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Beste lezer,

In deze nieuwsbrief geven we u als intermediair een
aantal voorbeelden van projecten die mede met de hulp
van Caritas het afgelopen jaar zijn gerealiseerd.

Voor alle duidelijkheid: u krijgt deze nieuwsbrief ter
informatie. En natuurlijk hopen wij dat u actief mensen
kunt helpen om Caritas te vinden.

 

Nederland kent een flink aantal grote fondsen waar je een beroep op kunt doen voor
een bijzondere buurtactiviteit of bij de aankoop van een kunstwerk. Maar Caritas is er

juist voor die situaties waarin er laagdrempelige, persoonlijke en kleinschalige
financiële ondersteuning nodig is.

 
We kennen allemaal de situaties waarin mensen financieel in de knel komen.

Gezinnen met kinderen, die op school eigenlijk nooit mee kunnen doen,
kinderen die van de sportclub afgaan “omdat ze het niet meer leuk vinden.”
Soms steekt daar achter dat de ouders de contributie en kleding niet meer

kunnen betalen.
Senioren die alleen van AOW rond moeten komen en in een sociaal isolement

terecht komen. Geen vakanties, geen uitjes, geen clubjes, geen medicijnen
waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden.

Huishoudens waar door baanverlies of een scheiding plotseling geen geld
meer is voor de vaste lasten.

Nieuwe Nederlanders met verblijfsstatus met een minimuminkomen, die geen
werk hebben maar willen integreren in de samenleving. Daarvoor is nodig dat
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ze lid worden van een vereniging, een  fiets hebben of een extra taalcursus
volgen.

Organisaties en initiatieven die werken met probleemgroepen, zoals opvang
van vluchtelingen, of een actie om geld in te zamelen voor een goed doel.

Caritas werkt met een netwerk van intermediairs. Dat zijn mensen die vanuit hun
beroep of vrijwilligerswerk betrokken zijn bij thuiszorgorganisaties, sportclubs,

muziekscholen, verenigingen, zorgcentra, scholen, peuterspeelzalen,
vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties. Intermediairs hoeven geen cursus te volgen
of deel te nemen aan een vergadercircuit. Intermediairs houden hun ogen en oren
open en weten wanneer ze een aanvraag voor financiële ondersteuning kunnen

(helpen) indienen bij Caritas.

Kent u nog meer mensen die intermediair zouden kunnen zijn? Wijs ze dan op deze
nieuwsbrief. Hoe groter ons netwerk, hoe meer mensen er geholpen kunnen worden.

 

Actie voor de Voedselbank
Het Diaconale Weekend van 16-17 juni 2018 stond in het teken van de
Voedselbank. Er is geld en voedsel ingezameld, waarvan de Voedselbank
Houten heeft haar deel heeft mogen ontvangen.
De Voedselbank Houten ondersteunt gemiddeld zo’n 50 gezinnen per week,
circa 150 monden, waarvan ongeveer eenderde kinderen. We zijn er voor



iedereen in de gemeente Houten die door omstandigheden zover onder het
bestaansminimum terechtkomt dat er geen geld is voor voedsel.
Het voedsel krijgen we gedoneerd via diverse landelijke en lokale kanalen. Het
werk doen we met ruim dertig vrijwilligers. Voor het dekken van kosten van
huisvesting en dergelijke zijn we volledig afhankelijk van donateurs, de
opbrengst van collectes en acties ten bate van de Voedselbank. De Parochie H.
Paus Johannes XXIII is hier al jaren één van. Hiervoor onze hartelijke dank!

Voedselbank Houten
 

TERUGBLIK OP ACTIVITEITEN

Wat kan de PCI betekenen 
voor vluchtelingen?

Onlangs kreeg ik het verzoek van het
bestuur van de Caritas van parochie
Paus Johannes 23e, locatie Barbarakerk
te Bunnik, (nader te noemen 'bestuur
PCI Bunnik')  om mijn ervaringen weer
te geven met de hulp die ik krijg bij
aanvragen tot financiële ondersteuning
van mensen met een laag inkomen c.q.
een bijstandsuitkering. Daaraan wil ik
graag voldoen!

Het betreft veelal vluchtelingen die
deelnamen aan het taalcoach-project
Samenspraak (nu Vluchtelingenwerk
Samenspraak Bunnik  (VWB /
Samenspraak). Eerder was ik
coördinator van dit project en zodoende
kwam ik vaak met deze groep in
contact: rechtstreeks, dan wel door
bemiddeling van hun taalcoaches. Een
aantal van hen wilde na het behalen van
hun inburgeringsdiploma een
Nederlandse beroepsopleiding volgen.
Daarvoor vroegen ze om een vergoeding
van kosten voor lesgeld, boekengeld en
andere opleidingskosten. Dit uiteraard
voor zover deze kosten niet vergoed
werden door anderen, met name door
de DUO (Dienst uitvoering onderwijs in
Groningen), die lesgeld/collegegeld
vergoedt aan studenten die voor hun
30e aan hun middelbare, hogere of

Wist u dat...
Er in diverse locaties veel contact is

met sociale teams van de
gemeente en andere instanties. De
aanvragen worden hierdoor sneller

en efficiënter afgehandeld.
Er in Wijk bij Duurstede een

Sinterklaasactie is gehouden. Met
een Zwarte Piet is er langs de
deuren gegaan. Overal is men

ontvangen met een grote glimlach!
De PCI ook in 2018 weer een
bijdrage heeft gegeven aan de
mantelzorgdagen bij Somaya.

Drie mantelzorgers zijn een aantal
dagen in de watten gelegd en tot

rust gekomen
We ook voor 2019 altijd op zoek zijn

voor mantelzorgers die dit nodig
hebben.  In augustus 2019 worden

deze dagen opnieuw
georganiseerd!

 De PCI in diverse locaties
meewerkt aan het project

Schuldhulpmaatje?.Er wordt een
bijdrage gegeven voor scholing van

vrijwilligers.



universitaire opleiding beginnen.
Het gaat om vragen over vergoeding
van studiekosten voor de duur van de
opleiding. Gedurende die jaren ontstaan
bij sommige aanvragers ook heel andere
behoeften aan vergoedingen, zoals
tandartskosten, kosten voor medisch
schoeisel, voor een diplomawaardering
door Nuffic, of voor leges voor een
naturalisatie-aanvraag. Of heel
bijzondere kosten, zoals bijvoorbeeld de
inrichting van een extra slaapkamer
voor de kleinkinderen, omdat de
grootouders na een uitspraak van de
Kinderrechter als toezichthouder werden
aangesteld. Al deze kosten konden
worden voorgelegd aan de Caritas
‘Bunnik’ als ‘hulpaanvraag voor
particulieren’ en werden nagenoeg
allemaal door het bestuur PCI Bunnik
gehonoreerd.
Maar voor het zover was, moesten deze
studerenden eerst intensief overleg
voeren  met de Regionale Sociale Dienst
(RSD). Immers de vraag is, mogen ze
wel ‘studeren met behoud van uitkering?
 Dit blijkt telkens weer een heel lastig
thema, waarover wisselend wordt
besloten door deze instantie. De term
‘maatwerk’ speelt hierbij voortdurend
een rol en blijkt zeer afhankelijk van de
inzichten van de behandelende RSD-
medewerker.

Er is nog een factor van belang bij het
aanvragen van vergoedingen voor
kosten die voor de aanvrager te hoog
zijn. Dat is namelijk de beslissing door
de afdeling Bijzondere Bijstand van de
RSD. Aan de hand van hun regels,
neemt deze afdeling de besluiten
namens de gemeente Bunnik en vier
andere gemeenten in de regio. Het gaat
daarbij met name om het antwoord op
de vraag, of het verzoek tot financiële
steun betrekking heeft op al dan niet
vermijdbare kosten. Ten minste in
twee gevallen reageerde de afdeling
Bijzondere Bijstand op steunaanvragen
met de mededeling, dat deze aanvragen
(volgens hun regels) betrekking hebben
op volgens hen vermijdbare kosten. De
RSD wijst dan de vergoeding af.
Het bestuur PCI Bunnik  daarentegen,

Vrijwilligers in Schalkwijk een
zorgnetwerk aan het opzetten
zijn om mensen die hulp nodig

hebben in wat voor vorm dan ook
de hulp te kunnen bieden die nodig

is?

Wereld Armoede Dag
Op 18 november is wereldwijd door Paus
Franciscus uitgeroepen tot de armoedezondag.
De PCI heeft dit aangegrepen om de
armoedezondag ook in onze regio onder de
aandacht te brengen. In de week voor het
weekend heeft er een stukje gestaan in het
Groentje.  In het weekend zelf hebben wij de
noodklok geluid voor de armoede door een tekst
te lezen en een flyer uit te delen aan de mensen
in de kerk.
 

Opening nieuw
hospice in Wijk
In de grondig verbouwde voormalige
huisartsenpraktijk aan de Karel de Grotestraat,
opende burgemeester Tjapko Poppens op vrijdag
14 september jl de nieuwe locatie van het
Hospice Duurstede.
Een verhuizing van het Hospice was nodig omdat
door ruimtegebrek niet alle aanvragen konden



verdiept  zich – behalve in de aard van
de kosten - in de persoonlijke
omstandigheden en financiële situatie
van de betrokken aanvrager en in de
betekenis die het toekennen van de
gevraagde vergoeding heeft voor het
welzijn van de betrokkene – nu en in de
toekomst. En komt alsnog tot een
positief besluit op beide aanvragen!

Deze positieve reacties op recente
aanvragen illustreren heel duidelijk de
belangrijke aanvullende rol van de PCI
Bunnik van de parochie Paus Johannes
XXIII op wat de verzorgingsstaat biedt
aan individuen in het bijzonder moeilijke
omstandigheden -  waaronder ook
illegalen die krachtens de Koppelingswet
van een bijstandsuitkering verstoken
blijven.
 
Ik hoop met dit artikel een (positieve)
bijdrage te leveren aan  het prachtige
caritatieve werk van de PCI van de
Barbaraparochie Bunnik - waaraan ik
sinds bijna 10 jaar mijn medewerking
mag verlenen , en dit belangrijke werk
tevens te hebben geplaatst  tegen de
achtergrond die het verdient.
Ik wens het Bestuur van de PCI Bunnik
nog vele vruchtbare jaren toe.
  
Mart Kellerman, oud
coördinator Samenspraak Gilde
Bunnik

Seniorendag in
Houten

In Houten is er jaarlijks een
Seniorendag waar de PCI

worden gehonoreerd. Er is een flinke zoektocht
aan vooraf gegaan, maar uiteindelijk viel het oog
op de oude huisartsenpraktijk. De Willem van
Abcoude Stichting heeft dit pand vorig jaar
aangekocht ten behoeve van Hospice Duurstede
en verhuurt dit aan de hospice.

De verbouwing is voor een belangrijk deel
uitgevoerd door bedrijven uit de Gemeente Wijk
bij Duurstede.
Met behulp van vele sponsoren, waaronder de
PCI PJ-XXIII, werd het gebouw omgetoverd tot
een modern hospice met vier gastenkamers en
een vrijwilligersruimte. Een van de gastenkamers
kan worden gebruikt als logeerkamer voor
familie of voor respijtzorg.

De burgemeester sprak vooral zijn waardering uit
voor de ruim zestig vrijwilligers, waarvan de helft
al jarenlang actief is voor het hospice. Hij
memoreerde een persoonlijke ervaring, een paar
jaar geleden, waarbij hij door een uiterst
gastvrije ontvangst zijn aanvankelijke schroom
overwon. De slogan van het Hospice luidt Bijna
net als thuis en een recent bezochte gast op de
oude locatie noemde het zelfs 'Beter dan thuis
huis'.
De burgemeester roemde ook de grote variatie
van de vrijwilligers waardoor de gasten zich snel
thuis voelen. De grote steun van bedrijven en
particulieren tonen het draagvlak aan binnen de
Wijkse bevolking.

VRIJWILLIGERS 
Het Hospice Duurstede is permanent op zoek
naar vrijwilligers die een bijdrage kunnen leveren
aan de zorg voor terminale patiënten. Gelukkig



financieel aan bijdraagt. Op deze
dag worden alle 75-plussers uit
Houten uitgenodigd voor een
gezellige dag. De dag is de eerste
vrijdag van juni. De senioren, die
zelf niet kunnen komen, worden
opgehaald door vrijwilligers. De
dag start met een
Eucharistieviering, daarna is er
een feestelijk programma met een
lunch.
 
Veel oud-Houtenaren komen
elkaar hier weer tegen. Ze hebben
samen vroeger gespeeld en op
dezelfde school gezeten. Afgelopen
jaar waren de Castellum Singers
uitgenodigd. Met hun oud-
Hollandse liedjes werd volop
meegezongen.
Een dag van ontmoeting, waar nog
lang op wordt teruggekeken!
 

waren er aan het einde van de bijeenkomst twee
vrijwilligers die kwamen solliciteren.

Til en Dien hadden weliswaar geen uitnodiging
ontvangen maar toch hun diploma's bij elkaar
gesprokkeld en boden hun diensten aan bij
Maureen Brouwer. Echter hun drukke agenda
gooide roet in het eten; elke dag in de week was
al volgeboekt zodat ze er uiteindelijk maar vanaf
zagen. Na deze vrolijke noot in het programma
konden de bezoekers van een drankje genieten
en de nieuwe locatie bezichtigen.
 

 
Hoe doet u een beroep op Caritas (namens een ander of voor uzelf)?

1. Stuur een email met de aanvraag aan de contactpersoon in uw woonplaats.
2. De contactpersoon neemt contact op en bezorgt u de nodige papieren die u
invult.
3. In veel gevallen kunt u uw aanvraag toelichten in een gesprek en wordt het
vervolg van de procedure uitgelegd.
4. Het verzoek wordt door de lokale afdeling van de Caritas beoordeeld.
5. U ontvangt daarvan een bericht met de motivatie van de beoordeling.

Criteria:
Het bestuur van Caritas moet zorgvuldig te werk gaan. Daarom is het nodig een
goed beeld te krijgen van de leefsituatie van betrokkenen, de financiële positie en
het doel van de aanvraag. Het zal altijd gaan om concrete projecten, klussen of
diensten; nooit om zomaar een gift. Zeker professionele hulpverleners weten of voor
de aanvraag andere wettelijke voorzieningen zijn waarop een beroep kan
worden gedaan. Zo ja, dan zal daarnaar worden doorverwezen en begeleid.
Caritas betaalt bij voorkeur de rekening rechtstreeks aan degene die de dienst
levert. In een enkel geval bestaat de bijdrage van Caritas uit een lening,
bijvoorbeeld in het geval van een startende ondernemer. In dat geval wordt een
leningcontract opgemaakt.



Hoe bereikt u Caritas?
Het algemene emailadres is info.pci@pj23.nl

Elke woonplaats in onze regio heeft een eigen contactpersoon:
Bunnik: Nico de Vos (bunnik.pci@pj23.nl)
Cothen: Co van Rijn (cothen.pci@pj23.nl)
Houten /’t Goy: Riks Maas (houten.pci@pj23.nl)
Odijk: Hans Liebrand (odijk.pci@pj23.nl)
Schalkwijk: Kees Appelhof (schalkwijk.pci@pj23.nl)
Werkhoven: Huub de Gier (werkhoven.pci@pj23.nl)
Wijk bij Duurstede: Peter Wolters (wijkbijduurstede.pci@pj23.nl)

Secretariaat parochie Paus Johannes XXIII (info@pj23.nl)

Folder
Onlangs heeft de Caritas een nieuwe folder laten opmaken. Wilt u deze verspreiden
onder uw contacten? Vraag dan een aantal exemplaren aan via het algemene
emailadres.
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