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Voorwoord
De vrijwilligers van onze stichting De Strohalm zetten zich al vele jaren in
voor Waalwijkse kinderen uit kansarme milieus. Onze grondgedachte is
dat de ontwikkeling van het kind niet mag lijden onder een slechte financiële situatie thuis. Wij verlenen noodhulp aan gezinnen, om te voorkomen
dat kinderen vanwege armoede worden buitengesloten van normale activiteiten en contacten. De Strohalm biedt ook hulp in de vorm van een luisterend oor, doorverwijzingen naar de gemeentelijke instanties en (soms)
materiële hulp – een matras voor een kinderbedje, een fiets uit eigen beheer, enz.
De Strohalm bestaat bij de gratie van een groep enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers, die zich gepassioneerd en respectvol voor de kinderen
uit onze doelgroep inzetten.
Samenwerking met de gemeente, maatschappelijke instanties, religieuze
instellingen en de voedselbank blijft geboden. Deze samenwerking verloopt goed: er vindt veel overleg plaats en de lijntjes zijn kort.
De Strohalm is financieel volledig afhankelijk van donaties en sponsorgelden. Ook in het jaar 2017 hebben wij weer veel geld mogen ontvangen.
We willen al onze donateurs en sponsoren hiervoor hartelijk bedanken!
Helaas is in dit jaar het aantal aanvragen sterk gestegen, en dus ook de
uitgekeerde bedragen. Daarom zullen wij in 2018 nog scherper dan voorheen onze doelstelling ‘noodhulp’ moeten definiëren. In dit verslag leest u
welke aanzetten tot nieuw beleid momenteel worden gewogen.
Voorop staat steeds dat wij ons blijven inzetten voor kinderen in de gemeente Waalwijk die opgroeien in armoede. We zijn trots op ons werk en
we zijn verheugd over de vele sympathieke gestes vanuit de Waalwijkse
gemeenschap naar De Strohalm. Zij tonen aan dat velen in Waalwijk het
hart op de juiste plaats hebben!
Emily den Braven-Bergmans
voorzitter
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Kinderarmoede in Nederland en in Waalwijk
Begin 2018 kwam het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) met het rapport Armoede en sociale uitsluiting. In Nederland is armoede geen zaak
van fysiek overleven, zo stelt men. Ieder heeft in beginsel een dak boven
het hoofd, niemand hoeft honger of kou te lijden en elke burger heeft toegang tot medische zorg. Bij ons betekent armoede vooral: onvoldoende
geld (inkomen) hebben om een bepaald consumptieniveau te realiseren
dat in ons land als minimaal geldt.
Het afgelopen jaar leefde 6,7 procent van de Nederlandse bevolking
in armoede. Volgens CBS-schattingen telde ons land zo’n 300.000 minderjarige kinderen die in armoede opgroeiden, bijna 10 procent van het totaal. Zij komen veel tekort. Armoede heeft een effect op kinderen. Het risico van sociale uitsluiting is aanwezig. Niet mee kunnen op schoolreisjes,
niet kunnen trakteren als je jarig bent, je generen om leeftijdsgenootjes
bij je thuis uit te nodigen. Kinderen vinden het belangrijk om ‘erbij te horen’. Dus meedoen met leeftijdgenoten. Of lid zijn van een club. Kinderen
uit arme milieus hebben vaak het gevoel ‘anders’ te zijn omdat ze niet
kunnen meedoen met trends in kleding of spullen. Ze vinden het heel vervelend om daarop beoordeeld te worden of erom gepest te worden.
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: ‘Deze kinderen zien hun
ouders de hele dag folders uitpluizen om te zien waar ze het beste eten
kunnen halen. De kinderen voelen continu financiële druk, maar ervaren
ook minder liefde en aandacht van hun ouders.’ (Brabants Dagblad 5-122017)

Niets doen is geen optie. In 2017 heeft De Strohalm weer heel veel
werk gestoken in hulpverlening aan kinderen die in armoede leven. Met
name aan kinderen uit gezinnen van nieuwe Waalwijkers: de zogeheten
statushouders. Dat zijn vluchtelingen uit onder meer Syrië en Eritrea die
in Nederland de asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Ruim driekwart van de groep Syriërs en 83 procent van de Eritreeërs moet van een laag inkomen rondkomen en leeft
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van de bijstand. Net als twee derde van de groep Somaliërs. Armoede
heeft een andere naam gekregen.
In veel gemeenten bestaan net als in Waalwijk potjes voor armoedebestrijding. Vaak zoveel potjes dat het voor gezinnen onduidelijk is
waar ze kunnen aankloppen. Volgens opgave van de gemeente telde
Waalwijk vorig jaar 492 kinderen die in armoede leven. Dat was zo’n 5,5
procent van alle kinderen in de gemeente. Wethouder R. Bakker sprak in
oktober 2017: ’10 procent van de gezinnen in Waalwijk heeft elke dag
moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Armoede is: zonder ontbijt naar
school gaan, geen geld voor een schoolreisje hebben, medische zorg mijden en soms het pijnlijke sociaal isolement als gevolg van armoede.’
Het klonk afgelopen jaar alsof het de wethouder ernst was. In juni
organiseerde hij een gesprekstafel ‘Kansen voor alle kinderen’, met de
verzekering: ‘De gemeente Waalwijk wil daar, samen met u, iets aan
doen. Wat kunnen we doen om […] alle kinderen een kans te geven hun
talenten te ontdekken, maar belangrijker nog hun talenten te ontwikkelen
en te zorgen dat zij een goede toekomst tegemoet kunnen zien.’
In oktober 2017 belegde wethouder Bakker een conferentie over bestrijding van kinderarmoede, waarop ervaringsdeskundigen van elders het
woord voerden. Daar beloofde hij een goede besteding van de zogeheten
Klijnsma-gelden: de vorige staatssecretaris van Sociale Zaken had namelijk miljoenen euro’s uitgetrokken ter bestrijding van de kinderarmoede.
Zo kreeg Waalwijk een jaarlijks bedrag van 180.000 euro te besteden.
Met dat geld zei de wethouder projecten te gaan uitrollen die elders succesvol bleken. Ambities genoeg: terugblikkend op 2017 zei Bakker: ‘We
gaan de oorzaken van armoede aanpakken. Dan praat je over scholing en
werk, maar ook over preventieve maatregelen. Hoe komt het dat je niet
kunt rondkomen, in de schulden raakt en wat kun je zelf doen om eruit te
komen?’ Hij beloofde voorlichtingssessies op scholen over budgettering,
en onderzoek naar manieren om meer mensen aan werk te helpen (Weekblad Waalwijk januari 2018).

Mooie woorden! Nu nog de daden. De bijdrage van voorzitter Emily
den Braven van De Strohalm schudde op de conferentie van oktober menigeen wakker: ‘We zien kinderen die zonder ontbijt op school komen.
Kinderen die moeten studeren in de
badkamer, want die kan zonder veel
energie verwarmd worden.’ Voor velen
was dit nieuw. Emily kwam nog met nuttige praktische tips: ‘Zorg dat scholen
kunnen zorgen voor een ontbijtje of
lunchpakket. Of dat een kind elders
huiswerk kan maken.’
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Onze missie en werkwijze
Toen stichting De Strohalm in 2002 werd opgericht, formuleerden de pioniers als doelstelling:
‘… in de gemeente Waalwijk hulp bieden aan gezinnen met minderjarige kinderen die in armoede leven; met een luisterend oor,
financiële ondersteuning (…), lotgenotencontact of deskundige
doorverwijzing.’
In grote lijnen doen we dat nog steeds. De Strohalm verleent noodhulp
aan arme gezinnen met minderjarige kinderen in de gemeente Waalwijk,
met name wanneer officiële hulpinstanties geen of onvoldoende hulp kunnen aanreiken.
De Strohalm kan snel, direct en concreet hulp bieden, zodat kansarme gezinnen weer perspectief zien en de kinderen niet aan de zijlijn
blijven staan. Medewerkers van De Strohalm hopen zo een steentje bij te
dragen aan een leefbare samenleving, om mensen vanuit moeilijke situaties te helpen weer meester te worden over de eigen leefsituatie.
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 vergoeding.
Daarnaast kunnen wij elk jaar rekenen op royale giften van vaste
donateurs, maar ook van steeds weer nieuwe. Zo kan De Strohalm haar
werk blijven doen.
Voor wie staan wij klaar?
Cliënt zijn bij De Strohalm betekent dat men moet voldoen aan drie criteria:
- Hulp moet ten goede komen aan een kind jonger dan 18;
- Het kind moet woonachtig zijn in de gemeente Waalwijk;
- Het gezin moet in het bezit zijn van een paswijzer. De paswijzer wordt
door de gemeente Waalwijk verstrekt aan mensen met een gezinsinkomen
van op of net boven het sociaal minimum. Cliënten bij de voedselbank of
schuldhulpverlening voldoen ook aan de criteria.
NB. In de praktijk leidde het criterium ‘bezit paswijzer’ soms onterecht tot
afwijzingen. Mensen van wie de inkomens net boven
de minima uitsteken, hebben geen recht op toeslagen. Hulpvragen van mensen uit de groep ‘net-nietmeer-minimaal’ worden ook serieus bekeken. Ons
devies is: hulp op maat.

Wij werken samen
De Strohalm is een onafhankelijke organisatie. Zij
krijgt alleen geld binnen via donateurs. Ze is aangesloten bij de overkoepelende SUNN (Stichting Urgente
Noden Nederland). In tal van gemeentes bestaan

8
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, vaak op initiatief van de kerken
en christelijke organisaties.
Ook binnen Waalwijk werkt De Strohalm allang niet meer in haar
eentje. Kijk maar naar het werk van voedselbank De Rijglaars, waardoor
De Strohalm zich kan richten op hulp bij
non-food-behoeftes.
Al jaren voert de gemeente Waalwijk een gericht armoedebeleid. Sinds
enkele jaren zijn de gemeenten als gevolg van decentralisatie verantwoordelijk
voor het sociale domein. In Waalwijk
functioneert de paswijzer die financiële
drempels verlaagt van bibliotheek, zwembad en dergelijke. Ook zijn er sinds 2014 kindbonnen voor kleding, schoeisel en
de kapper. Per basisschoolkind geeft de gemeente aan paswijzer-ouders
100 euro uit voor reisjes, schoolspullen en dergelijke; voor kinderen in het
voortgezet onderwijs is nog eens 150 euro beschikbaar.
De Strohalm overlegt met het gemeentelijke TeamWijZ, dat schrijnende gevallen kan doorsturen. Ook met medewerkers van Contour/De
Twern is regelmatig contact. Sinds 2017 zorgen onze coördinatoren ook
voor doorverwijzing van cliënten naar de gemeentelijke fondsen: het
Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Daarnaast neemt De Strohalm
samen met de voedselbank en kerkgenootschappen deel aan het initiatief
SAW (Samenwerking Armoedebeleid Waalwijk).
Wij zijn dus een schakel in de hulpverlening aan de kwetsbare medemens. Wij hebben echter één specifieke doelgroep: de kinderen uit behoeftige gezinnen, zodat die volop aan het maatschappelijk leven kunnen
deelnemen.
Hoe werken wij?
Op drie ochtenden in de week zit er op ons kantoor van 9 tot 10 uur een
dienstverlener aan de telefoon. Ook de rest van de week is De Strohalm
telefonisch bereikbaar op 0416-335359. Op hulp@destrohalm.nl kan men
ons mailen.
Vrijwel dagelijks komen er aanvragen binnen. Bij nieuwe cliënten
gaat een tweetal dienstverleners op bezoek, om zich een beeld te vormen
van de situatie, en de cliënt te wijzen op bestaande voorzieningen. De
dienstverleners maken een verslag van het bezoek en de aanvraag. Cliënten die in ons bestand zijn opgenomen, krijgen bij volgende aanvragen
niet steeds opnieuw huisbezoek.
De coördinatoren bekijken of de aanvrager recht heeft op een vergoeding vanuit gemeentelijke voorzieningen. Dan volgt doorverwijzing. Zo
niet, dan geldt het criterium: komt het kind aan de zijlijn te staan als de
aanvraag niet zou worden gehonoreerd?
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Onze hulp bestaat óf uit een tegoedbon (bij kleding en schoenen) óf
uit het rechtstreeks betalen van een nota. Ter controle dient de cliënt ons
een aankoopbonnetje te sturen. Per artikel hanteren we een richtbedrag,
afhankelijk van de leeftijd van het kind. Ook gelden maximale bedragen
per gezin.
Huisbezoeken: de kern van onze activiteiten
Zolang De Strohalm bestaat voert zij al ‘keukentafelgesprekken’. Huisbezoek is een kerntaak van onze hulpverlening. Cliënten hebben dan het gevoel serieus te worden genomen. Vanzelfsprekend zijn die contacten strikt
vertrouwelijk.
De inzet van onze dienstverleners bij huisbezoek valt zeer te waarderen. Uitdagingen genoeg! Zelfs het maken van een afspraak loopt soms
al niet vlot. Voor dienstverleners is het soms moeilijk om te bepalen hoe
ver je mag doorvragen om een goed beeld te krijgen van de situatie in het
gezin. Hoe geloofwaardig is het verhaal van de aanvrager? Kan zijn of
haar familie misschien bijspringen? Soms moet het team een aanvraag
terzijde leggen. Niet zelden blijkt dat er in één gezin meerdere probleemfactoren spelen: werkloosheid, isolement, schulden, alcohol, opvoeding.
Dan is deskundige doorverwijzing naar professionele hulp aan de orde.
De dienstverleners vormen een gemotiveerd team. 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 de zekerstelling van de privacy van cliënten. Er wordt werk gemaakt van regelmatige professionele bijscholing van
onze mensen, onder meer door gastsprekers uit te nodigen.
Coördinatoren en secretariaat
Sinds 2015 is Willeke de Man onze coördinator. In 2016 kwam Adje van
Tilburg haar terzijde staan. Beide coördinatoren zijn de spil van ons team.
Zij beoordelen de aanvragen en zorgen voor afwerking. Zij sturen de
dienstverleners aan die op huisbezoek gaan, en komen regelmatig met het
team bijeen om knelpunten te bespreken. Ze zijn de schakel tussen bestuur en dienstverleners.
Nellie de Graaff, medewerker
vanaf het eerste uur, voert met
bekwame hand het secretariaat
van de hulpvragen. Samen met Lia
Hoeben zorgt zij ervoor dat alle
hulpverleningen op verantwoorde
wijze worden geadministreerd.
Aan de vooravond van koningsdag 2017 ontving Willeke uit
handen van burgemeester Kleijngeld een koninklijke onderscheiding. Wil werd benoemd tot lid van
Burgemeester Kleijngeld en zijn vrouw feliciteren
Willeke de Man met haar onderscheiding
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de Orde van Oranje-Nassau. De Strohalm was bijzonder trots en beschouwde de onderscheiding als steun in de rug voor het werk voor de
minder bedeelde kinderen.
Fondsenwerving
Vanaf 2016 is Geert van Rooij onze fondsenwerver. Het is zijn taak te bevorderen dat De Strohalm financieel gezond blijft. Dat doet hij door bedrijven en instellingen te benaderen, of organisatoren van plaatselijke
evenementen te wijzen op de mogelijkheid om ons te sponsoren.
Geert (fondsenwerver@destrohalm.nl) heeft al heel wat fondsen geworven.
Stichting De Strohalm is een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Dit betekent dat degene die een bedrag doneert, dit mag aftrekken bij de aangifte bij de
belastingdienst.
Publiciteit
In het Brabants Dagblad, de huis-aan-huisbladen en op de site Waalwijknieuws.nl verschijnen met enige regelmaat artikelen over De Strohalm.
Publiciteit is van belang omdat lang niet iedereen van ons bestaan afweet,
en ook omdat hulpbehoevenden zich nog vaak generen om een beroep te
doen op onze hulpverlening. Jan van Oudheusden verzorgt de publiciteit.
Gelukkig komen nieuwtjes, bijvoorbeeld over belangrijke donaties, steeds
vaker vanzelf in de media.
Bij verschillende gelegenheden geven bestuursleden voorlichting
over het werk van De Strohalm, aan de hand van een PowerPointpresentatie. De jaarverslagen genereren publiciteit in de dag- en weekbladpers;
zij worden ook in het stadhuis bezorgd. De Strohalm heeft een eigen banner met ons logo. Dit logo is ontworpen door onze betrokken partner
Software Society uit Drunen. Het drukt uit waar wij voor staan: zorg
voor kinderen, zodat zij kunnen opgroeien in geborgenheid en harmonische sfeer. De website van De Strohalm (www.destrohalm.nl) is dankzij
bemiddeling van Software Society fraai vormgegeven.

Ons twitteraccount: Stichting De Strohalm@DeStrohalm
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Thuis in BaLaDe
Sinds 2015 is het kantoortje van De Strohalm gevestigd in gebouw BaLaDe, een multifunctioneel gebouw in Waalwijk-Oost. We wonen om de hoek
bij het vrijwilligerspunt Waalwijk, Casade, Contour-De Twern en Juvans.
De Strohalm dankt de sponsoren die bereid zijn gevonden het huurbedrag
van de werkruimte voor hun rekening te nemen.
Inmiddels hebben we door interne verschuivingen al enkele malen binnen
BaLaDe moeten verkassen, steeds met grote zorg voor ons archief.
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1000 Hulpverleningen in 2017: een explosieve stijging
Het onderstaande cijfermateriaal geeft inzicht in de aantallen hulpverleningen door de jaren heen.
Hulpverlening
Aantal geholpen
gezinnen
Aantal nieuwe
gezinnen
Aantal aanvragen
Afgewezen /
doorverwezen
gehonoreerde
aanvragen
Financiële hulp
Materiële hulp
Bemiddeling /
administratieadvies

Voedsel- en
kerstpakketten
Totaal

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

123

89

81

83

67

69

97

52

91

64

53

25

30

18

16

45

28

27

39

21

19

31

25

35

27

23

13

21

14

16

1042

582

426

427

276

286

240

248

198

133

102

76

45

30

22

3

2

5

7

4

51

23

89

94

50

17

9

12

2

3

991

559

337

333

226

269

231

236

196

130

99

74

40

23

18

824

488

331

332

217

248

187

195

178

96

99

74

40

23

18

166
1

70

4

1

3

53

78

58

49

88

1

2

6

13

12

9

90

81

80

64

280

338

374

423

269

1000

649

418

413

290

594

605

627

650

453

99

74

40

23

18

In de loop van de jaren is het aantal hulpverleningen sterk gestegen;
vooral na 2008, vanwege de economische recessie. van 2010 tot 2013
bleef het aantal aanvragen redelijk stabiel. In 2013-2014 was er opnieuw
een forse stijging, in 2016 gevolgd door een nog aanzienlijkere toename
van de gehonoreerde hulpaanvragen, met meer dan 50 procent. Deze
stijging gaf toen reden tot zorg.
In 2017 kunnen we echter spreken van een explosie aan hulpverleningen. Er zijn 45 nieuwe gezinnen bijgekomen, naast de 123 gezinnen
die al eerder bij ons te boek stonden als cliënt. Het aantal gehonoreerde
aanvragen bedroeg 991 (waarvan 824 in de vorm van een financiële bijdrage). Tellen we daar de weinige kerstpakketten bij op, en een enkele
bemiddeling, dan blijkt dat De Strohalm in 2017 het recordaantal bereikte
van op de kop af duizend hulpverleningen. Dat is meer dan het dubbele
van het aantal in het jaar 2015!
Op deze mijlpaal van duizend hoeven wij bepaald niet trots te zijn.
Integendeel, het vormt een signaal van een alarmerende situatie, die het
bestuur en de dienstverleners grote zorgen baart. Het verhaal dat wij de
arme gezinnen in Waalwijk een zetje geven zodat die weer op eigen
kracht verder kunnen, gaat helaas steeds minder op. Mensen blijven zich
aan ons vastklampen. Gemiddeld ontving de cliënt per gehonoreerde aanvraag € 59,50, en in totaal werd ruim € 49.000,- uitgekeerd. Niet eerder
in ons 16-jarig bestaan is er zo’n hoog totaalbedrag naar onze cliënten
gegaan.
Aan donaties kwam er in 2017 opgeteld ‘slechts’ zo’n € 19.955 binnen. De stichting heeft dus flink moeten interen op haar reserves. Was er
op 1 januari nog een bedrag van € 69.921,- in kas, op 31 december was
dit meer dan gehalveerd, tot € 32.532,-. (zie bijlage ‘jaarrekening 2017’).
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Op blz. 20 staat te lezen hoe het bestuur in 2018 het probleem te lijf
denkt te gaan.
Meer en meer groepen weten de weg naar De Strohalm te vinden.
Dankzij mond-tot-mondreclame weten ze dat ze bij De Strohalm kunnen
aankloppen voor dringende non-food-artikelen. De doorverwijzingen vanuit Vluchtelingenwerk die in de jaren vóór 2017 al voor een toename
zorgden, werkten nu nog sterker door. Waalwijk heeft net als andere gemeenten een aantal statushouders kunnen huisvesten. Deze gezinnen –
van huis en haard verdreven - hebben bij aankomst vaak nijpende behoefte aan van alles om hun woning in te richten en om hun kinderen te
doen integreren in hun nieuwe leefomgeving. In 2015-2016 was er sprake
van een hoge instroom. Eerst kwamen vluchtelingen in hun eentje, daarna
kwamen er gezinsherenigingen. In de loop van 2017 werd de instroom
van gezinnen overigens alweer beduidend minder.
Hulpverlening aan nieuwe inwoners - die het Nederlands of Engels
nog niet of amper machtig zijn - betekent voor onze dienstverleners en
coördinatoren een zware opgave. In de notulen van de dienstverlenerssessies lezen we bijvoorbeeld: ‘Veel vluchtelingen, moeizame gesprekken.
Er lijkt weinig begeleiding te zijn vanuit vluchtelingenwerk, waar men met
een vrijwilligerstekort kampt. Om die reden blijft de maatschappelijke en
praktische begeleiding achter.’
Deze statushouders krijgen van Vluchtelingenwerk informatie over
huisvesting, en ook tips hoe en waar ze goedkoop de noodzakelijke huisraad kunnen aanschaffen van het geld van een verstrekte lening. Daarna
moet Baanbrekers hen bijstaan bij het integreren en het vinden van werk.
Bij weer een andere organisatie moeten ze een verplichte inburgeringscursus doen. Veel statushouders moeten nog leren om verantwoord de
uitkering van de sociale dienst te besteden. Zij hebben uiteraard in het
begin nog weinig benul van het prijsniveau van de artikelen in de supermarkten en kennen nog niet de weg naar bijvoorbeeld kringloopwinkels en
tweedehands kledingzaken. Sommige gezinnen zitten al snel met een
schuld opgezadeld, terwijl ze tegelijkertijd de verstrekte leningen moeten
aflossen.
De hulp van De Strohalm aan onze cliënten was ook dit jaar weer heel divers. Zij laat een breed palet zien aan artikelen en doelen: winterschoenen, kledingkasten, leefgeld, babypakketten, laptops, fietsen, jassen, luiers, fietsstoeltjes, bijdragen in de kosten van een schoolreisje,
zwemles, een babymatrasje, een verjaardagsfeestje …
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Dankbetuigingen
Ook dit jaar ontving De Strohalm weer dankbrieven van cliënten.
Geachte heren en dames,
Namens mijn kleindochter een heel hartelijke dank voor de kledingbonnen en de mogelijkheid die
jullie geboden hebben om met school een dag naar Parijs mocht gaan. Ze heeft genoten van de
dag . En het is nu iets wat ze de rest van haar leven mee kan nemen in haar rugzak. […].
Ook wil ze jullie bedanken voor de waardebonnen voor kleding en schoenen, ook hier heeft ze van
genoten om het te kunnen kopen. De aankoopbonnen zijn vandaag op de post gegaan en zullen
morgen bij jullie binnenkomen zodat jullie dit kunnen verantwoorden.
Beste mevrouw,
Even een kort berichtje om U en De Strohalm reuze te bedanken voor deze onverwachte mooie
verrassing.
De kinderen zijn al aan het kijken voor iets moois.
Rest mij uiteraard iedereen bij De Strohalm ook een hele fijne sinterklaas toe te wensen.
Fijn dat u mij mailt.. Het was een verrassing bij thuiskomst.
Hartelijk bedankt voor de heerlijke boodschappen. Stond ervan te kijken dat we zoveel kregen.
Chinouk zei wel een mevrouw stond aan de deur en ze was meegelopen om de boodschappen mee
aan te pakken maar wist niet wie dit kon zijn. Was blij verrast toen ik in huis kwam, fijn dat
jullie dit hebben kunnen regelen. Wij wensen jullie allen, van Strohalm en ook de sponsoren hele
fijne dagen toe en hopend word 2018 een goed, gezond, gelukkig en liefdevol jaar voor iedereen.
Nogmaals hartelijk dank!! Liefs.

Wow!!!! Dank je wel!!!! Wat super lief!!!!
Goedemorgen. Hierbij wil ik jullie weer hartelijk bedanken. Het is zo fijn om je
kind blij te zien met zijn cadeautje. Super bedankt.
Beste weldoeners,
Graag willen de vrijwilligers van Poncho jullie bedanken voor de hulp die jullie bieden aan gezinnen met minderjarigen kinderen die aan de armoedegrens van de samenleving in Waalwijk leven.
Fantastisch dat jullie met grote inzet, een warm hart en financiële steun de leefomstandigheden
van deze kinderen kunnen verlichten.[…] veel toewijding, plezier en een zinvolle toekomst!
Hartelijke groeten en bedankt voor de fijne samenwerking. Cees van den Bosch vz.
Namens alle vrijwilligers van Poncho
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Ruim tweehonderd fietsen
In 2015 kwam ervoor De
Strohalm een ruimte vrij
die geschikt werd gemaakt voor de opslag en
reparatie van tweedehands fietsen. Sindsdien
zijn er honderden fietsen
ingezameld. Onze dienstverleners, Jan Joosen en
Anton Keetels gingen
daar ijverig mee aan de
slag. Eind 2017, toen dit
fietsenmakersgilde werd
versterkt met de komst van Ad van Rooij, waren er al zo’n tweehonderd
fietsen beschikbaar gesteld aan onze cliënten. Inmiddels heeft De Strohalm in november 2017 een nieuwe werkplaats in gebruik mogen nemen,
om het project nog beter uit te voeren. Van tijd tot tijd plaatsen we in de
krant een oproep om gebruikte (kinder-)fietsen te doneren. Steevast levert dit een nieuwe oogst aan fietsen op.

Matrassen
Eind 2017 stelde de gemeente Waalwijk enkele tientallen niet gebruikte
matrassen beschikbaar voor cliënten van De Strohalm. Deze matrassen
waren ingekocht ten behoeve van een gemeentelijke noodvoorziening bij
een verwachte plotselinge toename van het aantal vluchtelingen. Die bleef
toen uit. De Strohalm heeft de schenking dankbaar aanvaard.
Een knelpunt was de opslag van de volumineuze schenking. Gelukkig kwam er een vruchtbare samenwerking tot stand. Iemand van de kerken was beschikbaar om samen met medewerkers van de voedselbank de
matrassen te vervoeren en ze schoon en veilig op te slaan in een lege hal
van de fa. Quirijns te Sprang-Capelle.
Uitgifte van de matrassen kan eveneens geschieden in samenwerking met de kerken en de voedselbank, die zich immers net als De Strohalm inspannen voor de behoeftige medemensen. Inmiddels zijn dankzij
deze vereende krachten de eerste hulpbehoevenden al blij gemaakt met
matrassen.
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Bijzondere acties in 2017
Natuurlijk waren er ook in 2017 weer spontane acties van particulieren of
bedrijven. Dit motiveert de vrijwilligers van De Strohalm. Zij voelen zich
gesteund en zijn des te meer dankbaar om als doorgeefluik te kunnen
fungeren en zo weer vele gezinnen blij te maken.
Notenkrakers en Efteling
Op 6 januari werden zeven gezinnen blij gemaakt met gratis kaartjes voor
de voorstelling De Tovenaar van Oz, van kindermusicalvereniging De Notenkrakers. Dat was te danken aan de heer Toine van de Wiel, medeorganisator van de Notenkrakers.

Een week eerder kregen negen kinderen uit ons cliëntenbestand een gratis
dagje Efteling aangeboden, verzorgd en begeleid door stagiaires, inclusief
een bezoek aan de voorstelling De Gelaarsde Kat.

Patisserie Tim van Beijnen
In april kregen wij een cheque
ter waarde van € 465,- overhandigd van patisserie Tim van
Beijnen, uit de kerstpakkettenactie van deze ondernemer
in samenwerking met andere
lokale ondernemers.
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Mariakapel
In april ontving onze stichting een donatie van € 400,- van de Waalwijkse
stichting Mariakapel.
Gift Rabobank
Rabobank Langstraat verblijdde De Strohalm met
een gift van € 354,05, in het kader van de jaarlijkse sponsoring door deze bank van lokale verenigingen.

Vermillion Energy
Lianne Brugman van het omgevingsfonds van Vermillion Energy beantwoordde in april 2017 een verzoek van onze fondsenwerver met een donatie van maar liefst € 2500,-. Het bedrijf (hoofdkantoor te Harlingen,
technisch bureau te Amsterdam) produceert koolwaterstofhulpbronnen op
duurzame wijze.
Stichting Bonae Intentiones
Door de inspanning van de heer L. Keetels, secretaris van de Waalwijkse
stichting Cini de Wind, doneerde de daarmee verbonden stichting Bonae
Intentiones uit Waspik in de maand juni het forse bedrag van € 5000,-.
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Kerstmarkt bij Wesley’s
Op 16 december was er een
drukbezochte kerstmarkt bij
de kringloopwinkel Wesley’s,
Dijkstraat 2 te Waalwijk. Een
deel van de opbrengsten,
met name die van de loterij,
ging naar De Strohalm. Wij
ontvingen een bedrag van €
500,-. Namens De Strohalm
mocht Geert van Rooij de
cheque in ontvangst nemen.
Het was een goede match,
want evenals De Strohalm
komt deze kringloopwinkel
tegemoet aan mensen met een klein budget.
Santa Run
De Strohalm was een van de zes goede doelen van de SANTA RUN
van zondag 17 december in het centrum van Waalwijk! Dank aan Rotary
Club Waalwijk voor de organisatie
van dit gezellige evenement!!! De
Strohalm verkocht ruim 100
kerstmanpakken, en sierde het
evenement op met witte ballonnen, dankzij sponsoring van de
bedrijven Pullens Training & Coaches, Arnold Verwiel Bv en Dialon
Mandjes Big Bazar. Onze medewerker Jannie Sars (zie foto) was
een van degenen die zich op de
kerstmarkt bij Wesley’s inspande
voor de verkoop van de pakken.
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Met het oog op de toekomst …
In samenspraak met onze coördinatoren en dienstverleners is het bestuur
zich eind 2017 gaan buigen over de vraag hoe wij de hulpverlening in
2018 nog beter kunnen inrichten, en wel vanuit een zo scherp mogelijke
formulering van het begrip noodhulp. De explosieve toename van het aantal hulpverleningen noopte tot dit beraad.
Onze hulp mag geen vanzelfsprekende serviceverlening worden; we
willen niet overkomen als een verlengstuk van de gemeentelijke sociale
dienst. Maar wel moeten wij mensen helpen die echt in een noodsituatie
verkeren. Noodhulp zou een meer ad hoc-karakter moeten dragen. De
nood waarin het kind verkeert (sociale uitsluiting, verwaarlozing) moet
dankzij onze inzet direct en waarneembaar afnemen. Wellicht wordt een
limiet gesteld, zowel aan de termijn waarin men cliënt kan blijven, als aan
de hoogte van uit te keren bedragen per cliënt. Onze gelden, zo werd gesteld, zijn niet bedoeld voor structurele ondersteuning van gezinnen die
een x-aantal malen om hulp
blijven vragen.
In het overleg maken wij
gebruik van briefjes waarop
eenieder onbevangen zijn oordeel kenbaar maakt. In 2018
zal de uitkomst van de gesprekken leiden tot formulering van heldere beleidsvoornemens, om de toekomst van onze hulpverlening zeker te stellen.
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Donateurs en begunstigers in 2017
Stichting van Ballegooyenfonds
Stichting Bonae Intentiones
J.A. van Boxtel
Fam. J. Buijs, Waalwijk
Casade Waalwijk, J. van Kessel
Diaconie Gereformeerde Kerk, Waalwijk
Diaconie Gereformeerde Kerk, Sprang-Capelle
Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente Baardwijk
Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente Sprang-Capelle
Diaconie Protestante Gemeente Waalwijk
Efteling Kaatsheuvel
Drukkerij Van Engelen bv, Waalwijk
J. van Groos, Waalwijk
J. Hamburg, Waalwijk
S.J.P. Hamers
A.A.J. van Himbergen
A. van Hooff, Waalwijk
A.H.J. van Iersel
Jysk Waalwijk
L. Keetels, Waalwijk
G. Klappe, Waalwijk
Fa. Leijtens & Partners, Waalwijk
Lions Club, Waalwijk
Dialon Mandjes Big Bazar
Maria Kapel Waalwijk
J.W. van Mierlo, Waalwijk
Ned. Prov. Congregatie Dochters olv van het heilig hart
De Notenkrakers Waalwijk
Gespreksgroep Oase
Patisserie Tim
Adriaan Pelders Tweewielerservice, Waalwijk
C. van Peer-Vos, Sprang-Capelle
PLUS Waalwijk
Stichting Poncho, Waalwijk
Pullens Training & COACHING
A.M.T. Pijnenburg – Roelands, Waalwijk
Rabobank De Langstraat, Waalwijk
Stichting Rotary Waalwijk
Software Society, Drunen
M.M.G. Sprangers
Mevrouw T.M.A. Timmermans
Arnold Verwiel Relatiegeschenken
Vermillion Energy
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 2018
Bestuursleden
Emily den Braven-Bergmans
Ellen Pullens
Yvonne van Baal
Marion Paijmans
Geert van Rooij

voorzitter
secretaris
penningmeester

Bureaumedewerkers
Nellie de Graaff
Lia Hoeben
Coördinatoren dienstverlening
Wil de Man en Adje van Tilburg
Dienstverleners
Stien van den Biggelaar
Teuni Grims
Teresa Jongenelis
Jan Joosen
Anton Keetels
Conny de Louw

Ad van Rooij
Jannie Sars
Dosie van Schaik
Maria Thissen
Annie v.d. Velden
Ans van Zon

Fondsenwerver
Geert van Rooij
Medewerker publiciteit
Jan van Oudheusden
In de loop van het jaar 2017 hebben de
volgende medewerkers om uiteenlopende
redenen hun werk voor De Strohalm
beëindigd: Wilma Luiken-Voogd, Will Barkey,
Inge van Riel en Ria van der Ven. De
Strohalm dankt hen voor hun inzet.
foto: Ria van der Ven (r.) diende De
Strohalm vanaf het allereerste begin. Na 15
jaar nam ze in december 2017 afscheid van
haar collega-dienstverleners en het bestuur.

