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Voorwoord van de voorzitter
Een kleurrijke opsomming van de activiteiten van De Strohalm - dat is wat
u hier aantreft.
Jezelf happy voelen in je dagelijkse outfit is een basale levensbehoefte van ieder kind. Het overgrote deel van onze hulp gaat dan ook naar
kleding en schoenen. We stemmen die hulp nu af op wat de gemeente
Waalwijk doet: die geeft aan het eind van het kalenderjaar ‘kindbonnen’
uit. Wij doen dat de rest van het jaar. Kinderen/gezinnen kunnen met ingang van 1 januari 2020 slechts één keer per jaar een aanvraag bij ons
indienen. In de hoogte van de toegekende bedragen is daarmee rekening
gehouden.
We verstrekken ook kinderfietsen. Dat kost ons betrekkelijk weinig geld,
maar des te meer tijd. Binnenkomende fietsen knappen we zelf op en maken we geschikt voor hergebruik. Kinderen komen de fiets weer inruilen
als ze een grotere nodig hebben. Voor middelbare scholieren is er eenmalig een ‘volwassen’ fiets. Dit jaar konden zij ook kiezen voor een nieuwe
fiets, met bijbetaling. Dat bleek een succes waar we graag mee doorgaan.
Er was een toegenomen vraag naar financiële ondersteuning bij de aanschaf van laptops. Bestaande regelingen voor de (vrijwillige) ouderbijdrage bleken niet altijd afdoende. Daarom hebben we afspraken met de middelbare scholen gemaakt over een bijdrage van De Strohalm in de schoolkosten van minder draagkrachtige leerlingen.
Intern was er discussie over ons logo met de tekst ‘De Strohalm, voor
noodhulp aan kinderen’. Het woord ‘noodhulp’ deed te veel denken aan
een levensbedreigende ramp. Daarom hebben we de tekst veranderd in:
‘De Strohalm geeft om kinderen’.
Wij zijn ontzettend blij met de bijdragen van onze begunstigers: particulieren, instellingen, bedrijven, organisaties, en de door hen opgezette acties. Zonder hen is ons werk ondenkbaar! In dit verslag vindt u een kleurrijke opsomming van hun activiteiten.
Mogen wij voor het komend jaar (opnieuw) op u rekenen?

Namens alle vrijwilligers van De Strohalm,
Joop van Oene, voorzitter
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Kinderarmoede, een landelijk fenomeen
Nederland is een van de welvarendste landen ter wereld. Maar in Nederland zijn er kinderen die ’s morgens op school komen zonder ontbijt. Of
die niet op zwemles kunnen. Of die gepest worden vanwege hun stomme
derdehands kleren. Of die niet mee mogen op schoolreisje, omdat de ouders niet hebben betaald. Of die in december niks in hun schoen vinden of
onder de kerstboom.
Uit een enquête onder zevenhonderd basisschoolleraren in 2019
bleek dat een op de vijf docenten is gestopt met het wekelijkse kringgesprek. Waarom? Omdat het te pijnlijk was voor kinderen uit arme gezinnen. Na het weekend of de vakantie bleken die niets te kunnen melden,
terwijl hun klasgenootjes honderduit vertelden over uitjes naar een pretpark of een dierentuin. Een docent die dit zelf als kind moest ervaren vertelt: ‘We waren met zeven kinderen thuis […]. Soms verzon ik maar wat in
de kring. Dan blufte ik dat we naar de Efteling waren geweest en diste ik
een verhaal op over hoe lang de nek van die reus ook weer was […]. Maar
uiteindelijk viel ik door de mand als mijn klasgenoten doorvroegen. Dan
kon ik niet beschrijven hoe de Fata Morgana eruitzag en wist ik niets van
“papier hier”. ‘ (de Volkskrant 14-12-2019)
Meer dan een eeuw lang (1854-1965) waren het de kerken die de
sociale zorg in ons land voor hun rekening namen. Daarna sprong de
overheid in. Momenteel leven we in een periode waarin de overheid op tal
van manieren weer op de zorg heeft beknibbeld. De overheid ziet graag
zelfredzame burgers. Een proefschrift uit 2001 over armenzorg voorspelde: ‘De uitholling van de verzorgingsstaat zal ongetwijfeld leiden tot een
herleving van de armenzorg. In de nabije toekomst zullen particuliere en
kerkelijke organisaties zich steeds meer moeten ontfermen over hen die
tevergeefs een beroep doen op ondersteuning van staatswege’ (Albert
Kort, Geen cent te veel, 2001). Het bleek een juiste voorspelling.
Volgens het Armoederapport 2019
van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP) waren er in Nederland (uitgaande
van cijfers uit 2017), 939.000 armen, 5,7
procent van de bevolking. Bijna de helft
van deze mensen had een migratieachtergrond. Sinds 2013 is er een dalende
tendens merkbaar, want in dat jaar waren
er nog 1,2 miljoen armen (volgens het zogeheten ‘niet-veel-maartoereikend-criterium’). Van alle kinderen tm. 12 jaar leefde ongeveer 9
procent in armoede.
In april 2019 zei staatssecretaris Tamara van Ark: ‘Kinderarmoede is
schrijnend en niet acceptabel in een welvarend land als Nederland. Arme
kinderen lopen immers op langere termijn een grotere kans op meer fysieke en psychische problemen. Zij komen sneller in een sociaal isolement
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terecht en doen het vaker slecht op school. […] Geen enkel kind mag leven in armoede’.
Het mag niet, maar het gebeurt
wel. De onderwijsinspectie waarschuwde
dat de kloof tussen arm en rijk groeit. Op
veel scholen zitten kinderen met een opeenstapeling van problemen thuis. Hun
ouders maken geen gebruik van toelagen
omdat ze met hun aanvragen vastlopen
in de bureaucratie, omdat ze psychische
Staatssecretaris Van Ark
problemen hebben of laaggeletterd zijn.
Aldus Roeland van Geuns, lector armoede-interventies aan de Hogeschool
van Amsterdam: ‘We vragen de meest bureaucratische vaardigheden van
de mensen die er het minst over beschikken.’
Wat doet de gemeente Waalwijk?
Al meer dan tien jaar voert de gemeente
Waalwijk een actief armoedebeleid. Het zou
zomaar kunnen dat zij daartoe is aangezet
door het werk van De Strohalm. De gemeentelijke paswijzer verlaagt voor gezinnen met een krap inkomen de drempel naar
sport en cultuur. Daarvoor werd later het
Jeugdfonds Sport en Cultuur ingesteld,
waardoor bijvoorbeeld in 2018 131 kinderen hebben kunnen sporten, en 66 kinderen aan culturele activiteiten konden
deelnemen.
Kindbonnen
ondersteunen
(sinds 2014) arme gezinnen bij de aanschaf van kleding en schoenen. In 2018
hebben 475 kinderen daarvan kunnen profiteren.
Op initiatief van het in 2018 opgerichte
Armoede-LAB werd er in maart 2019 een gemeentelijk voorlichtingsblad Samen uit Armoede huis aan huis verspreid. De toon van dit
tijdschrift: armoede kan iedereen treffen, armoede wordt steeds meer
bespreekbaar en je moet weten welke voorzieningen jou kunnen helpen.
Aldus het gemeentelijke ‘TeamWijZ’, en de speciale beleidsmedewerker
van de gemeente. Waalwijk heeft in 2019 het landelijke convenant ondertekend dat beoogt armoede onder kinderen in Nederland in 2030 te hebben uitgebannen. De ‘preventiecoach geldzaken’ ging in februari in Waalwijk aan de slag, en zij brengt wekelijks huisbezoeken.
Eind 2018 had de wethouder uit de zogeheten Klijnsma-gelden een
bedrag van 10.000 euro als waarderingssubsidie beschikbaar gesteld voor
de cliënten van De Strohalm. In 2019 kon De Strohalm opnieuw rekenen
op deze gemeentelijke ondersteuning.
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Onze motivatie en werkwijze
Bij de oprichting in 2002 formuleerde stichting De Strohalm haar doelstelling: ‘… in de gemeente Waalwijk hulp bieden aan gezinnen met minderjarige kinderen die in armoede leven; met een luisterend oor, financiële ondersteuning (…) of deskundige doorverwijzing.’
Die hulp bieden we nog steeds aan arme gezinnen met minderjarige
kinderen, met name als aanvulling op wat andere hulpverlenende instanties doen. De Strohalm kan snel en concreet hulp bieden zodat kansarme
gezinnen een steuntje in de rug krijgen en de kinderen niet aan de zijlijn
blijven staan. Zo hoopt De Strohalm bij te dragen aan een leefbare samenleving.
Wij staan klaar
Onze criteria zijn duidelijk. Wie als hulpzoekende bij De Strohalm aanklopt, moet weten dat:
- de hulp ten goede moet komen aan kinderen jonger dan 16 (uitzonderingen tot 18 zijn voorbehouden);
- het gezin woonachtig dient te zijn in de gemeente Waalwijk;
- het gezin in het bezit moet zijn van de gemeentelijke paswijzer die is
ingevoerd voor mensen met een gezinsinkomen op of net boven het sociaal minimum.
- ook mensen in aanmerking kunnen komen voor onze hulp die in de
schuldhulpverlening zitten of die cliënt zijn van de voedselbank.
Mensen van wie de inkomens net boven de minima uitsteken, hebben van
overheidswege geen recht op toeslagen. Hulpvragen vanuit deze categorie
worden door ons serieus bekeken, vanuit het devies: hulp op maat.
Wij werken samen
De Strohalm is aangesloten bij de Stichting Urgente Noden Nederland
(SUNN). In tal van gemeentes bestaan soortgelijke hulporganisaties, zoals de stichtingen Leergeld (diverse gemeenten), het Fonds Bijzondere
Noden in Amsterdam en Rotterdam en de SSSF (Stichting Samenwerking
Sociale Fondsen) in Den Haag. In veel gemeenten zijn ‘schuldhulpmaatjes’
actief.
Sinds 2017 zorgen onze coördinatoren voor doorverwijzing van clienten naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Bovendien zijn wij intermediair voor o.a. het Armoedefonds, het Fonds Kinderhulp en Babyspullen.nl.
Daarnaast neemt De Strohalm samen met de voedselbank, speelgoedbank
en kerkgenootschappen deel aan het initiatief SAW (Samenwerkingsoverleg Armoede & Zorg Waalwijk). In 2019 kreeg dit gestalte in de Sociale
Advies Raad (SAR), die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan B&W
inzake sociale problematiek. De Strohalm spreekt daarin mee.
Met voedselbank De Rijglaars hebben wij regelmatig contact. Enkele
van onze dienstverleners zijn ook actief voor de voedselbank. In novem-
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ber 2019 kregen onze dienstverleners een interessante rondleiding bij De
Rijglaars.
Kansen ABC 2019
Met het huis-aan-huis verspreide boekje
Kansen ABC 2019 liet de gemeente
Waalwijk weten dat het haar menens is
met de armoedebestrijding. Het boekje
bevat zo’n veertig tips over speciale regelingen en instanties. Zo kunnen mensen in armoede snel de weg vinden naar
passende hulpverlening. Ook voor onze
dienstverleners is dit boekje een mooie
handleiding. Voor hun gemak heeft onze
medewerker Adje van Tilburg op alle relevante pagina’s stickers geplakt
met nadere aanwijzingen. Een mooi voorbeeld van wisselwerking tussen
overheid en particulier initiatief.
Wij zijn zo een schakel in de hulpverlening aan de kwetsbare medemens, met als specifieke doelgroep de kinderen uit behoeftige gezinnen.
Hoe werken wij?
Haast elke week komen er wel nieuwe aanvragen binnen; telefonisch op
0416-335359 of per mail op hulp@destrohalm.nl. Twee dienstverleners
gaan dan bij deze nieuwe cliënten op bezoek, om te zien hoe wij hen kunnen helpen. Bestaande cliënten krijgen na twee jaar een nieuw huisbezoek.
De coördinatoren bekijken op basis van het verslag van het huisbezoek of de aanvrager recht heeft op een vergoeding vanuit gemeentelijke
voorzieningen. Dan volgt doorverwijzing. Zo niet, dan geldt het criterium:
wordt het kind gedupeerd als de aanvraag niet zou worden gehonoreerd?
Per brief verneemt de cliënt of De Strohalm hulp kan bieden. Onze
hulp bestaat onder andere uit tegoedbonnen voor kleding en schoenen.
Ter controle vragen we de cliënt om aankoopbonnen bij ons in te leveren.
Dat staat nadrukkelijk in de toewijzingsbrief vermeld. Per artikel hanteren
we een richtbedrag, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Ook gelden
maximale bedragen per gezin. Cliënten die nalaten aankoopbonnetjes te
sturen, worden daartoe gemaand.
Indien het aan de orde is, betaalt De Strohalm schoolkosten of andere vormen van ondersteuning; echter altijd rechtstreeks aan de school
of aan de crediteur. Bij steun voor deelname aan schoolreisjes en excursies streven wij telkens naar maatwerk. Dat motto geldt ook voor tegemoetkoming in de kosten voor babymeubilair, de inrichting van slaapkamers e.d.
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Huisbezoeken: de kern van onze activiteiten
Zolang De Strohalm bestaat, vormt het huisbezoek een wezenlijk onderdeel van de hulpverlening. Onze positie is neutraal: wij luisteren en registreren respectvol, maar wij oordelen niet. Cliënten moeten het gevoel
hebben serieus te worden genomen. De contacten zijn strikt vertrouwelijk.
Het werk van onze dienstverleners biedt uitdagingen genoeg. Soms
blijkt het moeilijk om een goed beeld te krijgen van de gezinssituatie.
Vaak is er een taalprobleem, aangezien de meeste aanvragers een migratieachtergrond hebben. Ook kan blijken dat er in één gezin meerdere probleemfactoren spelen: werkloosheid, isolement, schulden, alcohol, opvoeding. Dan is deskundige doorverwijzing naar professionele hulp – indien
die nog niet aanwezig is - dringend geboden. Soms moet het team een
aanvraag terzijde leggen, vaak met spijt.
Elke dienstverlener heeft een soort handleiding ontvangen voor de
huisbezoeken. Deze handleiding dient ter ondersteuning. Maar zij vormt
tevens een instrument om de rapportages zo duidelijk en uniform mogelijk
vast te leggen. Standaardisering van deze rapportage is een onderwerp
van voortdurende zorg.
De dienstverleners vormen een gemotiveerd team. Het zijn mensen
met een groot sociaal hart. Zij komen regelmatig met de coördinatoren
bijeen om ervaringen uit te wisselen en knelpunten te bespreken. Er is
aandacht voor een zorgvuldige verslaglegging van huisbezoeken en voor
borging van de privacy van cliënten. Er wordt werk gemaakt van regelmatige professionele bijscholing. De dienstverleners zijn op de hoogte van
actuele voorzieningen. Daardoor kunnen zij goed doorverwijzen naar andere instanties.
Gelukkig melden zich elk jaar nieuwe vrijwilligers als dienstverlener.
Zij doen dit uit idealisme. Dienstverleners, medewerkers en bestuursleden
van De Strohalm ontvangen geen vergoeding.
Ook mogen wij elk jaar weer rekenen op royale giften van vaste en
eenmalige donateurs. Anders zou De Strohalm haar werk niet kunnen blijven doen.
Coördinatoren en secretariaat
Willeke de Man (coordinator@destrohalm.nl) en Adje van Tilburg
(medewerker@destrohalm.nl) zijn al enkele jaren onze coördinatoren. Een
groot deel van het werk wordt door hen aangestuurd. Zij beoordelen de
aanvragen, sturen dienstverleners op pad en zorgen voor afwerking.
Daarnaast vormen Willeke en Adje ook de schakel tussen bestuur en
dienstverleners.
Nellie de Graaff, medewerker vanaf het eerste uur, voert met bekwame hand het secretariaat van de aanvragen (bureau@destrohalm.nl).
Samen met Lia Hoeben maakt zij roosters voor de telefoondienst en zorgt
zij ervoor dat alle hulpverleningen op verantwoorde wijze worden geadministreerd.
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Sinds 2015 is het kleine kantoortje van De Strohalm gevestigd in
gebouw BaLaDe in Waalwijk-Oost. Inmiddels hebben we binnen dit gebouw al enkele malen een andere ruimte moeten betrekken.
De komende tijd moeten we met onze fietsenwerkplaats zeer waarschijnlijk op zoek naar nieuwe huisvesting. De gemeente zegde toe te
overleggen over een mogelijke locatie samen met andere instellingen.
Eind 2019 was er nog geen zicht op een duurzame oplossing.
Enquête onder dienstverleners
In
november
bracht
Chantal
Coomans, onze nieuwe communicatiemedewerker, een rapport uit met
resultaten van een enquête onder
dienstverleners. Haar conclusies waren positief. Iedereen bleek (zeer)
tevreden over de werkwijze. Genoemd werden onder meer: de belangeloze inzet van een groep vrijwilligers voor de goede zaak, het
vertrouwen dat de groep van het bestuur krijgt en de goede onderlinge
sfeer. Enkele geluiden: ‘Ik krijg de
ruimte om af en toe iets extra’s te
bereiken voor de gezinnen waar ik
kom.’ ‘De communicatie is prima,
houden zo!’ ‘Leuke collega’s, ieder
doet zijn ding met plezier/passie.
Teambuilding: met kerst dankt secretaris Ellen Pulles Je kunt van elkaar op aan.’
Kritiekpunten waren er ook.
de dienstverleners voor hun inzet.
De administratieve belasting werd
als hoog aangemerkt. Aan werkverdeling, duidelijkheid van beleid en gemaakte afspraken valt nog een en ander te verbeteren, zo viel te lezen.
Soms waren er misverstanden onder de vrijwilligers. Ook waren er opmerkingen over de formulieren, die wellicht voor verbetering vatbaar waren.
Vanzelfsprekend vormt het rapport een uitgangspunt voor beter beleid. Zie hierover blz. 24.
Fondsenwerving
Paul Verwiel is sinds kort onze fondsenwerver. Hij zal ertoe bijdragen dat
De Strohalm financieel gezond blijft. Hij benadert bedrijven en instellingen, en wijst organisatoren van plaatselijke evenementen
op
de
mogelijkheid
ons
te
sponsoren
(fondsenwerver@destrohalm.nl)
Wie aan De Strohalm doneert, moet weten dat
onze stichting een ANBI-status heeft: een Algemeen
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Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat degene die aan ons doneert, het
bedrag mag aftrekken bij de aangifte bij de belastingdienst.
Publiciteit
In het Brabants Dagblad, de huis-aan-huisbladen en op de site Waalwijknieuws.nl verschijnen regelmatig artikelen over De Strohalm. Jan van
Oudheusden (pr@destrohalm.nl) schrijft de meeste teksten. In de beginjaren van onze stichting was publiciteit van groot belang. Niet veel Waalwijkers wisten toen 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 naar ons te vinden en komen nieuwtjes veelal vanzelf in de media.
Bij verschillende gelegenheden geven bestuursleden voorlichting
over het werk van De Strohalm, al of niet aan de hand van een PowerPointpresentatie. De jaarverslagen genereren publiciteit in de dag- en
weekbladpers.
In 2019 hield onze voorzitter Joop van Oene enkele malen een onderhoudend praatje over ons werk voor de arme kinderen van Waalwijk.
De Strohalm was ook zichtbaar aanwezig in de eenmalige gemeentelijke
uitgave Samen uit armoede die in maart 2019 huis aan huis werd verspreid.
Ter gelegenheid van enkele evenementen heeft onze medewerker
Adje van Tilburg een nieuwe folder gemaakt, met ons aangepaste logo.
Ook zijn er nieuwe informatieborden. De Strohalm heeft een banner met
het logo dat is ontworpen door onze betrokken partner Software Society
uit Drunen. Dit logo drukt uit waar wij voor staan: zorg voor kinderen, zodat zij kunnen opgroeien in geborgenheid en harmonische sfeer. De tekst
is wel enigszins gewijzigd. We spreken nu niet meer van ‘noodhulp’. We
geven eenvoudig aan: ‘De Strohalm geeft om kinderen’.
De website van De Strohalm (www.destrohalm.nl) is dankzij bemiddeling van Software Society fraai vormgegeven. Onze nieuwe webmaster
Frans Vervest zorgt voor regelmatige updates.
Ons twitteraccount: Stichting De Strohalm@DeStrohalm
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Hulpverleningen in 2019
Het onderstaande cijfermateriaal geeft inzicht in de aantallen hulpverleningen van 2010 tot en met 2019.
Hulpverlening

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

126

123

89

81

83

67

69

97

52

31

45

28

27

39

21

19

31

25

438

506

1042

582

426

427

276

286

240

248

105

59

51

23

89

94

50

17

9

12

333

447

991

559

337

333

226

269

231

236

233

336

824

488

331

332

217

248

187

195

88
12

106

166

70

4

1

3

53

78

58

5

1

1

2

6

13

12

85+8

96+6

9

90

81

80

64

280

338

374

426

549

1000

649

418

413

290

594

605

627

Aantal geholpen
gezinnen
Aantal
nieuwe
gezinnen
Aantal aanvragen

116

Afgewezen
/
doorverwezen
gehonoreerde
aanvragen
Financiële hulp
Materiële hulp
Bemiddeling
/
administratieadvies

Voorjaarsen
kerstpakketten
Totaal

29

Na de explosieve groei van het aantal hulpverleningen vanaf 2016 is er
stabilisatie opgetreden. In het topjaar 2017 leverde De Strohalm een mega-prestatie. Het totaal aantal hulpverleningen stond toen op 1000. Dit
was het gevolg van de aanzienlijke instroom van nieuwe gezinnen met
een verblijfsstatus, die afkomstig waren uit oorlogsgebieden: 45 nieuwe
gezinnen meldden zich. De bodem van onze financiële reserves kwam in
zicht.
In 2018 zag het beeld er al wat rooskleuriger uit. De halvering van
het aantal gehonoreerde aanvragen was toen niet alleen te danken aan de
verminderde instroom - een landelijk beeld -, maar vloeide ook voort uit
een nieuwe administratieve verwerking van de cijfers. Kleding en schoeisel werden niet langer per kind geboekt, maar per gezin. Wij spraken toen
het vermoeden uit dat onze nieuwe plaatsgenoten vaker op eigen kracht
de weg vinden naar betaalbare artikelen in supermarkten, kringloopwinkels en tweedehands-kledingzaken.
Dit vermoeden kan door de cijfers van 2019 worden bevestigd. Zij
laten opnieuw een positieve trend zien. Het aantal gehonoreerde aanvragen daalde van 447 naar 333; het totale aantal hulpverleningen (inclusief
voorjaars- en kerstpakketten) ging van 549 naar 426. Hierbij moet worden opgemerkt dat het totale aantal geholpen gezinnen slechts met 10 is
verminderd: van 126 (in 2018 een record!) naar 116. Het aantal gezinnen
dat voor het eerst aanklopte is zelfs nauwelijks gedaald. Gemiddeld elke
twee weken meldde er zich wel een nieuw gezin.
Toch is er een daling opgetreden in het aantal gezinnen dat rechtstreeks door ons kon worden geholpen. Bijna een kwart van de aanvragen
werd namelijk afgewezen; een verdubbeling vergeleken met 2018. Gelukkig hebben wij daarvoor een plausibele verklaring: het armoedebeleid van
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de gemeente Waalwijk. Die heeft ook in 2019 weer veel kindbonnen verstrekt. Onze actie beperkte zich in veel gevallen tot deskundige doorverwijzing. De aanvragers zijn dus wel degelijk effectief geholpen.
Er waren dit jaar wederom veel gezinnen die om baby-artikelen
vroegen, zoals luiers en kinderbedjes. In 2018 was afgesproken die hulp
niet meer te verstrekken, maar daar zijn wij in 2019 gedeeltelijk op teruggekomen, gezien de grote vraag en de vaak acute nood. Eenmalig kan
de hulpbehoevende bij De Strohalm een bon ontvangen voor luiers en/of
babyvoeding.
De bedragen voor kleding zijn opgesteld met het oog op de mogelijkheid van hergebruik van kleding door jongere broertjes of zusjes. De
vergoeding is het hoogst voor 1 kind (startbedrag is € 100,-) en wordt relatief minder naarmate er meer kinderen in het gezin zijn.
Onze hulp bestond in 2019 wederom voor een belangrijk deel uit
bonnen voor schoeisel en kleding. Het is echter niet zo dat elke cliënt daar
automatisch tweemaal per jaar op kan rekenen: elke aanvraag wordt opnieuw beoordeeld, zeker nu de gemeentelijke kindbonnen het vermelde
positieve effect sorteren. Enkele keren was er een tegemoetkoming in
reiskosten. Van belang was en bleef het werk van onze fietsendienst (zie
blz. 17).
In 2019 was er ook een toename van aanvragen voor laptops, aangezien het onderwijs meer en meer digitaal wordt aangeboden. Om
maatwerk te leveren overlegden onze coördinatoren met schoolbestuurders.
In 2019 heeft De Strohalm in totaal een bedrag van € 23.121,78
uitgekeerd, dat was iets minder dan vorig jaar. Gemiddeld werd per gehonoreerde aanvraag ongeveer € 54,- uitgegeven.
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Twee praktijkvoorbeelden
Een jonge bijstandsmoeder
Na een huisbezoek bij een jonge alleenstaande bijstandsmoeder met vier
kinderen - net uit een blijf-van-mijn-lijfhuis - aan wie een oud woonhuisje
in Waspik was toegewezen, oordeelde onze dienstverlener Frans dat hier
meer nodig was dan een eenmalige handreiking.
Frans: ‘We hebben haar geadviseerd hulp te zoeken bij de gemeente. Via
Team WIJZ is ze weer naar ons doorverwezen en waren haar vragen veel
gerichter. Ze wilde graag een goed werkende wasmachine, want die van
haar vertoonde nogal wat defecten. Daarnaast wilde ze graag hulp voor de
inrichting van de kinderslaapkamers, een bed voor de jongste, een matras
voor de een na jongste en eventueel nieuwe vloerbedekking. We hebben
haar geholpen met een cheque van € 500,- van de firma Leen Bakker.
Hiervoor heeft ze uiteindelijk een aantal kledingkasten, een bed en een
aantal matrassen gekocht. Verder heb ik haar een beetje sturing gegeven
om meer gestructureerd te werk te gaan - ze was namelijk op vier plaatsen tegelijk aan het behangen - en dat heeft wel geholpen….’
Interview met Nicoline, die financieel aan de grond zat
Wat heeft De Strohalm voor je betekend?
‘Ik vond een folder van De Strohalm, ik heb ze gebeld en toen kwam er
een vriendelijke mevrouw bij mij aan huis voor een intake; en wat later
nog twee dienstverleners. Mijn zoon zat toen op de havo. Hij is een fanatieke voetballer. Voetbal is zijn lust en zijn leven. Ik kon hem niet meer
ondersteunen en vroeg De Strohalm of die voor hem een jaar contributie
en een paar goede voetbalschoenen kon betalen. […] Dat is gebeurd. Het
was een pak van mijn hart. Niet alleen vanwege dat geld! Maar vooral ook
omdat toen bleek dat er nog mensen waren die om me gaven en mijn situatie serieus namen. Voor mij was het letterlijk de laatste strohalm.’
Wat was er zo speciaal aan de manier van hulpverlening?
‘Het maakte echt verschil dat die mensen van De Strohalm hier thuis mijn
problemen rustig hebben zitten aanhoren. […] Deze hulpverleners gaven
me echt een luisterend oor. Het voelde als een humane benadering.[…]
Iedereen heeft recht op een goed leven! Ik was toen overspannen, maar
ik had voldoende doorzettingsvermogen om door te vechten. Ik heb toen
bewust gekozen voor een veilige situatie voor mijn zoon. Het aantal mensen dat mij in die moeilijke periode hielp, was op de vingers van één hand
te tellen. De Strohalm was daar een van.’
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Kinderfietsen
In 2015 kwam er voor De Strohalm een ruimte vrij
voor de opslag en reparatie van tweedehands fietsen. Sindsdien zijn er tal van fietsen ingezameld,
hersteld en aan onze cliënten uitgereikt. Onze
dienstverleners Jan Joosen, Anton Keetels en Ad
van Rooij waren daar ook in 2019 nog altijd ijverig
en enthousiast mee aan de slag.
Om het project nog beter uit te voeren kon
De Strohalm in 2017 een nieuwe, meer geschikte
werkplaats in gebruik nemen. Helaas bleek dat
maar tijdelijk; op korte termijn moeten we weer op
zoek naar een nieuwe ruimte.
De fietsenhulp is een belangrijke activiteit.
Het geeft voldoening om de jonge gebruikers blij te
maken met een goede fiets. Helaas blijken veel
jonge fietsers hun rijwiel niet bepaald omzichtig te
gebruiken. In 2018 besloten wij om een eerder verstrekte fiets wegens
aangebrachte schade niet langer meer om te wisselen voor een nieuw
exemplaar. In september 2019 kreeg het nieuwe fietsbeleid gestalte in de
volgende afspraken:
- Basisschoolleerlingen mogen als ze uit hun oude fiets zijn gegroeid
hun rijwiel omruilen voor een grotere maat. Het kind moet meekomen als de fiets wordt opgehaald. Onze medewerkers beoordelen
dan of de fietsmaat bij het kind past. Er worden dus geen fietsen ‘op
de groei’ geleverd.
- Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen slechts één keer
een ‘volwassen’ fiets krijgen, die dan niet meer kan worden ingeruild. De aanvraag wordt geregistreerd door onze administratie.
Voor nieuwe fietsen vragen we een eigen bijdrage van € 75.-.
- Fietsen voor basisschoolleerlingen worden tweedehands aangeschaft
en waar nodig opgeknapt. Wat ‘volwassen’ fietsen betreft, zal De
Strohalm ernaar streven jaarlijks zo’n vijftig betaalbare exemplaren
nieuw aan te schaffen via deals met leveranciers.
- Bij grotere schade als gevolg van slordig of onverantwoord gebruik
worden cliënten rechtstreeks doorverwezen naar lokale rijwielzaken
voor reparatie op eigen kosten. Hierover zullen onze coördinatoren
beslissen. We overleggen met enkele lokale fietsherstellers naar hun
bereidheid voor een redelijk bedrag reparaties te verrichten. Kleine
reparaties (lampje, bel etc.) worden door onze eigen medewerkers
verricht.
- ‘Winkeldochters’ (impopulaire modellen) zullen we te koop zetten op
Marktplaats of anderszins.
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De Strohalm presenteert zich
In 2019 hebben medewerkers van De Strohalm bij verschillende gelegenheden onze organisatie weer mogen presenteren.
Presentatie op de Walewyc Mavo
Op dinsdag 26 maart 2019
mochten
drie
medewerkers
workshops begeleiden op de Walewyc Mavo rondom het thema
armoede en de betekenis van De
Strohalm. De opkomst was
groot. De meesten van de deelnemers waren werkzaam als leraar; de anderen facilitair, ondersteunend of directielid. Onze
communicatiemedewerker Chantal Coomans meldde: ‘In een uur
hebben we veel kunnen vertellen,
kunnen doen en een hoop
Een dia uit de PowerPointpresentatie die Chantal maakte.
vragen kunnen beantwoorden.
De reacties waren heel positief! Aan de hand van een goed voorbereide
presentatie hebben we De Strohalm op de kaart gezet.’
Chantal had een PowerPointpresentatie klaar met stellingen waarover de deelnemers konden discussiëren en stemmen. Op deze scholen
bestaat geen formeel beleid of protocol rondom signalering van armoede.
De leraren voelen wel een taak om de leerlingen die het betreft te helpen.
Open dag BaLaDe
Op de open dag van gebouw BaLaDe, zaterdag 30
maart, was De Strohalm
een van de standhouders.
Aan de hand van enkele
meerkeuzevragen konden
bezoekers hun kennis testen omtrent armoede in
onze gemeente en het
werk van onze organisatie.
Dosie van Schaik en Manuela Vrijenhoek in de stand van De
Strohalm
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Voorjaarspakketten
Nu al bijna een traditie, al is het pas voor het tweede jaar: op 16 april zijn
de dienstverleners druk bezig geweest met het inpakken en distribueren
van voorjaarspakketten annex paaspakketten. Ongeveer tachtig paasmandjes (maatje fruitmand) werden gevuld met allerlei lekkers voor onze
cliëntjes, en een cadeaubon van supermarkt Plus. De lekkernijen werden
dankbaar aanvaard.

Vele handen maakten licht werk bij het inpakken van de paaspakketten.
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Spontane acties voor De Strohalm
De Strohalm heeft bepaald niet te klagen over gebrek aan naamsbekendheid. In 2019 bleek dit weer eens uit een aantal spontane acties van scholen en instellingen. Niet eerder werd ons werk zo veelvuldig en zo royaal
gesteund!
Kaartjes voor Peter Pan
Evenals vorig jaar ontving De Strohalm kaartjes voor een
kindermusical. In januari 2019 voerden De Notenkrakers
de musical Peter Pan op. Voor dit evenement mochten wij
42 vrijkaartjes verdelen, ons ter hand gesteld door de
heer Toine van de Wiel, voorzitter van De Notenkrakers.
Kinderdagverblijf de Vuurtoren
Kinderdagverblijf De Vuurtoren te
Sprang-Capelle bestemde de opbrengst van zijn paasmarkt van 20
april geheel voor De Strohalm. De
succesvolle markt leverde het
mooie bedrag op van € 430,-.
Wollukse Kwis
Onze dienstverlener Dosie van Schaik was in de maand
mei een van de organisatoren van de tweede editie van
de Wollukse Kwis. Als onderdeel van dit evenement is er
bij Albert Heijn een lege-flessenactie gehouden. Die leverde voor De Strohalm het bedrag op van € 217,50.
Eftelingkaartjes via Kinderhulp
In juni ontving De Strohalm 25 entreekaartjes
voor de Efteling van Airmiles via het Nationaal
Fonds Kinderhulp uit Deventer.

Vermillion
In juni ontving De Strohalm van het energiebedrijf Vermillion Energy Netherlands bv een donatie ten bedrage van €
2500,-.
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Armoedefonds
Van de Stichting Armoedefonds uit Rosmalen ontving De Strohalm een bijdrage
van € 1.700,-, waarvoor wij deze stichting
zeer dankbaar zijn.

Woonzorg Nederland schenkt fietsen
Op 24 juni mochten Joop van
Oene en Geert van Rooij in Tilburg dertien gebruikte fietsen
ophalen die ons ter beschikking
waren gesteld door Woonzorg
Nederland. De firma Laurier uit
Drunen had gratis twee aanhangers uitgeleend voor dit
fietsvervoer dat onder tropische
omstandigheden plaatsvond.
Een fietsenzaak in Waalwijk leverde die maand nog eens zes
kinderfietsjes.
Joop van Oene samen met Simone Broers van Woonzorg Nederland

Stichting Pelgrimshoeve
In september ontving De Strohalm dankzij de spontane
bemiddeling van de heer George Klappe, een van onze
oud-voorzitters, een donatie van € 750,- van stichting
De Pelgrimshoeve uit Zoetermeer.

Actie Rabobank ‘Spek de Clubkas’
De jaarlijkse actie ‘Spek de Clubkas’
van de Rabobank leverde voor De
Strohalm de lieve som op van
€ 777,88.
Namens deze bank kwam in november onze nieuwe fondsenwerver
Paul Verwiel de cheque overhandigen.
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Tweedehandskledingwinkel Poncho
Op twee momenten kreeg De Strohalm dit jaar ondersteuning van Poncho, de tweedehandskledingwinkel in
de Waalwijkse Stationsstraat.
Ten eerste kon de heer Cees van
den Bosch, voorzitter van Poncho, onze stichting verblijden met het beschikbaar stellen van bonnen à € 5,-,
met een geldigheidsduur van drie maanden.
Ten tweede zamelden de vrijwilligers van Poncho met de verkoop
van tweedehandskleding beetje bij beetje gelden in voor goede doelen.
Een deel daarvan werd bestemd voor De Strohalm. ‘Hiermee willen de
vrijwilligers van Poncho jullie bedanken voor jullie aandacht, vele werk en
liefdevolle inzet voor die prachtige goed doel projecten’, aldus de heer Van
den Bosch. Het betrof een gift van € 1000,-.
Nogmaals het Nationaal Fonds Kinderhulp
In december ontving onze stichting van de actie Pepernoot van het Nationaal Fonds Kinderhulp 32 V&D cadeaucodes, elk ter waarde van €20,- per code. Deze
zijn verdeeld onder tien gezinnen uit ons cliëntenbestand.
Charity Event door Rotary Waalwijk
Op 21 november organiseerde de serviceclub Rotary Waalwijk bij golfclub Bernardus te Cromvoirt
een zogeheten Charity Event, een avond voor
sponsoren met een diner en een veiling onder
leiding van veilingmeester Tom van ’t Hek. Vanuit
De Strohalm was er een informatief filmpje te
zien waarop onze voorzitter Joop van Oene en
onze dienstverlener Stien van den Biggelaar vertelden over het werk van onze stichting. De opbrengst overtrof de stoutste verwachtingen. De veiling bracht meer dan €
70.000,- op, te verdelen door Hospice Francinus de Wind, De Strohalm en
de Rotary Community Service Waalwijk. Onze bestuursleden en medewerkers waren ongelooflijk dankbaar jegens Rotary Waalwijk en zijn secretaris Gideon Overwater die het contact had gelegd. De financiële zorgen van
De Strohalm (zie vorige jaarverslagen) horen eventjes tot het verleden.
Onze voorzitter kreeg op 13 januari 2020 de gelegenheid de leden van de
Rotary in de RKC-ruimte te bedanken en hen nog eens bij te praten over
het werk van De Strohalm.
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Mandemakers zet onze vrijwilligers in het zonnetje
Onze dienstverleners hebben de afgelopen
jaren hun cliënten vaak persoonlijk mogen
verrassen met kerst- of paaspakketten.
Op 19 december werden onze medewerkers
zelf verrast. Allen kregen zij van de Mandemakers Groep een prachtig kerstpakket
aangeboden. Elk jaar kiest Mandemakers
een lokaal goed doel voor deze actie. De
heer Jan Strik, directeur HR Service bij
Mandemakers, koos voor De Strohalm. Hij
uitte zijn waardering voor het sociale gevoel dat spreekt uit het werk van De Strohalm. Hij was blij dat hij deze
groep enthousiaste vrijwilligers zelf eens in het zonnetje kon zetten.
Overigens kreeg De Strohalm voor haar cliënten ook kerstpakketten aangeboden: drie stuks van mevr. Josje Promt, en twee stuks van de fa. Marc
van den Meijdenberg, die ook nog eens een gift deed van € 500,-.
Basisschool De Hoef in actie voor De Strohalm
In de decembermaand vervaardigden de
leerlingen van de openbare basisschool De
Hoef allerhande kerst-knutselstukken. Op
een sfeervolle kerstmarkt werden die te
koop aangeboden. De opbrengst van het
evenement was bestemd voor De Strohalm.
Op vrijdagmiddag 24 januari kon voorzitter
Joop van Oene in de aula van de school
(gevuld met meer dan 300 kinderen) de
cheque in ontvangst nemen waarop het flinke bedrag prijkte van €
558,41. Hij bedankte de
directeur Edwin Vugts en
alle leerlingen voor hun inspanningen, een gebaar
van medegevoel met leeftijdgenootjes die het thuis
niet te breed hebben.
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Hoe gaan we verder?
Steeds zijn bestuur en medewerkers van De Strohalm aan het overleggen
welke zaken er beter kunnen. In 2020 zullen die gesprekken zeker een
vervolg krijgen, met als uitgangspunt het rapport van het onderzoek dat
Chantal Coomans verrichtte naar de meningen van de dienstverleners (zie
blz. 10).
De rapportage van de huisbezoeken kan altijd beter; daaraan wordt
gewerkt. Training van dienstverleners blijft hoog op de agenda.
Daarnaast zoeken wij voortdurend naar antwoorden op de vraag:
‘Wat zouden we kunnen doen om de hulp van De Strohalm uit de vanzelfsprekendheid te halen?’ Cliënten zouden vaker gepolst dienen te worden
of hun leefsituatie sinds de laatste contacten is verbeterd. We moeten
voorkomen dat er in de honorering van hulpaanvragen een automatisme
optreedt. De voedselbank doet een driemaandelijkse controle: wellicht is
dat een voorbeeld voor De Strohalm om na te volgen? Het blijkt steeds
een uitdaging om maatwerk te verrichten. Niet alle cliënten hebben een
Paswijzer, hetgeen onze kijk op de gezinssituaties bemoeilijkt.
Mede daardoor blijft gedurig contact met partners in de maatschappelijke zorg, welzijn en armoedebeleid een vereiste. In Waalwijk komt elke vraag om hulp terecht bij Team WijZ. Dit team zou vaker naar ons
kunnen doorverwijzen. In die gevallen is de paswijzer als inkomenstoets
niet eens nodig. Er zijn echter ook hulpzoekenden die zelf direct bij ons
aankloppen, of die langs andere kanalen naar ons worden doorverwezen.
Dan gaat het soms om specifieke problemen die vragen om maatwerk op
korte termijn.
De Strohalm zal voor hen klaar staan.
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Onze donateurs en begunstigers in 2019
A
Stichting Armoedefonds, Rosmalen
B
Fa. Leen Bakker, Waalwijk
Stichting van Ballegooyenfonds
Familie Buijs, Waalwijk
D
Diaconie Gereformeerde Kerk,
Waalwijk
Diaconie Gereformeerde Kerk,
Sprang-Capelle
Diaconie Nederlands Hervormde
Gemeente Baardwijk
Diaconie Nederlands Hervormde
Gemeente Sprang-Capelle
Diaconie Protestante Gemeente
Waalwijk
E
Fa. Elvedes, Nieuwkuijk
Drukkerij Van Engelen bv, Waalwijk
G
Dhr. J. van Groos
H
Fa. Van Haren, Waalwijk
A.A.J. van Himbergen
Openbare basisschool De Hoef
K
E. Kaptijn
L
Fa. Leijtens & Partners, Waalwijk
Lions Club, Waalwijk
M
Stichting Maria Kapel Waalwijk
Fa. Marc van de Meijdenberg
dhr. J.W. van Mierlo, Waalwijk

N
Nationaal Fonds Kinderhulp,
Deventer
De Notenkrakers, Waalwijk
O
Gespreksgroep Oase
Dhr. H.A. van Oudheusden, Waalwijk
P
C. van Peer-Vos, Sprang-Capelle
Adriaan Pelders Tweewielerservice,
Waalwijk
Stichting Pelgrimshoeve, Zoetermeer
Tweedehandskledingwinkel Poncho,
Waalwijk
Pullens training & coaching
Mevr. A.M.T. Pijnenburg – Roelands
Waalwijk
R
Rabobank De Langstraat, Waalwijk
Stichting Rotary Waalwijk
S
Software Society, Drunen
V
fa. Vermillion
Paul Verwiel Advies & Ideeën
Kinderdagverblijf De Vuurtoren,
Sprang-Capelle
W
Waalwijk zoals het gaat /
Elshoutorganisatieadvies
Stichting Welzijn Ouderen
De Wollukse Kwis
Woonzorg Nederland
Z
Familie Zijlmans

en verder: alle donateurs en begunstigers die anoniem wensen te
blijven.
Wij danken alle donateurs voor hun giften en alle begunstigers voor hun
diensten.
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Medewerkers per 1 januari 2020
Bestuursleden
Joop van Oene
Ellen Pullens
Yvonne van Baal

voorzitter
secretaris
penningmeester

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 (tevens fietshulp)
Anton Keetels (tevens fietshulp)
Conny de Louw
Ad van Rooij (tevens fietshulp)

Myrna de Ruiter
Jannie Sars
Dosie van Schaik
Annie v.d. Velden
Frans Vervest (tevens website)
Manuela Vrijenhoek
Ans van Zon

Fondsenwerver
Paul Verwiel
Communicatiemedewerker
Chantal Coomans
Medewerker publiciteit
Jan van Oudheusden
…………………………..
In 2019 hebben Marion Paijmans en Geert van Rooij hun werk voor De
Strohalm beëindigd. Marion heeft veel gedaan aan taakreflectie en
professionalisering van onze medewerkers. Geert leverde belangrijke
bijdragen aan de fondsenwerving.De Strohalm dankt beiden voor hun
jarenlange inzet voor de kansarme jeugd.

