeten bieden? En 

welke aanvragen  dienen we af te wijzen? In principe geven we 

alleen de zogenoemde ‘noodhulp’, maar hoe is dit begrip concreet te 
omschrijven? Zou onze leus ‘we bieden noodhulp’ beter  kunnen worden 

vervangen door ‘De Strohalm geeft om kinderen’?   
 Op dit moment ligt de nadruk op kleding en schoeisel. Kennelijk is 

de vraag naar die artikelen het meest urgent. Toch zou het denkbaar zijn 
dat De Strohalm in de toekomst de hulp meer concentreert rond zaken die 

te maken hebben met de schoolgang van kinderen uit onze doelgroep, 
zoals fietsen en laptops, zoals de stichting Leergeld elders overigens al 

langer doet.  
 Een peiling van de behoeftes via een goed enquêteformulier zou de 

nodige richting kunnen geven aan het toekomstbeleid van De Strohalm.  
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Donateurs en begunstigers in 2018 
 

Stichting van Ballegooyenfonds 
Fam. J. Buijs, Waalwijk 

Stichting Casade/ HVOW 
Diaconie Gereformeerde Kerk Waalwijk   
Diaconie Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle 

Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente Baardwijk 
Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente Sprang-Capelle 

Diaconie Protestantse Gemeente Waalwijk 
De Efteling, Kaatsheuvel 
fa. Elvedes, Nieuwkuijk 

fa. Van Engelen Communicatie, Waalwijk   
Flow Languages 

Helianthus Waalwijk 
A.A.J. van Himbergen 
A. van Hooff, Waalwijk 

E. Kaptijn 
Damesochtend golfclub de Kurenpolder  

Fa. Leijtens & Partners, Waalwijk  
Lions Club, Waalwijk 
Stichting Maria Kapel Waalwijk 

Notaris Meeuwis, Waalwijk 
J.W. van Mierlo, Waalwijk 

Stichting Mundus Melius 
Nationaal Fonds Kinderhulp 
Ned. Prov. Congregatie Dochters O.L.V. van het Heilig Hart 

De Notenkrakers Waalwijk 
Gespreksgroep Oase 

Adriaan Pelders Tweewielerservice, Waalwijk  
C. van Peer-Vos, Sprang-Capelle 
mevr. A.M.T. Peijnenburg – Roelands, Waalwijk  

PLUS / Stephan van Engelen, Waalwijk 
Stichting Poncho, Waalwijk 

John en Ad Pullens 
Rabobank De Langstraat, Waalwijk      

Regiobank van de Mierden, Waalwijk 
Stichting Rotary, Waalwijk 
Scheffer stichting 

O.Y. Schouten, Waalwijk 
Software Society, Drunen     

Mevr. T.M.A. Timmermans 
Patisserie Tim 
Waalwijk zo als het gaat/ Elshoutorganisatieadvies 

Wendy’s Kapsalon 
 

en verder alle donateurs en begunstigers die anoniem wensen te blijven 

 
De Strohalm dankt alle donateurs voor hun giften en alle begunstigers 
voor hun diensten. 
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Medewerkers per 1 januari 2019 
 

Bestuursleden 
 

Joop van Oene    voorzitter 

Ellen Pullens    secretaris 
Yvonne van Baal     penningmeester 

Marion Paijmans    bestuurslid 

Geert van Rooij    bestuurslid 
 

Bureaumedewerkers 
 

Nellie de Graaff en Lia Hoeben 

 
Coördinatoren dienstverlening 
 

Wil de Man en Adje van Tilburg      
 

Dienstverleners 
 

Stien van den Biggelaar 

Teuni Grims 
Marianne Hens 

Jan Joosen 
Anton Keetels 

Conny de Louw 
Ad van Rooij 

Myrna de Ruiter 

Jannie Sars 
Dosie van Schaik 

Annie v.d. Velden 
Manuela Vrijenhoek 

Ans van Zon 

 
Fondsenwerver 
 

Geert van Rooij 
 

Medewerker publiciteit 
 

Jan van Oudheusden 

 
………………………….. 

 
Aan het eind van 2018 hebben de 

volgende medewerkers om 
uiteenlopende redenen hun werk voor 

De Strohalm beëindigd: Emily den 
Braven-Bergmans, Teresa 

Jongenelis, Maria Thissen. De 

Strohalm dankt hen voor hun 
jarenlange inzet voor de kansarme 

jeugd. 
 

  

Teresa Jongenelis (l.) en Maria Thissen (midden) 

worden bij hun afscheid in het zonnetje gezet door 

coördinator Willeke de Man 



 23 

 


