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Voorwoord van de voorzitter
Het afgelopen jaar 2020 werd getekend door de corona-pandemie en de
daarmee gepaard gaande beperkingen. Daardoor kwam een belangrijk
facet van ons werk in het gedrang, namelijk het huisbezoek aan nieuwe
hulpvragers. In plaats daarvan werden de kinderen en hun ouders uitgenodigd in onze fietsenruimte, waar een gesprek op de vereiste anderhalve
meter afstand van elkaar mogelijk was. We kregen dit jaar een kwart
minder steunaanvragen, maar uiteindelijk bleek het totaalbedrag aan toegekende steun zelfs iets hoger uit te komen dan vorig jaar.
Halverwege het jaar moesten we onze fietsenruimte verhuizen, van buurtcentrum ‘De Wierd’ terug naar het schoolgebouwtje aan de Guido Gezellestraat. Daar konden we doorgaan met het uitreiken van fietsen aan kinderen die een nieuwe of grotere fiets nodig hadden. De zoektocht naar
een permanent onderkomen voor De Strohalm - fietsenafdeling en kantoor samen – duurt nog even voort.
We waren blij te merken dat onze sponsoren ons niet vergaten. Door particulieren en bedrijven werden in de Waalwijkse gemeenschap speciale
acties opgezet en extra sponsorgelden vrijgemaakt. Het grootste bedrag
kwam binnen uit het ‘Charity Event’ dat Rotary Waalwijk al eind 2019 gehouden had. De gemeente Waalwijk kende ons opnieuw de maximale
waarderingssubsidie toe. Naast het krijgen van deze onontbeerlijke financiële steun zijn we dankbaar voor de waardering die daaruit spreekt voor
het werk van De Strohalm.
Wanneer de pandemie hopelijk onder controle gekomen is, verwachten we
in het komende jaar een toename in aantal en omvang van de steunaanvragen. De drempel om bij ons aan te kloppen willen we zo laag mogelijk
houden door ons te blijven presenteren op onze website, op sociale media
en in de lokale bladen. Daadwerkelijke steun kunnen we echter alleen geven – dóórgeven - als onze sponsors ons blijven steunen zoals ze dat in
het afgelopen jaar zo fantastisch hebben gedaan!
Namens alle vrijwilligers van De Strohalm,
Joop van Oene, voorzitter
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Kinderarmoede: landelijk én plaatselijk
Kinderarmoede komt vaker voor dan je denkt. 70 procent van de Nederlanders schat het aantal kinderen in Nederland onder de armoedegrens te
laag in, of heeft geen idee van de omvang van kinderarmoede. In Nederland leven volgens het SCP 315.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar in
armoede. Eén op de twaalf groeit op in een gezin dat financieel de eindjes
amper aan elkaar kan knopen. Dat is gemiddeld twee kinderen per
schoolklas. Vaak kunnen zij niet meedoen aan sport, dansles of schoolactiviteiten omdat er thuis te weinig
geld is. Of worden ze aangekeken
op hun zesdehands kleren.
Begin 2020, vlak voor de coronacrisis, leefde ruim 6 procent
van de gezinnen in Nederland in
armoede: in totaal iets meer dan 1
miljoen mensen.
Er zijn genoeg aanwijzingen
dat de grootste golf nieuwe armen nog moet komen, zo zeggen armoedebestrijders. De coronacrisis is daar debet aan. Al in april/mei 2020 klopten
bij het UWV dagelijks een paar duizend nieuwe mensen aan voor een WWuitkering. Achter de voordeur zorgen verloren banen voor armoedestress,
met name bij gezinnen die tot dusver geen armoede kenden. ‘Die mensen
zijn niet gewend om met schaarste te leven, en hebben ook niet geleerd
hoe dat moet’, zegt kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Dat leidt tot
extra stress bij ouders, en daarmee ook bij kinderen. Die stress is volgens
Kalverboer het pijnlijkst voor kinderen die in armoede leven. ‘Armoede is
veel meer dan weinig geld hebben. Het gaat er ook om hoe je ouders in
staat zijn om daarmee om te gaan’, zegt Kalverboer. ’Kinderen zeggen:
mijn ouders proberen de stress bij me weg te houden, maar ik weet toch
wel wat er gebeurt.’
De coronacrisis veroorzaakt nieuwe armoede, en maakt de armoede
die al langer bestond ook extra zichtbaar. ‘Toen de scholen dichtgingen
bleek ineens dat er veel meer kinderen zonder laptop waren dan de school
ooit gedacht had. Dat vond ik heel schrijnend’, zegt Kalverboer. ‘Kinderen
willen niet dat mensen weten dat ze arm zijn. Normaal gesproken gingen
ze naar het buurthuis of de bibliotheek voor een computer, maar door de
coronacrisis kon dat ineens niet meer.’ (NOS 27 juni 2020).
Contact met de gemeente Waalwijk
De gemeente Waalwijk voert een actief armoedebeleid. De gemeentelijke
Paswijzer verlaagt voor arme gezinnen de drempel naar sport en cultuur.
Daarvoor is ook het Jeugdfonds Sport en Cultuur ingesteld. Waalwijk heeft
in 2019 het landelijke convenant ondertekend dat de ambitie uitspreekt
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om armoede onder kinderen in Nederland in 2030 te hebben uitgebannen.
Paswijzerhouders kregen in 2020 van
de gemeente een waardebon van €
150,- om een schoolstartpakket
samen te stellen voor nieuwe brugklassers. Verder zijn er kindbonnen,
die nu onder de naam fashioncheques
jaarlijks aan pashouders worden verstrekt: € 50,- voor kinderen van 0 tot
4, en € 100,- voor kinderen van 4 tot 18.
Het boekje Kansen ABC 2019 dat de gemeente in dat jaar verspreidde, bevatte zo’n veertig tips over regelingen en instanties, zodat iedereen de weg kan vinden naar passende hulpverlening. Het is ook voor
onze dienstverleners een mooie handleiding.
Onze coördinatoren zorgen voor doorverwijzing van cliënten naar
het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ook zijn wij intermediair voor o.a. het
Armoedefonds, het Fonds Kinderhulp en Babyspullen.nl. Daarnaast neemt
De Strohalm (samen met voedselbank, speelgoedbank en kerkgenootschappen) deel aan het initiatief SAW (=Samenwerkingsoverleg Armoede
& Zorg Waalwijk). Helaas verhinderde in 2020 de coronacrisis fysieke samenkomsten in SAW-verband.
De Strohalm ontvangt sinds 2018 jaarlijks een waarderingssubsidie van de gemeente. Voor 2020 is dat een bedrag van € 10.000,-. Daar
zijn wij uiteraard heel blij mee. De royale geste vergemakkelijkt de hulpverlening en vormt tevens een bewijs van erkenning van onze inspanningen voor de arme gezinnen.
De Strohalm staat in contact met Team Wijz, dat namens de gemeente zorg draagt voor zaken van werk, inkomen, jeugd en zorg. Op 30
januari nam onze voorzitter Joop van Oene met andere instellingen deel
aan een zogeheten ‘carrousel’, georganiseerd door Team WijZ. Hij hield er
een presentatie over het werk van De Strohalm. Daarnaast had De Strohalm enkele malen een open gesprek met het team. Op 30 januari gaven
onze medewerkers uitleg over de aard en omvang van onze hulpverlening.
De Strohalm ziet zich immers als belangrijke schakel in de plaatselijke
armoedebestrijding. In een gesprek op 8 oktober kregen wij opnieuw de
gelegenheid ons werk te verduidelijken. Diverse casussen die door De
Strohalm zijn behandeld, passeerden de revue. Het functioneren van een
fonds als De Strohalm binnen het armoedebeleid van de gemeente blijkt
van grote waarde.
Contact met scholen
Enkele leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs maken gebruik
van onze ondersteuning. Uiteraard verwijzen wij bij aanvragen allereerst
naar de bestaande voorzieningen, zoals de zogeheten Schoolwijzer (bij
toewijzing € 150,- per leerling) of naar het Panfonds van het Dr. Mollercollege.
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Op 17 februari
was onze voorzitter een
van de sprekers op een
door de scholengroep
Langstraat
georganiseerde
voorlichtingsavond over de problematiek van schoolkosten voor leerlingen met
minder draagkrachtige
ouders. Hij sprak aan de
hand van een PowerPointpresentatie die onJoop van Oene spreekt over de problematiek van schoolkosten
ze communicatiemedewerker Chantal Coomans in 2019 heeft samengesteld. Toen de scholen
dichtgingen vanwege de corona-pandemie is de noodzaak van beschikbare
laptops voor iedereen nog duidelijker geworden.

9

Hoe werkte De Strohalm in 2020 ?
Vanaf de oprichting in 2002 heeft De Strohalm ten doel ‘… 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 wij nog steeds aan arme gezinnen met minderjarige
kinderen. De Strohalm kan steun bieden zodat de kinderen niet aan de
zijlijn blijven staan. Zo wil De Strohalm een klein steentje bijdragen aan
een leefbare samenleving hier in Waalwijk.
Wij staan klaar
Voor wie staan wij klaar?
Wij staan klaar voor kinderen tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente
Waalwijk, van wie de ouders in het bezit zijn van de gemeentelijke Paswijzer, in de schuldhulpverlening zitten of cliënt zijn bij de voedselbank.
Hierbij merken wij op: mensen van wie de inkomens net boven de minima
uitsteken, hebben van overheidswege geen recht op toeslagen, waardoor
ze soms financieel in de knel komen. Hulpvragen vanuit deze categorie
worden door ons serieus bekeken, vanuit het principe: hulp op maat.
Wij werken samen
De Strohalm neemt deel aan het Landelijk Beraad van de Stichtingen Urgente Noden (SUN). Veel gemeentes kennen soortgelijke hulporganisaties
zoals de Fondsen Bijzondere Noden in Amsterdam en in Rotterdam en de
Stichting Samenwerking Sociale Fondsen in Den Haag. Daarnaast kennen
veel gemeentes een stichting Leergeld waaraan de plaatselijke overheid
een deel van de financiële ondersteuning van kinderen uit armoedegezinnen heeft overgedragen. De plaatselijke stichtingen Leergeld zijn
landelijk verenigd in de overkoepelende organisatie Leergeld Nederland.
Met de Waalwijkse speelgoedbank en met voedselbank ‘De Rijglaars’
hebben wij goede contacten; enkele van onze dienstverleners zijn daar
ook actief. De Rijglaars verstrekt voedsel en De Strohalm verleent nonfood hulp.
Hoe werken wij in normale tijden?
Haast elke week komen er wel nieuwe aanvragen binnen; telefonisch op
0416-335359 of per mail op hulp@destrohalm.nl. Een tweetal dienstverleners gaat dan bij de aanvrager op bezoek, om te zien hoe wij hen kunnen
helpen. Op basis van het verslag van het huisbezoek beoordelen de coördinatoren of de aanvrager kans maakt op een vergoeding vanuit gemeen-
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telijke voorzieningen. Zo niet, dan is ons criterium: wordt het kind gedupeerd als de aanvraag niet zou worden gehonoreerd?
Onze hulp bestaat voor een groot deel uit tegoedbonnen voor kleding en schoenen. Ter controle vragen we de cliënt om de aankoopbonnen. Per artikel hanteren we een richtbedrag, afhankelijk van de leeftijd
van het kind. Ook gelden maximale bedragen per gezin. Cliënten die nalaten ons aankoopbonnetjes te sturen, ontvangen een herinnering.
Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe richtlijnen bij de toewijzing van
kleding, schoenen, luiers, scholen en maatwerk. Cliënten krijgen éénmaal
per jaar een huisbezoek; bonnen voor kleding en schoenen worden éénmaal per jaar verstrekt. Het bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen
binnen het gezin.
Zo nodig springt De Strohalm bij in schoolkosten of andere vormen
van onderwijskundige ondersteuning; maar wel rechtstreeks aan de
school of aan de crediteur. Bij steun voor deelname aan schoolreisjes en
excursies streven wij naar maatwerk. Dat motto geldt ook voor tegemoetkoming in de kosten voor babymeubilair, de inrichting van slaapkamers
e.d.
Huisbezoeken: opgeschort vanwege corona
Zolang De Strohalm bestaat, vormt huisbezoek een wezenlijk onderdeel
van de hulpverlening: respectvol luisteren en registreren, zonder te oordelen, maar juist om een goed beeld te krijgen van de situatie bij de mensen
thuis.
Vanaf het moment dat in maart 2020 de coronacrisis uitbrak, bleek
deze beproefde methode plotsklaps niet meer verantwoord. Het virus
greep immers snel om zich heen. Het bestuur en de coördinatoren oordeelden dat onze dienstverleners geen enkel risico op besmetting mochten
lopen. Het besluit viel voor de komende tijd geen huisbezoeken meer in te
plannen.
Ook de periodieke vergaderingen van de dienstverleners (het laatst
gehouden op 9 maart in het Regiolab van de Rabobank) bleken vanwege
de coronapandemie voor de rest van het jaar te moeten vervallen. Het
bemensen van de telefoondienst was ook niet meer verantwoord, al bleven wij natuurlijk telefonisch en via e-mail bereikbaar. De fietsenruimte
werd tijdelijk gesloten. Aanvragen werden on hold gezet. Pas op 28 april
kon het bestuur via Teams weer vergaderen.
In juni besloot het bestuur het werk voorzichtig weer op te pakken.
Dienstverleners konden aangeven of zij weer beschikbaar waren. Voor
mondkapjes, handschoenen en flesjes gel werd gezorgd. Een gedeelte van
de nieuwe fietsruimte van De Strohalm werd ingericht als plek om met de
aanvragers ‘coronaproof’ een praatje te maken, zolang huisbezoeken nog
niet verantwoord waren. Op die plek werd een plexiglas scherm aangebracht. Huisbezoeken waren er voorlopig alleen bij nieuwe cliënten en in
gevallen van complexe situaties.
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De dienstverleners vormen al jarenlang een gemotiveerd team, dat
bestaat uit mensen met een groot sociaal hart. Vóór de coronacrisis kwamen zij regelmatig met de coördinatoren bijeen om ervaringen uit te wisselen en knelpunten te bespreken. Dat was ook goed voor de teambuilding. Hopelijk zullen fysieke vergaderingen in 2021 weer mogelijk zijn.
Dan kan er ook weer regelmatig professionele bijscholing plaatsvinden,
zodat de dienstverleners de actuele voorzieningen kennen en daarnaar
kunnen doorverwijzen. Zij gebruiken een handleiding, bedoeld om de rapportages duidelijk vast te leggen. Standaardisering van deze rapportage is
een onderwerp van voortdurende aandacht.
Elk jaar melden zich wel weer nieuwe vrijwilligers als dienstverlener.
Ook in 2020 was dat het geval, maar vanwege de lockdown was er nog te
weinig kans om hen in te zetten. Dienstverleners, medewerkers en bestuursleden van De Strohalm ontvangen uiteraard geen vergoeding.
Coördinatoren en secretariaat
Vrijwel heel de concrete hulpverlening is in handen van de beide coördinatoren Willeke de Man (coordinator@destrohalm.nl) en Adje van Tilburg
(medewerker@destrohalm.nl). Zij beoordelen de aanvragen, sturen
dienstverleners op pad en zorgen voor afwerking. Zij zijn ook de schakel
tussen bestuur en 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 maakte zij (althans tot maart 2020) roosters voor
de telefoondienst. Zij zorgen ervoor dat alle hulpverleningen op verantwoorde wijze worden geadministreerd. Hun kantoortje is gevestigd in gebouw BaLaDe in Waalwijk-Oost.
Fondsenwerving
Elk jaar mag De Strohalm weer rekenen op royale giften van vaste en
eenmalige donateurs. Anders zou De Strohalm haar werk niet kunnen blijven doen.
Paul Verwiel (fondsenwerver@destrohalm.nl) is nu ruim een jaar onze fondsenwerver. Hij beschikt over goede contacten met tal van bedrijven en instellingen. Ook wijst hij in ‘normale’ tijden organisatoren van
plaatselijke evenementen op de mogelijkheid ons te sponsoren. Vooral
door zijn inzet was 2020 een jaar waarin veel zaken en instellingen besloten aan De Strohalm te doneren. Een overzicht vindt
de lezer verderop in dit jaarverslag.
Wie aan De Strohalm doneert, moet weten dat
onze stichting een ANBI-status heeft: een Algemeen
Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat het bedrag
dat men aan ons doneert fiscaal aftrekbaar is.
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Publiciteit
In de plaatselijke pers verschijnen af en toe artikelen over De Strohalm.
Jan van Oudheusden (pr@destrohalm.nl) schrijft die teksten vaak. Tegenwoordig geniet De Strohalm voldoende naamsbekendheid. Bij gelegenheid
geven bestuursleden voorlichting over het werk van De Strohalm, al dan
niet aan de hand van een PowerPointpresentatie. De jaarverslagen genereren publiciteit in de dag- en weekbladpers.
De Strohalm heeft een
banner met het logo, 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. Het zegt: ‘De Strohalm geeft om kinderen’.
De band met Software Society is sterk. Op 18 februari
2020 mochten onze medewerkers Paul Verwiel en
Chantal Coomans samen met
voorzitter Joop van Oene
deelnemen aan een socialemediatraining die namens
Software Society door Natasja Ververs en Saskia van
Paul Verwiel en Chantal Coomans op de training van
der Hilst werd aangeboden in
Software Society
Hotel De Guldenberg te Helvoirt.
De website van De Strohalm (www.destrohalm.nl) is dankzij bemiddeling van Software Society fraai vormgegeven. Onze webmaster Frans
Vervest zorgt voor regelmatige updates. Oscar de Vries houdt de Facebook- en de LinkedIn-pagina’s bij.

Ons twitteraccount: Stichting De Strohalm@DeStrohalm
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Hulpverleningen in 2020
Het onderstaande cijfermateriaal geeft inzicht in de aantallen hulpverleningen van 2011 tot en met 2020.
Hulpverlening

2020

Aantal geholpen
103
gezinnen
Aantal nieuwe
25
gezinnen
Aantal aanvragen 329

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

116

126

123

89

81

83

67

69

97

29

31

45

28

27

39

21

19

31

438

506

1042

582

426

427

276

286

240

Afgewezen /
doorverwezen
gehonoreerde
aanvragen
Financiële hulp

23

105

59

51

23

89

94

50

17

9

306

333

447

991

559

337

333

226

269

231

206

233

336

824

488

331

332

217

248

187

Materiële hulp

85
38

88
12

106

166

70

4

1

3

53

78

5

1

1

2

6

13

12

50+6

85+8

96+6

9

90

81

80

64

280

338

385

426

549

1000

649

418

413

290

594

605

Bemiddeling /
administratieadvies

Voorjaars- en
kerstpakketten
Totaal

Ondanks het feit dat De Strohalm in 2020 niet heeft kunnen draaien zoals
wij gewend zijn, heeft de stichting toch nog veel kinderen kunnen helpen.
Meer dan 300 aanvragen zijn in behandeling genomen, de meeste daarvan zijn gehonoreerd. Het waren er wel ruim 100 minder dan in 2019. Er
hebben zich 25 nieuwe gezinnen aangemeld, slechts iets minder dan het
jaar daarvoor. Gemiddeld elke twee weken meldde zich een nieuw gezin.
Daarnaast klopten 78 gezinnen uit onze bestaande clientèle opnieuw aan
om hulp. De dalende curve van gehonoreerde aanvragen die vanaf 2018
zichtbaar was, is in 2020 licht doorgezet.
Uiteraard zijn alle hulpverleningen en bijzondere acties coronaproof
uitgevoerd.
Dat er minder aanvragen waren dan in voorgaande jaren heeft ongetwijfeld te maken met het gegeven dat De Strohalm niet voluit kon
functioneren, zoals hiervoor is geschetst. Uit angst voor besmetting met
het coronavirus hebben minder hulpvragers zich gemeld, en zijn minder
dienstverleners op pad gegaan.
Het is onwaarschijnlijk dat de dalende tendens zich zal voortzetten
Het landelijke beeld laat een stijging van hulpvragen zien, vooral bij gezinnen en alleenstaanden met kinderen en bij zzp-ers. Ook dat gegeven is
aan de coronacrisis gerelateerd.
Onze hulp bestond wederom voor een belangrijk deel uit bonnen
voor schoeisel en kleding. Ook konden we hulp bieden met schoolspullen.
De fietsenuitgifte staat niet in bovenstaand schema vermeld; daaraan is
hieronder een apart hoofdstukje gewijd.
Elke aanvraag wordt steeds opnieuw beoordeeld, zeker nu de gemeentelijke kindbonnen een positief effect sorteren. De bedragen voor
kleding zijn opgesteld met het oog op de mogelijkheid van hergebruik van
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kleding door jongere broertjes of zusjes. De vergoeding per kind is het
hoogst voor 1 kind (startbedrag is € 100,-) en wordt lager naarmate er
meer kinderen in het gezin zijn.
In totaal hebben wij in 2020 voor € 32.777,- aan hulp verstrekt. Dat
komt neer op een bedrag van € 107,- per gehonoreerde aanvraag. Dat
was bijna tweemaal zoveel als in 2019: toen was het € 54,-, een relatief
laag bedrag vergeleken met de jaren ervoor. Het verschil is gemakkelijk
verklaarbaar. In januari 2020 zijn wij begonnen om bij elke gehonoreerde
aanvraag nog maar éénmaal per jaar hulp te verstrekken. Voordien was
dat tweemaal per jaar. Onze overweging was: voor ons is het werkbesparing, en voor de cliënten betekent het meer eigen verantwoordelijkheid.
Zij konden nu zelf bepalen wanneer ze tegoedbonnen verzilverden. Per
saldo kregen zij dus ongeveer evenveel als in vorige jaren. Deze nieuwe
werkwijze is ons goed bevallen. Voor Paswijzerhouders kwam er in oktober/november nog een extraatje bij in de vorm van de gemeentelijke
kindbonnen.
Een punt van zorg blijft hoe wij om moeten gaan met cliënten die na
de eerste hulpverlening herhaaldelijk opnieuw een beroep doen op De
Strohalm. Sommigen zitten zelfs al enkele jaren in ons bestand. We willen
voorkomen dat er in de honorering van hulpaanvragen een automatisme
optreedt. Cliënten zouden vaker gepolst dienen te worden of hun leefsituatie sinds de laatste contacten is verbeterd. Ons doel is immers om mensen die in benarde omstandigheden verkeren een beslissend zetje te geven om weer zelfredzaam te worden.
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Kinderfietsen
In 2015 werd er voor De Strohalm aan de Guido
Gezellestraat een ruimte vrijgemaakt voor de
opslag en reparatie van tweedehands fietsen.
Vanaf 1 maart 2016 hebben wij inmiddels al
meer dan 500 fietsen ingezameld, hersteld en
uitgegeven. In 2020 is de werkplaats wegens
corona tweeënhalve maand gesloten geweest,
maar de reparaties gingen door. Er zijn ondanks
de beperking dit jaar 83 fietsen uitgegeven,
waarvan er 11 naar de speelgoedbank gingen.
Na een oproep in oktober in Weekblad
Waalwijk werden vanuit het publiek 22 fietsen
aangeboden. Per 1 januari 2021 stonden er nog
59 fietsen in voorraad. De rest was aan onze clienten uitgereikt.
in 2017 namen wij een nieuwe, meer geschikte werkplaats in gebruik, maar in mei 2020
is de hele fietseninventaris weer terugverhuisd
naar locatie Guido Gezellestraat. Ondanks genoemde beperking wegens
corona zijn onze dienstverleners Jan Joosen, Anton Keetels en Ad van
Rooij ijverig met de fietsen in de weer geweest. In de loop van dit jaar
heeft Jan afscheid genomen; hij was in 2015 degene die het project heeft
opgestart. Per 1 december trad vrijwilliger Bram Kruijt in zijn plaats in
dienst.
Het geeft voldoening om de schooljeugd blij te maken met een goede fiets. Maar voor jonge fietsers die hun rijwiel door wild gebruik beschadigen geldt de boodschap: die fiets wordt niet meer omgewisseld voor een
nieuw exemplaar.
Onze fietsenuitgifte kent de volgende richtlijnen:
- Fietsen voor basisschoolleerlingen worden tweedehands aangeschaft
en waar nodig opgeknapt.
- Er worden geen fietsen ‘op de groei’ geleverd. Basisschoolleerlingen
mogen wel hun ‘oude’ rijwiel omruilen voor een grotere maat.
- Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen eenmalig een tweedehands fiets krijgen, of voor € 75,- een nieuwe fiets kopen die ze in
een pakket thuisgestuurd krijgen, om zelf in elkaar te zetten. Een
tweedehands fiets kan nog worden geruild.
- Bij schade door slordig of onverantwoord gebruik verwijzen wij de
cliënten naar gewone rijwielzaken voor reparatie. We overleggen met
lokale fietsherstellers of zij bereid zijn voor een redelijk bedrag reparaties te verrichten. Kleine reparaties (lampje, bel etc.) worden nog
wel door onze eigen medewerkers verricht.
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Strohalm, bedankt!
Ook dit jaar ontvingen onze coördinatoren weer
sympathieke reacties van dankbare cliënten.

‘Zeker, jullie hebben geweldige mensen en ik ben echt super blij
met deze stichting . Jullie doen echt moeite en maken zelfs uitzondering echt geweldig …’

Wat ben ik heel blij om dit te horen allemaal, ik ben er echt super
blij mee. Jullie hebben me echt een super goed gevoel gegeven en
dat maakt me zo gelukkig, dat er mensen bestaan die het goed
met je voor hebben en dit voor je willen doen. Echt super, heb er
geen woorden voor. Dit gaat zeker helpen. Dank jullie wel allemaal

Wat ben ik het weekend toch super verwend door jullie. Wat jullie
allemaal hebben gedaan en betekend, ik heb tranen gelaten van
geluk. Echt super, dit maakt me zo gelukkig ook dat ik dit de kids
kan bieden .Duizend maal dank aan jullie allemaal. Ja, we hebben een laptop uitgekozen … en de kids weten hoe het werkt echt
[…]
Vriendelijke groet , een heel blij gezin dat gaat genieten

Wat lief, ik heb u ook voor altijd in mijn hart gesloten! Fijne dagen Wil, hopend op een beter nieuw jaar !!
Heel erg bedankt voor de fietsen!
Groetjes, …
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Waalwijkers in actie voor De Strohalm
De Strohalm heeft bepaald niet te klagen gehad over gebrek aan naamsbekendheid. Ook in 2020 was er vanuit de Waalwijkse bevolking royale
steun voor onze inzet voor kinderen uit arme gezinnen.
Kaartjes voor de musical ‘Oliver!’
Begin januari bracht de
Waalwijkse kindermusicalgroep De Notenkrakers in
theater De Leest de musical ‘Oliver!’ op de planken.
Evenals vorig jaar konden
kinderen uit onze doelgroep de voorstelling bijwonen. Toine van de Wiel,
voorzitter van De Notenkrakers, had gratis 48 kaartjes ter beschikking gesteld. Zo konden kinderen die gewoonlijk zelden de kans krijgen een theatervoorstelling bij te wonen, genieten van de uitstekende voorstelling.
Veel dank aan De Notenkrakers die weer eens hebben getoond dat ze ook
denken aan kinderen die het niet zo breed hebben.
Streekproducten van Het Ware Ambacht, dankzij de Rabobank

Onze vrijwilligers staan klaar om de boxen te
gaan bezorgen

v.l.n.r. Joop van Oene, Dick van Rhee en Eline
van Muilwijk

Op 11 juni overhandigde Eline van Muilwijk van duurzame bedrijfscateraar
‘Het Ware Ambacht’ een grote hoeveelheid boodschappenboxen aan De
Strohalm. Binnen enkele uren mochten onze vrijwilligers bij vijftig gezinnen aanbellen om hen te verrassen met een uitgekiend pakket verse
streekproducten uit de kassen en de weilanden van Langstraatse agrariers: van boerenmelk tot aardbeien, van kaas tot vruchtensap. Deze donatie was mogelijk gemaakt dankzij het Coöperatie Fonds van Rabobank De
Langstraat. De Langstraatbox sloot aan bij het landelijke project ‘Support
your locals’, dat lokale voedselproducenten aan meer klandizie wil helpen.

18
Onze voorzitter Joop van Oene
dankte de heer Dick van Rhee en
Eline van Muilwijk van het ware
Ambacht.

Joop van Oene dankt Dick van Rhee en Eline van
Muilwijk

Royale donatie van Rotary Waalwijk
In 2019 had serviceclub Rotary Waalwijk een ‘Charity Event’ georganiseerd, met onder meer een veiling. De opbrengst werd bestemd voor hospice Francinus de Wind, stichting De Strohalm en de eigen Rotary Community Service. Vanwege de coronacrisis duurde het tot 15 juni totdat Rotary de beide Waalwijkse instellingen kon verblijden met de
cheques. Uit handen van Rotaryvoorzitter Niek van Vliet ontvingen het hospice en De Strohalm
elk een cheque van € 20.000,-.
Namens De Strohalm sprak Joop
van Oene zijn dank uit jegens de
Rotary. Door deze fantastische
donatie zal De Strohalm in de Niek van Vliet overhandigt de cheque aan Joop van Oene
naaste toekomst, waarin voor
velen een armoedeval wordt voorspeld, nog beter in staat zijn om de nood
te lenigen van gezinnen die hierdoor plotseling worden getroffen.
Armoedefonds
In juli ontving De Strohalm
van stichting Armoedefonds
uit Rosmalen 50 schoolspullenpassen, elk ter waarde van
€ 50,-. Die werden direct uitgereikt aan door ons geselecteerde jongeren.
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Het Nut
In juni liet het bestuur van departement
Langstraat van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen ons bij monde van de secretaris mevrouw Annie Arts-de Vooght
weten: ‘Wij hebben veel waardering voor
uw werk. Daarom willen wij in deze barre
tijd graag een eenmalige financiële bijdrage geven voor een project met
een educatief karakter dat strookt met onze doelstellingen.’
De gift van € 500,- is besteed aan schoolspullen voor een TTO-leerling van
het Dr.Mollercollege en schoolboeken voor een leerlinge van een ROCopleiding in Tilburg.
Kinderdagverblijf De Vuurtoren
Evenals vorig jaar was het bestuur van
kinderdagverblijf
De
Vuurtoren
te
Sprang-Capelle genereus voor De Strohalm. Een aantal ouders steunde het
voorstel een deel van de ouderbijdragen
aan ons te doneren. Dat leverde een
schenking op van € 215,55.
Rabobank Clubsupportactie
Dankzij vele op De Strohalm uitgebrachte stemmen
leverde de jaarlijkse Clubsupportactie van de Rabobank dit jaar weer een mooi bedrag op: € 543,48.

Ladies Circle De Leest
Om De Strohalm te steunen en tegelijk lokale ondernemers een steuntje in de rug te geven kwam
de serviceclub Ladies’ Circle De Leest met een
‘Ladies Sintpakket’. De opbrengst van deze actie
was € 1000,-. Dank aan deze ladies voor deze
prachtige actie.
Kinderhulp pepernotenactie
In de sinterklaastijd konden we zeven gezinnen blij maken
met cadeautjes, dankzij een gift van de actie pepernoot van
de landelijke stichting Kinderhulp, met dezelfde doelstelling
als De Strohalm.
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Kerstpakketten
Met kerst doneerden particulieren spontaan een aantal kerstpakketten waarmee wij weer enkele gezinnen konden verrassen.

Cameo-actie van RKC
In December werd De Strohalm door RKC
Waalwijk uitverkoren als een van de goede
doelen in de zogeheten CAMEO-actie, ofwel
RKCAMEO. Spelers en staf van RKC spraken
op verzoek persoonlijke boodschappen in op
filmpjes om leuke wensen aan vrienden toe
te sturen. Deze filmpjes kon men voor €
19,40 per stuk bestellen; de opbrengst was
voor Villa Pardoes, De Strohalm, Hospice
Francinus De Wind en Stichting Samen RKC.
In het stadion overhandigde RKC-directeur
Frank van Mosselveld aan onze sponsorwerver Paul Verwiel een cheque
van € 500,-

Paul Verwiel met Frank van Mosselveld

Kerstactie Sint Jan
In de kerk Sint Jan de Doper werd in de adventstijd een dennenboom opgetuigd met wenskaarten, waarbij bezoekers de gelegenheid kregen te
doneren voor De Strohalm, met collectebussen of per eenmalige machtiging. Helaas werd het kerkbezoek vanwege de overheidsmaatregelen rond
corona al rond 15 december stopgezet. De kerk ging dicht. Desondanks
leverde de actie meer dan € 100,- op, plus de belofte: volgend jaar beter!
LaBuLa
LaBuLa, Ladies Businessclub de Langstraat, meldde ons: ‘Ondanks dat we
door de Covid perikelen geen fysieke
inzamelingsactie kunnen houden willen we ook dit jaar een goed doel
steunen, door middel van een gift.
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We hebben dit jaar gekozen voor Stichting de Strohalm.’ Nadat Joop van
Oene en Paul Verwiel een goed woordje voor De Strohalm hadden gedaan,
ontvingen wij in dank een cheque ter waarde van € 590,Lionsclub Waalwijk
In december deed de Lionsclub Waalwijk een donatie
van € 1000,-. Dit was voor aanschaf van een nieuwe
snelle laptop voor kantoor. Dankzij deze gift kunnen
onze vrijwilligers straks nog sneller klaar staan voor
onze cliënten.

De firma Tredos
De directie van het ICT-bedrijf Tredos
Drunen (binnenkort Waalwijk) besloot
om geld voor relatiegeschenken met
kerst te doneren aan De Strohalm. Directeur Alex van Herpen van Tredos liet weten: ‘Jullie sprongen eruit, doordat jullie
lokaal zijn en ook de focus op kinderen
en gezinnen hebben. Iets wat wij bij ons
personeel ook belangrijk vinden.’ Op vrijdag 18 december mocht Joop van Oene
uit handen van Alex van Herpen een cheque van € 2500,- in ontvangst
nemen. In zijn dankwoord benadrukte Van Oene hoe welkom deze grote
donatie is, met name gezien het feit dat vanwege de coronacrisis het aantal gezinnen in financiële moeilijkheden ook in 2021 zal blijven stijgen.
Stichting Poncho
De tweedehands-kledingwinkel Poncho te
Waalwijk derfde inkomsten door maandenlange sluiting wegens corona. Medewerkers
deden niettemin hun best om geld te genereren voor goede doelen. De Strohalm ontving
een gift van € 1000,-. Plus de boodschap: ‘Hiermee willen de vrijwilligers
van Poncho jullie ook bedanken voor jullie aandacht, vele werk, liefdevolle
inzet en warm hart voor die prachtige goed doel projecten.’
Nog een reuzengift
Een stichting, gelieerd aan een Drunens bedrijf dat anoniem wenst te blijven, deed een royale gift van € 1500,-.
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Wat willen we in 2021 nog beter doen?
Uiteraard hopen wij ons werk in 2021 weer voor 100 procent te kunnen
hervatten: de huisbezoeken, de telefoondienst, de inzet van dienstverleners, fysieke vergaderingen van bestuur en dienstverleners, en indien
mogelijk een actie met voorjaarspakketten, zoals we in 2018 en 2019 ondernomen hebben.
Het is te verwachten dat de hulpvragen in aantal en intensiteit zullen
toenemen wanneer het percentage armen zal groeien ten gevolge van de
sociaaleconomische effecten van de coronacrisis.
Voortdurend is het voor onze vrijwilligers een uitdaging om maatwerk te verrichten. Gedurig contact en doorgaande samenwerking met
partners in de maatschappelijke zorg, welzijn en armoedebeleid blijft
daarbij een vereiste. Hulpverlening is een cirkel waarin De Strohalm een
schakel vormt: professionals kunnen samen met vrijwilligers iets voor de
mensen betekenen. Intensivering van de contacten tussen de diverse
partners, verenigd in het Samenwerkingsoverleg Armoede en zorg Waalwijk (SAW), en met de professionals van de gemeente Waalwijk (Team
WijZ) is daarbij van groot belang. De inkomenstoets van Team WijZ is
voor ons een eerste criterium om te bepalen of kinderen voor onze hulp in
aanmerking komen. Maar we willen daarna ook graag weten of aanvragers
al gebruik maken van voorliggende voorzieningen, zodat we onze hulp efficiënter kunnen inzetten. Binnen het kader van de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) moet het mogelijk zijn om met instemming
van de betreffende aanvrager te komen tot het uitwisselen van alleen de
noodzakelijke gegevens.
Voor 2021 staat er een program van deskundigheidsbevordering
in de steigers. Dankzij een bijdrage van het stimuleringsfonds van de Rabobank kunnen wij in september (corona voorbehouden) een tweetal trainingen aanbieden aan onze dienstverleners: gesprekstechnieken, signaleren van problemen, online opties, vertaalcomputer etc. Deze trainingen
onder de titel ‘Toekomstbestendig communiceren’ zullen worden verzorgd
door Studio Blinck te Waalwijk.
In 2020 is intern overleg geweest over het beleidsplan 2021-2025
waarin onze ambities voor de komende jaren worden vastgelegd. Dit plan
zal naar verwachting in 2021 in definitieve vorm worden gegoten. Zo zal
het aan bestuur, coördinatoren, dienstverleners en overige medewerkers
het nodige houvast te bieden om het werk voor de behoeftige kinderen in
onze gemeente doelgericht, energiek en consequent voort te zetten.
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Onze donateurs en begunstigers in 2020
A
Stichting Armoedefonds, Rosmalen
B
Fa. Leen Bakker, Waalwijk
Stichting van Ballegooyenfonds
Bejomajo Beheer bv
Studio Blinck
Mevr. J.J. van Bloois-Overbeeke
Mevr. K. Buijs, Waalwijk
D
M.J.V. Daamen
Diaconie Gereformeerde Kerk,
Waalwijk
Diaconie Gereformeerde Kerk,
Sprang-Capelle
Diaconie Nederlands Hervormde
Gemeente Baardwijk
Diaconie Nederlands Hervormde
Gemeente Sprang-Capelle
Diaconie Protestantse Gemeente
Waalwijk
Dhr/mevr. Van Dijk
E
Fa. Elvedes, Nieuwkuijk
F
D.B. Fennema
G
J. van Groos
H
J.F.A.D. Hamburg
Fa. Van Haren, Waalwijk
G. Hendriks
J.G.M. van der Heijden–de Vries
Mevr. A.A.J. van Himbergen
F.X. Huyps
I
A.H.L. van Irsel
J
Stichting Jeugdbeschermingsbelangen
K
Dhr. E. Kaptijn
M.F.H. de Kort
L

Labula, Ladies Businessclub de Langstraat
Ladies Circle De Leest
Fa. Leijtens & Partners, Waalwijk
Lions Club, Waalwijk
M
Stichting Maria Kapel Waalwijk
Fa. Marc van de Meijdenberg
J.W. van Mierlo, Waalwijk
N
Nationaal Fonds Kinderhulp
De Notenkrakers, Waalwijk
Nut, departement de Langstraat
O
Gespreksgroep Oase
OMO Scholengroep de Langstraat
S.J. Overbeeke
P
Parochie Sint Jan, Waalwijk
Mevr. C. van Peer-Vos, SprangCapelle
Tweedehandskledingwinkel Poncho,
Waalwijk
Mevr. Promt, Waalwijk
Pullens training & coaching
X.J. Pullens – Schenk
Mevr. A.M.T. Pijnenburg – Roelands
R
Rabobank De Langstraat
Dhr. D.C. van Rhee
RKC
Stichting Rotary Waalwijk
H.J. de Ruijter
S
O.Y. Schouten
Fa. Software Society, Drunen
Dhr/mevr. Sprangers
T
Fa. Tredos
M.C.M.A. Trommelen
V
Fa. Vermillion
Paul Verwiel Advies & Ideeën
Kinderdagverblijf De Vuurtoren,
Sprang-Capelle

verder: alle donateurs en begunstigers die anoniem wensen te blijven.
Wij danken de donateurs voor hun giften en de begunstigers voor hun diensten.
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Onze medewerkers per 1 januari 2021
Bestuursleden
Joop van Oene
Ellen Pullens
Frans van Wijk
Yvonne van Baal
Paul Verwiel

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid, wnd. secretaris
bestuurslid

Bureaumedewerkers
Nellie de Graaff en Lia Hoeben
Coördinatoren dienstverlening
Wil de Man en Adje van Tilburg
Dienstverleners
Teuni Grims
Marianne Hens
Anton Keetels (tevens fietshulp)
Bram Kruijt (fietshulp)
Conny de Louw
Ad van Rooij (tevens fietshulp)
Myrna de Ruiter

Dosie van Schaik
Gertine van Tilborgh
Annie v.d. Velden
Frans Vervest (tevens website)
Manuela Vrijenhoek
Ans van Zon

Fondsenwerver
Paul Verwiel
Communicatiemedewerker
Chantal Coomans
Medewerker publiciteit
Jan van Oudheusden
Beheerder Facebook- en LinkedIn-sites
Oscar de Vries
…………………………..
In 2020 hebben Jan Joosen, Stien van den Biggelaar en Jannie Sars hun
werk voor De Strohalm beëindigd. Stien en Jannie waren jarenlang trouwe
dienstverleners. Jan Joosen was naast dienstverlener ook fietshulp; hij heeft die
dienst destijds opgezet.
De Strohalm dankt hen voor hun inzet voor de kansarme jeugd.

