1

JAARVERSLAG

2014

2

Enkele medewerkers van
De Strohalm bewonderen
de trofee ‘Beste
Vrijwilligersprestatie 2013’, uitgereikt aan De Strohalm

Weekblad Waalwijk, 25 dec. 2014

3

Inhoud
Voorwoord

4

Kille cijfers over armoede in Nederland

5

De missie van De Strohalm

8

Hoe werkt De Strohalm?

11

Hulpverleningen in 2014

15

De Strohalm gehuisvest in BaLaDe

18

Bijzondere acties in 2014

19

Ook in 2015 blijft er werk aan de winkel

20

Donateurs in 2014

21

Medewerkers

22



Bijlage: financiële verantwoording

Stichting De Strohalm
Postbus 471
5140 AL Waalwijk
telefoon 0416-335359
IBAN: NL10RABO 0119055929
info@destrohalm.nl
www.destrohalm.nl
Kamer van Koophandel no. 18066430
ANBI-status
Tekst: Jan van Oudheusden
Druk: Van Engelen BV, Waalwijk

4

Voorwoord
De Strohalm zet zich in voor het toenemend aantal kinderen in de
gemeente Waalwijk dat opgroeit in armoede. De sociale, psychische,
maatschappelijke en/of intellectuele ontwikkeling van een kind mag nooit
ofte nimmer in gevaar komen door de slechte financiële situatie van het
gezin waarin het opgroeit. Vaak ligt het gevaar op de loer van sociale
uitsluiting. Dit vinden wij onacceptabel. Voor zover het binnen onze
mogelijkheden ligt, proberen wij van stichting De Strohalm dit te
voorkomen door financiële (nood)hulp aan gezinnen uit onze doelgroep te
bieden. Maar ook door met bijvoorbeeld scholen in overleg te gaan over
de vaak hoge kosten die gemaakt moeten worden voor excursies,
schoolreisjes, schoolspullen enz.
Onze stichting drijft op enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers. Sinds
vele jaren zetten zij zich gepassioneerd, respectvol, consciëntieus en
volledig belangeloos voor deze kinderen in. De door De Strohalm geboden
hulp varieert van een luisterend oor of het doorverwijzen naar de juiste
gemeentelijke instanties tot materiële hulp - zoals de aanschaf van een
matras voor een kinderbedje, of een paar voetbalschoenen.
Samenwerking met de gemeentelijke overheid, maatschappelijke
instanties, religieuze instellingen en de voedselbank wordt vanwege de
goed voelbare crisis steeds noodzakelijker. Gelukkig is die samenwerking
goed: er vindt veel overleg plaats en de lijntjes zijn kort. Een woord van
dank wil ik graag speciaal aan Sjan Beerens van de gemeente Waalwijk
richten die zich met hart en ziel voor de doelgroep inzet.
Na enkele jaren in ´t Anker gehuisvest te zijn geweest, is De Strohalm
eind december verhuisd naar BaLaDe. Deze huisvesting maakt een
intensievere samenwerking met een aantal maatschappelijke instanties
eenvoudiger.
De Strohalm is financieel volledig afhankelijk van donaties en
sponsorgelden. Ook in het jaar 2014 hebben wij weer veel geld mogen
ontvangen. We willen al onze kleine en grote donateurs hiervoor hartelijk
dankzeggen!
Ook in 2015 blijven we ons weer inzetten voor de kinderen in Waalwijk die
opgroeien in armoede en zijn we blij met alle initiatieven vanuit de
Waalwijkse gemeenschap die toch steeds weer het hart op de juiste plaats
blijkt te hebben!
Emily den Braven-Bergmans
voorzitter
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Kille cijfers over armoede in Nederland
Elk jaar weer die kille cijfers…
Opnieuw kwamen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met een Armoedesignalement
(december 2014). Zij concludeerden dat de armoede in ons land is
toegenomen, al lijkt de piek bereikt. Het SCP let op de armoede van
individuele personen en hanteert het zogenoemde niet-veel-maartoereikendcriterium, een normbedrag dat is gebaseerd op minimaal
vereiste uitgaven voor voedsel, kleding, wonen en sociale participatie. Het
CBS hanteert als norm een lage-inkomensgrens: een vast
koopkrachtbedrag, jaarlijks aangepast voor de prijsontwikkeling. Het CBS
kijkt vooral naar armoede onder huishoudens.
De economische crisis werkt nog altijd door in de armoedecijfers. In
2013 hadden 1,255 miljoen mensen een inkomen onder het niet-veelmaar-toereikendcriterium (7,9 procent van de bevolking). Sinds 2007
kwamen er 412.000 arme personen bij. Afgemeten aan de lageinkomensgrens hadden 726 duizend huishoudens (10,3 procent van alle
huishoudens) in 2013 kans op armoede. De armoede is het hoogst bij
eenoudergezinnen, alleenstaanden, niet-westerse huishoudens,
bijstandsontvangers en kinderen.
In 2013 waren er 356 duizend werkende armen, onder wie 166
duizend zelfstandige ondernemers (zowel met als zonder personeel).
Vooral de gestegen woonkosten legden een zware druk op de huishoudens
met een laag inkomen. Zij waren gemiddeld 37 procent van hun inkomen
kwijt aan huisvesting, water en energie. Er werden veel
betalingsachterstanden gemeld in huur of hypotheek.
Armoede onder kinderen
Eén op de drie armen was bij die peiling jonger dan 18 jaar: we spreken
dan over bijna 400 duizend kinderen. Dat betekent: één op de acht à
negen kinderen in ons land groeit op in armoede. Sinds 2007 is het
aantal arme kinderen met 124.000 gestegen. Het armoederisico van
kinderen is ook hoog als ze in een gezin wonen met drie of meer kinderen
(16% als ze bij twee ouders wonen, 60% bij eenoudergezinnen). Eén op
de drie kinderen van Marokkaanse komaf verblijft in een arm gezin.
Volgens het rapport Kinderen in Tel 2014 van het
Kinderrechtencollectief (o.a. Unicef, Defence for Children en
Kinderpostzegels) heeft de slechte positie van kinderen grote gevolgen
voor hun welzijn en schoolprestaties. Kinderen uit arme gezinnen worden
vaker slachtoffer van verwaarlozing of mishandeling. Ze blijven achter in
ontwikkeling. ‘Er is een groep die niet dagelijks warm eten krijgt, geen
nieuwe schoenen of kleren als het echt nodig is. Die kinderen maken zich
zorgen over geld, gaan niet op vakantie, kunnen niet mee met een
schooluitje, kunnen niet op voetbal.’
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Hoe is het gesteld met de armoede in Waalwijk?
Het Waalwijkse beeld wijkt nauwelijks af van het landelijke beeld. Onze
gemeente telt ruim 17.500 huishoudens. Eén op de zeven huishoudens zit
krap bij kas of moet noodgedwongen op de kleintjes passen. (bron: nota
Intensivering armoede- en schuldbeleid gemeente Waalwijk, december 2013).

Ondanks een licht aantrekkende economie in 2014 is het aantal
Waalwijkse huishoudens met een te laag inkomen alleen maar gestegen:
van ongeveer 2000 in 2013 naar 2200 in 2014. Blijkens onderstaand
krantenbericht behoort Waalwijk gelukkig tot de gemeenten die
bestrijding van kinderarmoede tot speerpunt van beleid hebben gemaakt.

Vertaald naar het kind…
Hoe die kille cijfers te vertalen naar onze doelgroep, kinderen die
opgroeien in armoede?
Marc Dullaert, nationale kinderombudsman, naar aanleiding van
onderzoek uit 2013 naar deelname aan activiteiten:
‘Kinderen vinden het belangrijk om ‘erbij te horen’. Arm zijn betekent dat
je geen geld hebt om deel te nemen aan de gewone activiteiten met
andere kinderen, zoals je verjaardag vieren, meegaan naar de film of
winkelen. Bijna twee op de drie kinderen uit de onderzochte groep
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participeert niet in clubs, zoals sport of cultuur. De kosten hiervoor
vormen de belangrijkste drempel. Ook hebben de kinderen soms schroom
om vrienden of vriendinnen mee naar huis te nemen. Als kinderen niet
‘mee’ kunnen doen, kunnen ze eventueel in een sociaal isolement
terechtkomen. Deze kinderen hebben bovendien het gevoel ‘anders’ te
zijn, omdat ze niet kunnen meedoen met de recente trends in kleding of
spullen. Ze vinden het heel onaangenaam als zij daarop worden
beoordeeld en worden gepest …’

Lieve mensen van De Strohalm,
Ik wil jullie nogmaals bedanken voor alles wat jullie voor ons als gezin betekenen. Zoals
jullie weten is het nu zomervakantie en heb ik 2 kinderen thuis rondlopen. We hebben al
van alles gedaan om ze te vermaken, picknicken bij het lido, taartjes maken,
kinderboerderij, en vooral binnen in huis spelen …. Graag wil ik de kinderen toch een
vakantiegevoel geven, ik wil graag een dagje weg met hun naar Plopsaland
bijvoorbeeld, een keer naar het zwembad in Oss schijnt heel leuk te zijn voor de kinderen
enz. Kunnen wij misschien hulp krijgen van jullie om een dagje weg te gaan met de
kinderen 😢 …. Zoals jullie weten moet ik rondkomen van 50 euro per week en daar
alles mee doen ik kan geen uitstapjes bekostigen. Ik weet dat ik vaak een verzoek indien
bij jullie maar nogmaals, zonder De Strohalm had ik het niet gered met de kinderen.

8

De missie van De Strohalm
Onze stichting formuleerde in 2002 de volgende doelstelling:
‘…in de gemeente Waalwijk hulp bieden aan gezinnen met
minderjarige kinderen die in armoede leven; met een luisterend
oor, financiële ondersteuning (in de vorm van een kleine gift of
een renteloze lening), lotgenotencontact of deskundige
doorverwijzing.’
De Strohalm verleent noodhulp aan gezinnen met minderjarige kinderen
in de gemeente Waalwijk die in behoeftige omstandigheden verkeren. Zij
kunnen een beroep doen op De Strohalm wanneer officiële hulpinstanties
geen of onvoldoende hulp kunnen aanreiken.
De Strohalm is in 2002 opgericht uit zorg over de gevolgen van
armoede op kinderen in onze gemeente. In 2003, het eerste jaar van
activiteiten, waren er achttien hulpverleningen. Dit aantal steeg daarna
snel, tot het huidige niveau van enkele honderden per jaar.
Onze onafhankelijke stichting stelt zich ten doel de toekomstkansen
te vergroten voor kinderen die opgroeien in behoeftige omstandigheden.
Zij mogen niet aan de zijlijn staan omdat hun ouders arm zijn. Wanneer
officiële hulpinstanties niet of onvoldoende soelaas bieden, kan De
Strohalm directe en concrete hulp bieden. Kansarme gezinnen zien dan
hopelijk weer perspectief; ze kunnen ervaren dat er medemensen zijn die
voor hen klaar staan.
Medewerkers van De Strohalm willen de hulpzoekenden niet
bevoogden of hun een andere levenswijze opdringen. Wel willen ze hen
stimuleren om weer meester te worden over de eigen leefsituatie.
De Strohalm probeert het armoedevraagstuk onder de publieke
aandacht te houden. Mede door onze naamsbekendheid melden zich
regelmatig nieuwe mensen die zich voor hun minder bedeelde medemens
willen inzetten. De medewerkers van De Strohalm zijn allen vrijwilligers.
Zij ontvangen geen vergoeding en doen het werk uit idealisme.
Het sterke punt van De Strohalm is het huisbezoek. Dit wordt
toegelicht onder het kopje ‘Hoe werkt De Strohalm?’.
Daarnaast kunnen wij gelukkig steunen op gulle gaven vanuit een
grote groep donateurs. Aan hen is het te danken dat De Strohalm haar
werk kan blijven verrichten.
Voor wie staan wij klaar?
Om cliënt bij de Strohalm te kunnen zijn moet men voldoen aan drie
criteria:
- hulp moet (indirect) ten goede komen aan een kind jonger dan 18;
- het kind moet woonachtig zijn binnen de gemeente Waalwijk

9
- het gezin van het kind moet in het bezit zijn van een paswijzer.
De paswijzer wordt door de gemeente Waalwijk verstrekt aan mensen die
maximaal 110% van het sociaal minimum aan inkomen hebben.
Die norm was per 1 januari 2014:
- als alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar mag men maximaal
€ 528,96 per maand verdienen;
- als alleenstaande ouder tussen 21 en pensioengerechtigde leeftijd
mag men maximaal € 1.273,95 per maand verdienen;
- als gezin met inwonende kinderen tot 18 jaar mag men maximaal
€ 1.415,49 per maand verdienen.
Nadrukkelijk zij vermeld dat De Strohalm een onafhankelijke
organisatie is. Zij krijgt alleen geld binnen via sponsoren. De meeste
organisaties die net als De Strohalm aangesloten zijn bij SUN (Stichting
Urgente Noden Nederland) voeren deels de Wet Bijzondere Bijstand voor
de gemeenten uit en krijgen daar een aanzienlijk bedrag voor. Zij moeten
verantwoording afleggen aan de gemeente voor de besteding van de
gelden.
Zusterorganisaties, Voedselbank De Rijglaars, de Waalwijkse
Paswijzer en Casade
De Strohalm wil behoeftige gezinnen in Waalwijk bijspringen, om de
factoren weg te werken die de maatschappelijke participatie van de
kinderen in de weg staan. In veel andere gemeentes functioneren
inmiddels 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 vijftig gemeenten fungeren vrijwillige ‘schuldhulpmaatjes’, op
initiatief van de kerken en christelijke organisaties. In Tilburg fietst de
‘broodpater’ elke nacht met voedselzakken, die hij aan de deurklink hangt
van behoeftige stadgenoten. In het dorp Haaren heb je stichting Caritas,
die het gat opvult dat valt tussen het moment dat mensen zich voor een
uitkering melden en de daadwerkelijke eerste betaling. Enzovoort.
In Waalwijk staat De Strohalm al lang niet meer alleen. Sinds 2010
functioneert hier voedselbank De Rijglaars. Dankzij haar mooie werk is
De Strohalm sindsdien minder actief met voedselpakketten en richt zij
zich op hulp bij non-food-behoeftes. Met de Rijglaars is regelmatig
overleg.
Al enkele jaren neemt de gemeente Waalwijk haar
verantwoordelijkheid met armoedebeleid. De uitdrukking daarvan is de
paswijzer, die de financiële drempels verlaagt van bibliotheek, zwembad
en dergelijke. De paswijzer 2014 is ook in 2015 geldig, zo werd eind 2014
bekend. Als gevolg van de decentralisatie op het vlak van zorg, jeugd en
participatie zijn gemeenten vanaf 2015 sterker dan ooit verantwoordelijk
voor het sociale domein.
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Ook woningcorporatie Casade voert armoedebeleid. Een van de
speerpunten in haar beleidsnota Thuis in de Wijk betreft: opkomen voor
de meest kwetsbare mensen in Waalwijk door probleemgezinnen actief te
hulp te komen. Casade probeert vroegtijdig oorzaken van niethuurbetaling te achterhalen. Zij hanteert de ‘participatieladder’, aan de
hand waarvan ze probeert mensen opstapjes te geven van thuiszitten
naar vrijwilligerswerk, en vandaaruit misschien naar betaald regulier werk.
Met een aantal andere instellingen neemt De Strohalm deel aan het
Samenwerkingsoverleg Armoede & Zorg Waalwijk (SAW), een
platform waarop de problematiek in brede zin wordt besproken.
De Strohalm is dus lang niet de enige die zich onbaatzuchtig inzet
voor de kwetsbare medemens. Zij heeft daarbij één specifieke doelgroep
voor ogen: de kinderen uit behoeftige gezinnen. Zij stelt zich tot taak deze
gezinnen een handje te helpen, zodat de kinderen weer volop aan het
maatschappelijk leven kunnen deelnemen.

Lieve lieve medewerkers van de Strohalm,
Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie hulp van het afgelopen jaar, en ik wil jullie
bedanken voor het kerstpakket dat ik zojuist heb ontvangen van jullie. Zonder jullie hulp
had ik het niet gered het afgelopen jaar. Nogmaals heel erg bedankt. Ik wens jullie
alle fijne feestdagen toe en een gezond en gelukkig nieuwjaar.
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Hoe werkt De Strohalm?
Op drie ochtenden in de week (maandag, woensdag en vrijdag) zit van 9
tot 10 uur op ons kantoortje een van onze dienstverleners aan de
telefoon. Op andere momenten is De Strohalm op het antwoordapparaat
bereikbaar (0416-335359). Ook via hulp@destrohalm.nl kan men De
Strohalm bereiken.
Bij elke aanvraag wordt gekeken of die komt van een nieuwe cliënt,
of van iemand die al in ons bestand zit. Bij nieuwe cliënten gaan twee van
onze dienstverleners altijd op bezoek, na een afspraak. Bij de mensen
thuis kunnen zij zich een beeld vormen van de situatie van het gezin, en
kunnen zij concreet beoordelen waaraan als eerste behoefte bestaat. Ook
informeren de dienstverleners bij de cliënt of die al gebruikmaakt van
voorliggende voorzieningen. Zij laten informatie achter met tips voor
mensen met een smalle beurs (paswijzer, Poncho, Twiddus).
Van hun bezoek maken de dienstverleners een verslagje. Ze
vertalen de behoefte van de cliënt in een concrete aanvraag die verder in
behandeling wordt genomen. Vanaf hier ziet het traject er hetzelfde uit als
bij de bestaande cliënten. De aanvraag wordt intern beoordeeld. Hierbij
kijken we in eerste instantie of de aanvrager recht heeft op een
vergoeding vanuit voorliggende voorzieningen. Is dat niet het geval, dan
is ons criterium of het kind aan de zijlijn zou komen te staan als de
aanvraag niet zou worden gehonoreerd. We kijken immers anders aan
tegen een zwemles (noodzaak) dan bijvoorbeeld tegen een paardrijles
(luxe).
Wanneer we hulp verstrekken, bestaat die óf uit een tegoedbon (bij
kleding en schoenen) óf uit het rechtstreeks betalen van een nota. Wij
verwachten wel dat de cliënt achteraf ons een bonnetje stuurt zodat we
kunnen zien of het tegoed ook besteed is aan het aangevraagde.
Het spreekt vanzelf dat dit alles plaatsvindt in strikte
vertrouwelijkheid.
Huisbezoeken: het hart van onze activiteiten
Huisbezoek is een wezenlijk onderdeel van onze hulpverlening. Onze
cliënten stellen dit directe contact doorgaans zeer op prijs. Ze hebben dan
het gevoel serieus te worden genomen.
De dienstverleners die op huisbezoek gaan vormen het kloppende
hart van onze activiteiten. Hun inzet kan niet genoeg worden geprezen.
Uitdagingen genoeg! Zelfs het maken van een afspraak loopt soms al niet
vlot. Dienstverleners komen af en toe voor onverwachte keuzes te staan.
Hoe ver mag je gaan om een indruk te krijgen van de armoede in het
gezin? Hoe geloofwaardig is het verhaal van de aanvrager? Kan zijn of
haar familie misschien ook bijspringen? Meer dan eens moet het team een
aanvraag terzijde leggen. Niet zelden blijkt dat er in één gezin meerdere
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probleemfactoren spelen: werkloosheid, isolement, schulden, alcohol,
opvoeding. Deskundige doorverwijzing is dan geboden.
De dienstverleners vormen
een sterk en gemotiveerd team.
Zij komen regelmatig met de
coördinator bijeen om ervaringen
uit te wisselen en knelpunten te
bespreken. Er is veel aandacht
voor een zorgvuldige
verslaglegging van huisbezoeken
en voor de zekerstelling van de
privacy van cliënten. Er wordt
werk gemaakt van regelmatige
professionele bijscholing van
onze mensen.
Coördinator
De coördinator vervult in ons team een onmisbare spilfunctie. Zij stuurt de
dienstverleners aan die op huisbezoek gaan. Zij beoordeelt hulpaanvragen
en werkt die af. Zij komt regelmatig met de dienstverleners bijeen om
knelpunten te bespreken. Zij is contactpersoon tussen bestuur en
dienstverleners. Zij besteedt wekelijks wel zo’n vijftien uur aan De
Strohalm.
Fondsenwerving
Stichting De Strohalm is financieel gezond. Een fondsenwerver moet
ervoor zorgen dat dit zo blijft, door bedrijven en instellingen te
benaderen, of organisatoren van plaatselijke evenementen te wijzen op de
mogelijkheid om ons te sponsoren. Sinds maart 2014 is er voor deze
functie een vacature.
Een belangrijke financiële impuls kwam ook in 2014 van de stichting
Cordaid, die de sponsorgelden met een bedrag van € 2000,- aanvulde.
In 2014 is begonnen met het werven van vaste donateurs door
middel van de ‘Vrienden van De Strohalm’. Op een door ons verstrekte
machtigingskaart kan men een vast bedrag aankruisen dat (naar keuze)
per kwartaal of per jaar wordt overgeschreven op onze bankrekening, tot
schriftelijke wederopzegging.
Belangrijk: Stichting De Strohalm is een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat degene
die een bedrag aan geld doneert, dit bedrag mag
aftrekken van de belasting.
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Publiciteit
Het bestuur meent dat hulpbehoevenden zich vaak door gevoelens van
schaamte laten weerhouden om een beroep te doen op onze
hulpverlening. Publiciteit blijft daarom van belang.
Eén medewerker is speciaal verantwoordelijk voor publiciteit. In het
Brabants Dagblad en de huis-aan-huisbladen De Waalwijker, De
Maasroute en Weekblad Waalwijk verschenen in 2014 diverse artikelen
over De Strohalm. In het Brabants Dagblad van 8 februari 2014 was zelfs
een artikel over twee bladzijdes gewijd aan kinderarmoede en De
Strohalm.
Ook de nieuwe site
www.Waalwijk.nieuws.nl neemt artikelen
over.
Bij verschillende
gelegenheden gaven
bestuursleden
voorlichting over het
werk van De Strohalm,
aan de hand van een
PowerPointpresentatie.
En verder…:
- In de
Gemeentegids
2014-2015 van
Waalwijk staat
De Strohalm op
blz. 64 vermeld
onder de rubriek
‘Charitatieve instellingen’.
- De jaarverslagen genereren publiciteit in de
dag- en weekbladpers; zij worden ook in het stadhuis bezorgd.
- De folder werd breed verspreid.
- Sinds kort beschikt De Strohalm over een eigen banner, om te
gebruiken bij presentaties
- Hierop prijkt ons nieuwe logo. Met dank aan onze betrokken partner,
Software Society. Het logo drukt uit waar wij voor staan: zorg voor
kinderen, zodat zij kunnen opgroeien in een harmonische sfeer.

-

Uiteraard heeft De Strohalm een website: www.destrohalm.nl . Deze
site heeft in de loop van 2014 dankzij Software Society een geheel
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nieuw uiterlijk gekregen, zodat de stichting nog toegankelijker is
geworden.
Ons twitteraccount:
Stichting De Strohalm
@DeStrohalm

Geachte …,
Mijn dank is heel groot. Ik ben jullie ontzettend dankbaar voor alles, jullie zorgen dat
mijn kinderen niks te kort komen en door jullie hulp kan ik ze bepaalde dingen bieden.
Ik moest er gewoon van huilen. Nogmaals bedankt voor alles!!!
Met vriendelijke groet, ….

super bedankt voor het kadootje voor m’n zoontje met allerlei lekkers.
super dat jullie er als stichting zijn

15

Hulpverleningen in 2014
Het onderstaande cijfermateriaal biedt inzicht in de hulpverleningen van
De Strohalm in 2014, in vergelijking met voorgaande jaren.
Hulpverlening
Aantal geholpen gezinnen
Aantal nieuwe gezinnen
Aantal aanvragen
Afgewezen
Aantal gehonoreerde
aanvragen
Financiële hulp
Materiële hulp
Bemiddeling
/administratieadvies
Voedsel- en kerstpakketten
Totaal

2014
83
39
427
94
333

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

67

69

97

52

91

64

53

25

30

18

16

21

19

31

25

35

27

23

13

21

14

16

276

286

240

248

198

133

102

76

45

30

22

50

17

9

12

2

3

3

2

5

7

4

226

269

231

236

196

130

99

74

40

23

18

332
1

217

248

187

195

178

96

99

74

40

23

18

3

53

78

58

49

88

6

13

12

80

64

280

338

374

423

269

413

290

594

605

627

650

453

99

74

40

23
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We constateren voor 2014 een opvallende stijging van het aantal
gehonoreerde aanvragen. En dat terwijl we in de drie voorgaande jaren
2010-2013 juist konden spreken van een zekere stabilisering van het
aantal. Voor het eerst ligt het aantal hulpverleningen ruim boven de 300.
We moeten spreken van een absoluut record met 333 gehonoreerde
aanvragen. Gemiddeld werden er elke week zes tot zeven hulpverleningen
geregistreerd. Dat komt neer op een toename met zo’n 33 procent ten
opzichte van 2013.
Ook was het aantal gezinnen nog nooit zo hoog dat voor het eerst
bij De Strohalm aanklopte: 39 (tegenover 21 in het jaar 2013 en 19 in
2012). In totaal 83 gezinnen ontvingen onze hulp (dat was 67 in 2013 en
69 in 2012).
Overigens wijzen de cijfers van 2014 uit dat lang niet alle aanvragen
door ons worden gehonoreerd. Nog nooit was het aantal aanvragen (427)
zo hoog. Ongeveer 78 procent daarvan werd gehonoreerd, 333. Rond de
22 procent van de aanvragen werd dus afgewezen, zij het doorgaans na
deskundige doorverwijzing, bijvoorbeeld naar Baanbrekers of naar het
nieuwe Jeugdsportfonds van de gemeente.
Het percentage van 22 aan afwijzingen ligt veel hoger dan in de
afgelopen jaren: het was 19 procent in 2013, en slechts 6 procent in
2012). We worden dus kritischer jegens onze cliënten.
In 2014 heeft De Strohalm voor een bedrag van € 19.088,- aan
hulpverleningen gerealiseerd. Dat betekent dat per gehonoreerde
hulpaanvraag gemiddeld een bedrag van ruim € 57,- gemoeid was. In
2013 was dat ongeveer hetzelfde gemiddelde (€ 56,70), maar in de jaren
2011 en 2012 lag het beduidend hoger: iets boven de € 68,-. Deze cijfers
geven eveneens een duidelijke indicatie dat we kritischer zijn gaan staan
tegenover aanvragen van onze cliënten, dan wel dat we gemakkelijker
dan voorheen kunnen doorverwijzen.
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We kunnen concluderen dat steeds meer mensen de weg vinden
naar De Strohalm, dat er steeds meer cliënten profiteren van onze hulp,
maar dat een aanvraag allerminst vanzelfsprekend tot een daadwerkelijke
financiële hulpverlening onzerzijds hoeft te leiden.
Verklaring van de toename
Hoe is de toename in omvang van onze effectieve hulp te verklaren? Naar
alle waarschijnlijkheid wijst zij op een algemene verslechtering van de
situatie, die vooral mensen met een laag inkomen treft. Er zijn natuurlijk
ook weer meer mensen zonder werk: de gevolgen van de economische
crisis doen zich nog voelen. Aangezien de activiteiten van De Strohalm in
Waalwijk inmiddels goed bekend staan, kloppen steeds meer mensen bij
ons aan.
Ook de doorverwijzing door Vluchtelingenwerk heeft voor een
toename gezorgd. Vluchtelingen – zoals gezinnen afkomstig uit Somalië hebben doorgaans veel contact met mensen uit hun land van herkomst.
Mond-tot-mond reclame is dan een belangrijke factor. Dit werkt ook bij
cliënten van voedselbank De Rijglaars. Het is logisch dat zij elkaar aldaar
wijzen op de mogelijkheid om bij de Strohalm hulp te vragen voor
dringende non-food-artikelen.
Reguliere hulp en kerstpakketten
De hulp van De Strohalm aan onze cliënten is zeer divers. Zij kan worden
besteed aan een breed palet aan artikelen en doelen. Hier volgt een
willekeurige greep uit de aanvragen van het derde kwartaal van 2014:
enkele paren winterschoenen, een kledingkast, fietsen, jassen, luiers, een
fietsstoeltje, een bijdrage in de kosten van een schoolreisje, zwemles, een
babymatrasje, een verjaardagsfeestje …
De Strohalm
distribueerde daarnaast
in december, net als in
alle voorgaande jaren
kerstpakketten onder
gezinnen uit haar
doelgroep. Dit jaar waren
het er negentig, een
record. De Strohalm
ontving de benodigde
hulp hiervoor van de
afdeling Waalwijk van de
Lions Club en van leverancier Albert Heijn
Jansen aan het Bloemenoordplein. Met vereende krachten werden de
artikelen verdeeld totdat de tassen uitpuilden, en in een grote logistieke
operatie werden deze bij de mensen thuis bezorgd.
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Goedendag,wij willen jullie hartelijk bedanken voor de kerstpakket , mijn kinderen
waren heel blij mee ,en natuurlijk voor jullie alle andere hulp en we willen jullie hele
fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar wensen!
Hallo,
Kom zojuist van de familie …vandaan. Alle zes de kindjes waren nog op. Ze kwamen
keurig een voor een een hand geven en toen ik weg ging voelde ik me De Sint. In koor:
Dank je wel, Doei bedankt voor de schoenen etc.
Het jongetje van 11 heeft goed meegeluisterd en spreekt al goed
Nederlands ondanks dat hij pas een jaar in Nederland is. Ze was(waren) heel blij.
Ze had voor de twee bonnen van poncho die we dinsdag hadden gegeven twee
kinderen aangekleed en was daar ook heel blij mee.
We hebben de kerstpakketten bezorgd. Iedereen was erg blij en dankbaar.
Een bijzonder geval wil ik met jullie delen. Ik had de tas afgegeven en liep weer terug
naar de auto toen ik werd teruggeroepen. Vanuit de keuken werd geroepen dat ze voor
mij en mijn man warme Turkse pizza’s had (in aluminium folie) en die moest ik
aannemen. Ze waren die juist aan het bakken.
Toch leuk dat men iets terug wil doen ook al had ik gezegd dat dat niet nodig was.
Ze waren wel heel erg lekker.
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De Strohalm gehuisvest in BaLaDe
Sinds 1 januari 2015 heeft onze stichting een nieuw onderkomen. De
afgelopen twee jaren hield De Strohalm kantoor in gebouw ’t Anker van de
Ambrosiuskerk. Bestuur en medewerkers van De Strohalm hebben de
gastvrijheid van het Ned. Herv. kerkbestuur zeer op prijs gesteld.
Met de heer Jan van Kessel van woningcorporatie Casade hadden
onze medewerkers al enkele
malen contact. Hij wees ons op
de voordelen van huisvesting
in gebouw BaLaDe.
Met een eigen kantoortje
in gebouw BaLaDe verwacht
De Strohalm nog beter te
communiceren met andere
hulpverleningsinstanties die al
langer in het multifunctionele
gebouw in Waalwijk-Oost
gevestigd zijn. In december
vond de verhuizing plaats. De
Strohalm dankt de sponsoren
die bereid zijn gevonden het
huurbedrag van het nieuwe
kantoortje voor hun rekening
te nemen.
De dienstverlening aan
kansarme kinderen kan vanuit
de nieuwe behuizing nog
efficiënter ter hand worden genomen. De korte lijntjes zorgen er ook voor
dat we op de speciale BaLaDe-pagina’s in Weekblad Waalwijk ons werk
wat vaker voor het voetlicht kunnen brengen. Ook wonen we om de hoek
bij het vrijwilligerspunt Waalwijk, Casade, Contour-De Twern en Juvans.

Namens Casade verwelkomt de heer Van Kessel de Strohalmmedewerkers in gebouw BaLaDe
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Bijzondere acties in 2014
In 2014 waren er weer bijzondere inspanningen ten bate van De
Strohalm:


Op 13 december vond
voor de derde keer de
Waalwijkse Santa Run
plaats, georganiseerd
door de plaatselijke
afdelingen Waalwijk en
Loon op Zand van De
Rotary. De Strohalm
was een van de tien
goede doelen voor wie
de circa 3000 als
kerstman verklede
wandelaars het traject
door het stadscentrum
liepen. Het leverde onze stichting een bedrag op van € 5500,-



Op 19 december mocht De Strohalm tijdens de kerstviering van het
Dr. Mollercollege in de volle Sint-Janskerk een cheque van € 2000,in ontvangst nemen, geld dat bijeengebracht was in acties door
leerlingen.
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Ook in 2015 blijft er werk aan de winkel
De Strohalm is aangesloten bij de Stichting Urgente Noden Nederland
(SUNN), een landelijk initiatief van zo’n vijftien organisaties. Eenmaal per
jaar vindt een landelijke bijeenkomst plaats.
In 2012 besloot het bestuur om de hulpverlening te concentreren rond
onze kernactiviteit: weloverwogen noodhulp waar die dringend nodig is.
Activiteiten die te veel menskracht en organisatie vergen, zoals inzameling
van gebruikt speelgoed, zullen niet meer worden geïnitieerd. Een
uitzondering vormen de kerstpakketten.
Desondanks is De Strohalm aan het onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn voor opslag van fietsen, kinderspullen en dergelijke. Meermalen
worden artikelen namelijk spontaan aangeboden, en dan ontbreekt helaas
opslagruimte.
Om scherper zicht te krijgen of cliënten aan onze criteria voldoen, zal als
regel de aanschaf door het gezin van de Waalwijkse paswijzer worden
gecheckt.
We zullen aandacht blijven vragen voor onze stichting als ‘goed doel’ bij
liefdadigheids- of jubileumacties door Waalwijkse bedrijven, verenigingen
of scholen.
We blijven werken aan deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers
door middel van gerichte cursussen.
Juist in deze economisch moeilijke tijden zullen wij ook de aandacht
blijven vestigen op de problematiek van gezinnen die in behoeftige
omstandigheden leven. Dit doen we in voortdurend contact met andere
hulpverlenende instellingen in de gemeente Waalwijk en in regelmatig
overleg met de verantwoordelijke wethouder.
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Donateurs en begunstigers in het jaar 2014
Arno’s fietsenschuur, Sprang-Capelle
P.C.A.M. van Bebber
Stichting Van Ballegooyenfonds
Bouwman Optiek, Waalwijk
Fam. Buijs, Waalwijk
Casade Waalwijk, J. van Kessel
Cordaid – Bond zonder Naam, Den Haag
Diaconie Gereformeerde Kerk, Waalwijk
Diaconie Gereformeerde Kerk, Sprang-Capelle
Diaconie Ned. Herv. Gemeente Baardwijk
Diaconie Ned. Herv. Gemeente Sprang-Capelle
Diaconie Protestantse Gemeente Waalwijk
Dr. Mollercollege Waalwijk
Fa. Electroworld , Waalwijk
Drukkerij Van Engelen bv, Waalwijk
J. van Groos, Waalwijk
J. Hamburg, Waalwijk
A.A.J. van Himbergen
A. van Hooff, Waalwijk
J. Joosen, Waalwijk
Arno van Kessel, De Fietsspecialist, Waalwijk
G. Klappe, Waalwijk
H.G. Keijzer
M.L.J. De Klerk, Waalwijk
Fa. Leijtens & Partners, Waalwijk
Lions Club, Waalwijk
Maria Kapel Waalwijk
J.W. van Mierlo, Waalwijk
J.C. Maijers
Ned. Prov. Congr. Dochters O.L.V. van het H. Hart
Kees Noorloos, Wielersportspecialist, Waalwijk
Gespreksgroep Oase
L. Ottens, Waalwijk
J. en M. van Oudheusden–Cluitmans, Waalwijk
Adriaan Pelders Tweewielerservice, Waalwijk
Prot.-Chr. Ouderenbond, Waalwijk
C. van Peer-Vos, Sprang-Capelle
A.M.T. Peijnenburg –
Stichting Poncho, Waalwijk
Rabobank De Langstraat, Waalwijk
Roelan Waalwijk
Rotaract Waalwijk
Rotary Club Loon op Zand
Rotary Club Waalwijk
O.Y. Schouten, Waalwijk
Search & Rescue, J. Meertens, Waalwijk
Software Society, Drunen
J.J. Steiger, Waalwijk
Studio Piet Pulles, Waalwijk
P. van Wees, Waalwijk
J.A.J. van Well, Waalwijk
G.J. Westerveld, Waalwijk
Woonexpress, Waalwijk
Albert Heijn Jansen Waalwijk

en verder alle donateurs en begunstigers die anoniem wensen te blijven.

De Strohalm dankt alle donateurs voor hun gaven en alle begunstigers
voor hun diensten.
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Medewerkers per 1 januari 2015
Algemeen Bestuur
Emily den Braven-Bergmans
Wilma Luiken-Voogd
Yvonne van Baal
Marion Paijmans
Will Barkey

voorzitter
secretaris
penningmeester

Bureaumedewerkers
Esmiralda Donders
Nellie de Graaff
Coördinator dienstverlening
Tiny Halmans
Dienstverlening
Ludwien Duijndam
Teuni Grims
Teresa Jongenelis
Jan Joosen
Lisette Junggeburth
Anton Keetels
Conny de Louw
Beppie de Man
Wil de Man
Jannie Sars
Dosie van Schaik
Maria Thissen
Ria van der Ven

assistent-coördinator

teamverslagen

Fondsenwerving
vacature
Publiciteit
Jan van Oudheusden
In de loop van 2014 hebben om uiteenlopende redenen de volgende
medewerkers hun werk voor De Strohalm beëindigd:
Michiel de Klerk, Hermine Overwater, Frieda de Peffer en Mariëtte Sars.
De Strohalm dankt hen voor hun inzet.

