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   Voorwoord 

 
De Strohalm zet zich in voor kinderen in de gemeente Waalwijk die 

opgroeien 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. Voorzover het binnen onze mogelijkheden ligt, proberen 

wij van stichting De Strohalm dit te voorkomen, door financiële 
ondersteuning aan gezinnen uit onze doelgroep te bieden. 

 
Onze stichting drijft op enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers. Sinds 

vele jaren zetten zij zich gepassioneerd, respectvol, consciëntieus en 
volledig belangeloos voor de 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 meer noodzakelijk. Gelukkig is die 
samenwerking 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 2013 hebben wij weer veel geld mogen 
ontvangen. We willen al onze donateurs daarvoor hartelijk dankzeggen. 

 
Ik wil Jacques Gotlieb, van wie ik in maart het voorzitterschap 

overgenomen heb, namens alle kinderen voor wie hij zich jarenlang 
belangeloos heeft ingezet, hartelijk bedanken voor zijn gedrevenheid, 

motivatie en enthousiasme. Keer op keer wist hij die op iedereen, en 
zeker ook op mij, over te dragen. 

 
Emily den Braven-Bergmans 

voorzitter 
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Een onderscheiding voor De Strohalm 

Op 12 oktober 2013 ontving De Strohalm op de manifestatie ‘Waalwijk 

Ontmoet’ uit handen van burgemeester Kleijngeld de eervolle 
onderscheiding ‘Beste vrijwilligersprestatie 2013’. Tijdens deze avond 

werden prijzen vergeven voor de beste sport-, vrijwilligers- en 
ondernemersprestaties in Waalwijk. Van de 34 genomineerden in de 

categorie vrijwilligers won De Strohalm de prijs voor de beste prestatie.  
 

Uit het juryrapport:  

  

De Strohalm zet zich in Waalwijk al jaren in voor directe hulp aan kinderen in 
gezinnen die onder het bestaansminimum leven. De vrijwilligers van De 

Strohalm zorgen voor kleine materiële zaken - een fiets, een paar 
voetbalschoenen - zodat  kinderen tot 18 jaar gewoon mee kunnen doen met 

leeftijdsgenootjes en niet worden buitengesloten. De Strohalm treedt als 
organisatie liefst niet al te veel op de voorgrond, maar werkt in relatieve stilte 

aan haar doelstellingen. Ook dwingt de stichting respect af door de wijze 
waarop ze - op haast ingetogen wijze - giften en goederen inzamelt. De jury 

heeft bijzonder veel waardering voor het werk van De Strohalm en overhandigt 
de stichting graag de prijs voor de beste Vrijwilligersprestatie 2013. 

 Tweede van links op de groepsfoto: 
onze vicevoorzitter Michiel de Klerk met 
de trofee, een typisch Waalwijkse 

schoenleest. 
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Wat doet De Strohalm ? 

 

 
Stichting De Strohalm verleent noodhulp aan gezinnen met minderjarige 

kinderen in de gemeente Waalwijk die door welke oorzaak ook in 
behoeftige omstandigheden verkeren. Zij kunnen een beroep doen op De 

Strohalm wanneer officiële hulpinstanties geen of onvoldoende hulp 
kunnen aanreiken.  

 
 

De missie van De Strohalm 
 

Stichting De Strohalm is in 2002 opgericht uit zorg over de gevolgen van 

armoede op kinderen in onze gemeente. Onze onafhankelijke stichting 
stelt zich ten doel de toekomstkansen te vergroten voor kinderen die in 

behoeftige omstandigheden opgroeien. Zij mogen niet aan de zijlijn 
komen te staan omdat hun ouders arm zijn. Wanneer officiële 

hulpinstanties niet of onvoldoende soelaas bieden, wil De Strohalm directe 
en concrete hulp bieden. Zodat gezinnen vanuit een kansarme situatie 

weer perspectief zien en ervaren dat er medemensen zijn die voor hen 
klaar staan.  

Dit alles vanuit principes van gelijkwaardigheid en zelfredzaamheid. De 
medewerkers van De Strohalm willen niet bevoogden, en zij willen de 

hulpzoekenden ook beslist niet een andere levenswijze opdringen. Wel 
willen ze hen stimuleren om meester te worden over de eigen leefsituatie.    

 
De Strohalm probeert door haar werk tevens het armoedevraagstuk onder 

de aandacht van het publiek te houden. Zij heeft in de twaalf jaar van 

haar bestaan voldoende naamsbekendheid en goodwill opgebouwd bij de 
Waalwijkse bevolking, de gemeente en de nevenorganisaties. Mede 

daardoor melden zich bij ons regelmatig nieuwe vrijwilligers die zich voor 
de minder bedeelde medemens willen inzetten. En door de goede naam 

kunnen wij ook steunen op een grote groep donateurs. Aan hen is het 
evenzeer te danken dat De Strohalm haar werk kan blijven verrichten. 

 
 

Hulp en aandacht 
 

In 2002 formuleerde onze stichting de doelstelling zo:  
 

‘…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.’ 
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In 2003 kwam de hulp op gang. In dat jaar waren er achttien 

hulpverleningen. Dit aantal steeg daarna snel, tot het huidige niveau van  
enkele honderden per jaar.  

De medewerkers van De Strohalm zijn allen vrijwilligers. Zij is er om hulp 

te geven, veelal in situaties waarin dit onmiddellijk nodig is. Het sterke 
punt van De Strohalm is het huisbezoek. Dit wordt toegelicht onder het 

kopje ‘Hoe werkt De Strohalm?’.  
 

 
Voor wie staan wij klaar?  

 
Om cliënt bij de Strohalm te kunnen zijn moet men voldoen aan drie 

criteria: 
- de hulp moet (indirect) ten goede komen aan een kind jonger dan 18; 

- dat woonachtig is in de gemeente Waalwijk (Waalwijk, Sprang-Capelle 
en Waspik) 

- dat opgroeit in een gezin dat in het bezit is 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 is 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. 
 
 

Hoe is het gesteld met de armoede in Waalwijk? 
 

Het Waalwijkse beeld wijkt nauwelijks af van het landelijke beeld. Onze 
gemeente telt ongeveer 17.500 huishoudens. Eén op de zeven 

huishoudens daarvan zit krap bij kas, of moet noodgedwongen op de 
kleintjes passen. (bron: nota Intensivering armoede- en schuldbeleid  

gemeente Waalwijk, december 2013) 
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Wat armoede met kinderen doet 
 
‘Heb jij ook van die rare snoepjes?’ krijgt een kind op het schoolplein te 

horen. ‘Lopen jouw ouders ook bij de voedselbank? ‘Niet verder vertellen 
alsjeblieft!’ Als zoiets uitlekt, wordt zo’n kind er al gauw mee gepest: 

‘Jullie lopen bij de voedselbank en bij Twiddus (kringloopwinkel), dus mag 
je niet met ons spelen!’  

Het schoolplein is hard, als je er niet bij hoort. 
 

Niemand loopt er graag mee te koop dat thuis de eindjes niet meer aan 
elkaar geknoopt kunnen worden. Op kinderen heeft armoede nog een 

extra drukkend effect.  
In 2012 waren er 384.000 kinderen in Nederland arm. Vijf jaar eerder 

waren dat er nog 100.000 minder. Die getallen stonden eind 2013 in een 
gezamenlijk rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en 

het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB). Het armoedeprobleem vloeit  

voort uit de slechte situatie op de arbeidsmarkt. ‘Als je je baan verliest, 
verlies je gemiddeld een derde van je inkomen. Door de werkloosheid 

komen vooral alleenstaande ouders dus uit onder de armoedegrens’. Dat 
zegt onderzoeker Piet Hein van Mulligen. Maar ook onder mensen mét een 

baan is de armoede toegenomen. Veel zelfstandigen verdienen minder 
dan voorheen, en veel mensen in loondienst zien hun inkomen al jaren 

niet meer stijgen. Ruim de helft van de arme gezinnen kan het zich niet 
permitteren om elk jaar een weekje op vakantie te gaan. Eén op de tien 

huishoudens heeft te weinig geld om het huis voldoende te verwarmen. 
Vaak is er geen geld voor een nieuwe winterjas of wasmachine. (bron: 

Trouw, 17 december 2013)  
Een Waalwijkse huisvader zegt: ‘We hadden het goed. Uitstapje hierheen, 

dagje daarheen, lekker ijsje, terrasje pikken.’ Toen sloeg de crisis toe. 
‘Iedere keer nee verkopen aan de kinderen, dat vreet aan je. (bron: 

Brabants Dagblad 8 februari 2014) 
Eén op de negen kinderen groeit op in armoede. Dat bevestigt Marc 

Dullaert, de nationale kinderombudsman, in een rapport uit 2013. Hij pleit 
voor een specifiek gemeentelijk armoedebeleid voor kinderen. Armoede 

betekent immers dat je als ouder geen cadeautje kunt kopen voor je 
jarige neefje. Of dat je je kind noodgedwongen van de sportclub moeten 

halen. Of dat je de bel uitschakelt vanwege incasso’s.  
 

 

Voedselbank De Rijglaars, de Waalwijkse Paswijzer en Casade 
 

De Strohalm ziet het als haar opgave om in Waalwijk in individuele 
gevallen de behoeftige gezinnen bij te springen, om zo de factoren weg te 

werken die de maatschappelijke participatie van de kinderen in de weg 
staan. Zij mogen niet achterblijven in hun ontwikkeling. 
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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 Waalwijk staat De Strohalm al lang niet meer alleen. Sinds 2010 

functioneert hier immers voedselbank De Rijglaars. Dat betekent dat De 
Strohalm nu minder actief is met voedselpakketten dan tot 2010.  

Bovendien voert de gemeente Waalwijk sinds een aantal jaren een beleid 
dat erop gericht is om inwoners met een smalle beurs actief deel te laten 

nemen aan de samenleving. De uitdrukking van dit beleid is de 
paswijzer, die de financiële drempels verlaagt van bibliotheek, zwembad 

of sportvereniging. In november 2013 maakten 1.462 inwoners gebruik 
van de paswijzer; een jaar eerder waren dat er nog 1.324; een stijging, te 

danken aan extra publiciteit. 

 
Samen met een aantal instellingen maakt stichting De Strohalm deel uit 

van het Samenwerkingsoverleg Armoede Waalwijk. Op 17 juni 2013 
hield het overlegorgaan in de raadszaal van het stadhuis een themadag 

‘Samen sterk tegen armoede.’ In diezelfde maand verspreidde de 
gemeente in oplage van 25.000 exemplaren het boekje Wegwijs in 

armoedevoorzieningen. 
 

Al enkele jaren neemt de gemeente Waalwijk haar verantwoordelijkheid 
en formuleert zij een armoedebeleid. In 2012 kwam het Plan 

Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012–2015 tot stand; in januari 
2013 stelde de Raad de nota Op eigen kracht waar het kan, een steun in 

de rug, waar het moet vast. In december volgde de nota Intensivering 
armoede- en schuldenbeleid. Het is belangrijk dat de gemeente op deze 

wijze anticipeert op taken die zij van 1 januari 2015 op haar bordje krijgt: 

Met de aanstaande decentralisaties op het vlak van zorg, jeugd en 
participatie worden gemeenten sterker dan ooit verantwoordelijk voor het 

sociale domein. 
 

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. Vanuit de kernkreet ‘Samen tegen schulden’ probeert 

Casade vroegtijdig oorzaken van niet-huurbetaling 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. Dit onder het motto ‘Niemand aan 

de kant’. 
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In dit kader speelt stichting De Strohalm een belangrijke rol. Zij heeft 

daarbij één specifieke doelgroep voor ogen: de kinderen uit behoeftige 
gezinnen. Zij stelt zich tot taak deze gezinnen uit de nood te helpen, zodat 

de kinderen volop aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. 
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Hoe werkt De Strohalm? 
 

Vanaf begin 2013 geniet De Strohalm onderdak in een zaal van Het Anker, 

het zalencentrum van de Ambrosiuskerk. Voor deze gastvrijheid is De 
Strohalm het kerkbestuur bijzonder erkentelijk.  

 
Op drie ochtenden in de week (maandag, woensdag en vrijdag) zit daar 

van 9 tot 10 uur 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. 
Zodra er een aanvraag binnenkomt, wordt onderscheid gemaakt tussen 

nieuwe en bestaande cliënten. Bij nieuwe cliënten wordt vervolgens eerst 
door twee dienstverleners een huisbezoek afgelegd. Zij vormen zich zo 

een beeld van de situatie van het gezin, en bespreken met de cliënten 
waaraan zij behoefte hebben. Ook vragen de dienstverleners van welke 

voorzieningen de cliënt al gebruik maakt. 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 de bestaande voorzieningen. Als dat niet het geval is, beoordelen 

wij of het kind zonder het gevraagde aan de zijlijn zou komen te staan. 
Dat maakt dat we anders tegen een zwemles aankijken dan bijvoorbeeld 

tegen een paardrijles.  
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 achteraf met een bonnetje kan worden aangetoond 

dat het tegoed ook besteed is aan waar het voor bedoeld is. 
Het spreekt vanzelf dat dit alles plaatsvindt in strikte vertrouwelijkheid. 

 
 

Huisbezoeken: het hart van onze activiteiten 
 

Huisbezoek is een wezenlijk onderdeel van onze hulpverlening. Als we de 
cliënten thuis bezoeken, dan weten de aanvragers dat wij hun zorgen 

serieus nemen. Onze cliënten stellen dit directe contact doorgaans zeer op 
prijs.  

De dienstverleners die op huisbezoek gaan vormen het kloppende hart 
van onze activiteiten. Hun inzet kan niet genoeg geprezen worden. Zij 

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? Niet altijd lukt een 

afspraak. In een enkel geval moet het team een aanvraag terzijde leggen 
en het gezin doorverwijzen. Niet zelden blijken er in één gezin meerdere 

mailto:hulp@destrohalm.nl
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probleemfactoren te spelen: werkloosheid, isolement, schulden, alcohol, 

opvoeding. Deskundige doorverwijzing is dan geboden. 
Het team dienstverleners komt regelmatig met de coördinator bijeen om 

ervaringen uit te wisselen en om knelpunten te bespreken. Er is veel 

aandacht voor een zorgvuldige verslaglegging van huisbezoeken en voor 
de zekerstelling van de privacy van cliënten.  

De dienstverleners vormen een sterk en gemotiveerd team.  
 

 
Fondsenwerving 

 
Stichting De Strohalm is financieel gezond. Onze fondsenwerver draagt er 

zorg voor dat dit zo blijft. Zij beoordeelt samen met de penningmeester of 
de kas van De Strohalm aanvulling behoeft. Zij schrijft naar bedrijven en 

instellingen of benadert mensen persoonlijk. Ook wijst zij de organisatoren 
van plaatselijke evenementen op de mogelijkheid om ons te sponsoren.  

Een belangrijke financiële impuls komt van de stichting Cordaid, die de 
ter plaatse verworven sponsorgelden met een x-bedrag aanvult.   

In 2013 heeft onze fondsenwerver zich met heel veel plezier ingespannen 

bij enkele bijzondere evenementen, zoals de autorally te Loon op Zand en 
de Waalwijkse Santarun (zie blz. 19/20). Op blz.23 treft de lezer een 

overzicht aan van alle donateurs van het jaar 2013.  
 

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. 
 

 

 

 
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 2013 diverse artikelen 

over De Strohalm. Zie hiervoor bladzijde 25 en volgende: ‘De Strohalm in 
het nieuws’.  

Bij verschillende gelegenheden gaven bestuursleden voorlichting over het 
werk van De Strohalm.  

 
En verder…: 

- In De Waalwijker staat De Strohalm wekelijks vermeld bij de 
artsendiensten e.d.  
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- In de Gemeentegids Waalwijk 2013 staat De Strohalm op blz. 69 

vermeld onder de rubriek ‘Welzijn - advies & hulp’. 
- In juni 2013 bracht de gemeente het boekje Wegwijs in 

armoedevoorzieningen, met op blz. 15 de vermelding van het werk 

van De Strohalm.  
- De jaarverslagen genereren eveneens publiciteit en zij worden ook 

in het stadhuis bezorgd.  
- We brachten - met dank aan de sponsoring van Studio Piet Pulles 

en van drukkerij Van Engelen - een fraaie nieuwe folder uit: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Met dank aan onze betrokken partner Software Society kregen wij 
na tien jaar een nieuw logo. Dat drukt uit waar wij voor staan: zorg 

voor kinderen, zodat zij kunnen opgroeien in een harmonische sfeer.  
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- Uiteraard heeft De Strohalm een website: www.destrohalm.nl 

 
 

Inmiddels is onze stichting 

breed bekend geworden. 
Bovendien doen zich in de loop 

van het jaar soms bijzondere 
gelegenheden voor om de 

naamsbekendheid van onze 
stichting te vergroten. Zo 

mogelijk hangen wij dan ons 
eigen spandoek op, zoals  in 

augustus 2013 bij het 
evenement ‘Bork Totaal’. 

 
 

 
 

 

 
 

Ons twitteraccount: 
Stichting De Strohalm 

@DeStrohalm 
 

 
 

http://www.destrohalm.nl/
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Hulpverleningen in 2013 
 

Het onderstaande cijfermateriaal biedt inzicht in de hulpverleningen van 
De Strohalm in 2013, in vergelijking met voorgaande jaren.  
 

Hulpverlening 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Aantal geholpen gezinnen  67 69 97 52 91 64 53 25 30 18 16 

Aantal nieuwe gezinnen  21 19 31 25 35 27 23 13 21 14 16 

Aantal aanvragen 276 286 240 248 198 133 102 76 45 30 22 

Afgewezen  50 17 9 12 2 3 3 2 5 7 4 

Aantal gehonoreerde 
aanvragen 

226 269 231 236 196 130 99 74 40 23 18 

Financiële hulp  217 248 187 195 178 96 99 74 40 23 18 

Materiële hulp 3 53 78 58 49 88      

Bemiddeling /administratieadvies 6 13 12         

Voedsel- en kerstpakketten  64 280 338 374 423 269      

Totaal 290 594 605 627 650 453 99 74 40 23 18 

 
 

We zien voor het eerst in jaren een lichte daling in het aantal 
gehonoreerde aanvragen: van 269 naar 226. Daarmee zijn we terug op 

het niveau van de jaren 2010 en 2011. Maar het aantal geholpen gezinnen 

is wel ongeveer gelijk gebleven, evenals het aantal nieuwe gezinnen dat 
zich bij De Strohalm meldde. Er waren weliswaar tien aanvragen minder 

dan in het topjaar 2012, maar het aantal aanvragen (276) bleef toch ruim 
boven het gemiddelde van alle jaren voor 2012.   

Zoals in het overzicht te zien is, zit de verklaring voor de daling van het 
aantal gehonoreerde aanvragen in het beduidend kleinere aantal voedsel- 

en kerstpakketten. Tot halverwege 2012 reden onze vrijwilligers vrijwel 
wekelijks uit om de door de firma Oremans beschikbaar gestelde 

voedselvoorraden bij onze cliënten te bezorgen. Die service verviel toen 
Oremans de bedrijfsvoering stopte en ook andere leveranciers afhaakten. 

Bovendien zijn er in 2013 geen sinterklaascadeautjes bezorgd, zoals in 
voorgaande jaren.   

Het verschil is daarnaast vooral te verklaren door het goede werk (sinds 
2010) van voedselbank De Rijglaars, die duidelijk in een nijpende 

behoefte voorziet. In de praktijk groeide de volgende taakverdeling: bij 

De Rijglaars klopt men aan voor voedsel, bij De Strohalm voor non-food-
behoeften van gezinnen met kinderen tot 18 jaar. 

Dat er in 2013 meer afwijzingen waren, hangt samen met het grotere 
aantal doorverwijzingen, zoals naar het jeugdsportfonds van de 

gemeente, en naar regelingen voor tegemoetkoming in schoolgelden en 
naar voorzieningen die vergoed worden door Baanbrekers (de plaatselijke 

werkvoorzieningsinstantie). 
Uit het cijfermateriaal valt ook heel duidelijk af te lezen dat De Strohalm 

zich momenteel concentreert op financiële hulp. Om organisatorische 
redenen (werkdruk vrijwilligers, gebrek aan opslagruimte) besloot het 

bestuur in 2012 om de materiële hulp af te bouwen. 
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Van de 67 geholpen gezinnen waren er 21 die in 2013 voor het eerst een 

beroep op hulp van De Strohalm deden. Dus voor meer dan twee derde 
van onze cliënten was het niet de eerste keer dat ze onze hulp inriepen. 

De zorg die wij in ons vorige jaarverslag uitten, namelijk dat veel mensen 

blijvend in financiële moeilijkheden verkeren, moet hier opnieuw worden 
uitgesproken. We blijven erop gericht onze cliënten zodanig bij te staan, 

dat zij uiteindelijk niet meer van onze noodhulp afhankelijk zijn.   
 

 

Hoe de Strohalm in 2013 hielp…    
 

Een echtpaar met twee kinderen. Ze wonen in een rijtjeshuis. Hij was 
zzp’er, zij had een administratieve functie. Toen sloeg de crisis toe: geen 

klussen meer, ontslag. Het was een slechte tijd. Via een krantenartikel 
lazen ze over De Strohalm. ‘De twee vrouwen van De Strohalm luisterden 

naar ons verhaal. Zonder beschuldigende vinger en zonder ons het gevoel 
te geven dat we halve criminelen zijn.’ Deze dienstverleners betaalden de 

steunzolen van de jongste, en stuurden hen naar het juiste loket voor de 
paswijzer (bron: Brabants Dagblad 7 februari 2014). 

 

Nog een willekeurige greep uit de vele hulpverleningen van 2013:  
 Een gezin wordt geholpen aan nieuwe schoenen en een 

winterjas voor de dochter, en aan schoenen voor de zoon. 
 De betaling van een rekening van de organisatie Thebe 

voor een eigen bijdrage in de kraamzorg wordt door ons 
gedaan. 

 Om een dreigende afsluiting te voorkomen, wordt de 
energierekening van Nuon door ons voorgeschoten in de 

vorm van een lening. 
 Een cliënt heeft een x-bedrag aan geld van ons in lening 

ontvangen. Nadat hij van die lening de laatste termijn heeft 
afgelost, verrast hij onze medewerkers op een zelfgebakken 

taart. 
 Een gezin ontvangt na huisbezoek geld voor de aanschaf 

van een fietsstoeltje en van luiers. 

 Voor de inrichting van een kinderkamer wordt bij de fa. 
Karwei bemiddeld in de kosten voor muurverf en gordijnen. 

 
 

Kerstpakketten 
 

De Strohalm distribueerde in december zestig kerstpakketten onder 
gezinnen uit haar doelgroep, net als in voorgaande jaren. De Strohalm 

ontving de pakketten van de afdeling Waalwijk van de Lions Club. 
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Bedankjes 
 

Geachte Strohalm, 
Bij dezen in bijlage de bon van de voetbalschoenen en zaalsportschoenen. 

[…] Bij dezen wil ik jullie hartelijk bedanken , onze zoon is er heel blij mee en 
kan nu het komend seizoen bij N.A.C. Breda er een mooi jaar van maken. 

Met vriendelijke groet,… 
 

 

Beste vrijwilligers van de Strohalm, 
Ten eerste bedankt, dat jullie deze rekening voor willen schieten. Ik heb Brabant 
Water gisteren gebeld en doorgegeven dat het bedrag […] Dat is geen probleem. 

Alles zou goed komen. Echt super bedankt! 
Zodra ik op 1 juli de kinderbijslag binnen heb, betaal ik de Strohalm gelijk terug. 

Met vriendelijke groeten, … 
 
 

Geachte vrijwilligers van de Strohalm, 
Ik stuur het bonnetje van de C&A op en wil jullie super bedanken voor de 

zomerkleding voor mijn kinderen. … en …  zijn er super blij mee. Ook is … heel 
blij met zijn nieuwe bril, hij ziet er veel beter mee, zijn ogen waren flink slechter 
geworden. Ze waren ook heel aardig bij Bouwman (optiek) en de bril was binnen 

1 dag al klaar. 
Ik wil alle vrijwilligers van de Strohalm bedanken hiervoor. 

Groetjes, … 

   
 

Beste Ludwien en Ria, 
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie hulp bij het aanschaffen van de 

nodige kleding voor … en … . Ze zijn nu allebei warm aangekleed op de wat 
koudere dagen. … heeft zelfs een dikke jas die ook nog eens als bodywarmer 

gedragen kan worden, en wat extra spijkerbroeken zodat hij toch gewoon in het 
zand en gras kan spelen, zonder dat ik me zorgen hoef te maken of ik zijn broek 

wel weer schoon en droog krijg voor de volgende dag. … heeft ook weer een 
warme jas en een sweater voor de wat minder koude dagen. En ook de voeten 

blijven warm in haar nieuwe winterlaarzen […] ook was er nog ruimte voor een 
paar mooie gymschoenen. 

Ontzettend bedankt, Veel liefs, …. 
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Afscheid Jacques Gotlieb 

 
Op 26 maart 2013 mocht  
Jacques Gotlieb uit handen 

van wethouder Bakker een 
erespeld van de 

gemeente Waalwijk in 
ontvangst nemen, ter 

gelegenheid van zijn 
afscheid als voorzitter van 

De Strohalm. Jacques 
was acht jaar voorzitter. In 

die tijd steeg het jaarlijkse 
aantal hulpverleningen 

sterk. Bij vele gelegenheden 
heeft hij gewezen op de noodzaak van ontplooiingskansen voor jongeren 

uit kansarme gezinnen.  

Onder leiding van Jacques kwam een goede taakverdeling tot stand tussen 
bestuur, coördinatoren en dienstverleners. Op iedere bijeenkomst van 

medewerkers wist hij met woorden van compassie en met welgekozen 
praktijkvoorbeelden van effectieve hulpverlening de medewerkers te 

motiveren, en tegelijk een uitstekende informele sfeer te creëren.  
Wanneer plaatselijke organisaties de opbrengst van hun acties kwamen 

doneren, kon Jacques de waarde van het werk van De Strohalm 
welsprekend vertolken. In zijn dankwoordje liet hij dan steeds blijken 

oprecht begaan te zijn met het lot van onze kansarme plaatsgenoten. 
Voortdurend 

hamerde hij op 
de noodzaak 

dat jongeren uit 
arme gezinnen 

de aansluiting 

met 
leeftijdsgenoten 

niet kwijtraken.  
Jacques was 

naar buiten toe 
een echte 

ambassadeur 
van De Strohalm. Hij nam deel aan landelijke overlegbijeenkomsten rond 

het  thema ‘Urgente Noden’. Op plaatselijk niveau onderhield hij goede 
contacten met wethouders, serviceclubs, wooncorporatie Casade, het 

armoedeplatform en andere actors op het terrein van welzijn en zorg. 
 

De toekenning van het gemeentelijk ereteken onderstreepte hoe zinvol 
het charitatieve werk van de Strohalm is, als het cement van de 

Waalwijkse samenleving 
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Op de drukbezochte afscheidsbijeenkomst 
roemde Jacques het werk van de 

dienstverleners:  

‘De Strohalm draait volledig op 
vrijwilligers. Onze dienstverleners gaan 

wekelijks bij gezinnen op bezoek. Zij 
bieden een luisterend oor, verwijzen door 

waar mogelijk en bieden in overleg met 
coördinator en bestuur financiële hulp waar 

nodig[…]. Het is uiteindelijk de tomeloze 
passie en inzet van al onze vrijwilligers die ervoor zorgt dat gezinnen een 

steuntje in de rug krijgen, en die hoop geeft op een betere toekomst.’ 
Ook vroeg hij aandacht voor onze doelgroep, de kansarme kinderen in 

Waalwijk:  
‘Het is triest te moeten constateren dat vandaag de dag één op de negen 

Nederlandse kinderen in armoede leeft. Veel kinderen schamen zich voor 
hun situatie. Er zijn nog altijd veel kinderen die geen vriendjes mee naar 

huis nemen om te spelen, omdat ze bang zijn dat ze zullen zien hoe de 

situatie thuis is. Er is in veel gezinnen geen geld voor een goede maaltijd, 
warm huis en warme kleding, zaken die voor Nederlandse kinderen 

vanzelfsprekend zouden moeten zijn.’ 
 

Het bestuur dankt Jacques voor zijn tomeloze inzet gedurende al die 
jaren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Drie voorzitters van De Strohalm bijeen: v.l.n.r. George Klappe (2002-
2005), Emily den Braven-Bergmans (vanaf 2013) en Jacques Gotlieb 

(2005-2013)
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Bijzondere acties en giften in 2013 
 

Ook in 2013 waren er weer bijzondere inspanningen voor De Strohalm: 

 
 In januari was de collecte in de Ambrosiuskerk ten bate 

van De Strohalm. 
 Op 21 april organiseerde Rotary 

afdeling Loon op Zand een 
autorally met oldtimers. De 

opbrengst kwam ten goede aan De 
Strohalm. Op 5 juni overhandigde 

Anja Sonke namens Rotary-Loon op 

Zand een cheque van € 1250,-  aan 
onze voorzitter Emily den Braven-

Bergmans.  Deze toonde zich 
verheugd dat het werk van De 

Strohalm op deze manier vanuit de 
samenleving ondersteund wordt.  

 In juni ontving De Strohalm een 
royale gift van € 2500,- van de in Waalwijk gevestigde 

HAGIS Foundation. 
 In juni bestemde het Dr.Mollercollege de opbrengst van 

de verkoop van afgeschreven bibliotheekboeken voor De 
Strohalm. 

 In augustus ontving De Strohalm van kledingzaak Poncho 
een aantal bonnen van € 5,- voor een totaalbedrag van  

€ 735,-. 

 Op zondag 25 
augustus mocht De 

Strohalm dankzij een 
sympathieke geste 

van de hervormde 
gemeente van 

Baardwijk een 
stand bemannen op 

het festival ‘Bork 
Totaal’. Het leverde 

goede publiciteit op, 
o.a. met behulp van 

de nieuwe folder, en 
extra opbrengsten uit de verkoop van tweedehands boeken. 

 De gemeente Waalwijk deelde in november mee, dat zij 

haar werknemers van de gemeente en de vrijwilligers van 
de brandweer via een kerstkaart opriep om van hun 

eindejaarsuitkering een bedrag van € 35,- te doneren aan 
De Strohalm.  
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 Op 14 december vond in Waalwijk wederom de Santa Run 

plaats, georganiseerd door de 
plaatselijke afdeling van de 

Rotary. Gehuld in het rode pak 

van de Kerstman liepen 1500 
deelnemers voor het goede doel 

door het stadscentrum Dit jaar 
wees de Rotary vijf lokale  

doelen aan. Eén ervan was 
stichting De Strohalm.  

 Enkele medewerkers van de 
Senioren Klussen Centrale 

(Loon op Zand / Kaatsheuvel) knappen oude fietsen op. 
Een aantal van deze rijwielen werd aan De Strohalm 

aangeboden ten behoeve van mensen uit onze 
cliëntenkring.  

 In december bestemde de Protestants-Christelijke 
Ouderenbond (PCOB) de opbrengst van haar collecte 

voor De Strohalm. Een lid van ons bestuur hield op verzoek 

van de PCOB een voordracht over ons werk. 
 Op 13 december hield de Gereformeerde Kerk De Brug 

te Sprang-Capelle een kerstmarkt, waarna zij een bedrag 
van maar liefst € 1500,- doneerde aan De Strohalm. 

 Op 17 december vond 
het gemaskerde 

kerstgala plaats van de 
bovenbouwklassen van 

het Dr.Mollercollege. 
Tevoren had een 

medewerker in alle 
klassen 3 t/m 6 verteld 

over het werk van De 
Strohalm. De 

entreegelden en de 

opbrengst van de 
verkoop van de maskers 

voor de feestavond 
leverde – na 

herberekening in januari 
– een fantastische 

donatie op van € 5250,-. In de overvolle zaal van 
jongerencentrum Tavenu mocht onze voorzitter de cheque 

dankbaar in ontvangst nemen.  
 

Al deze spontane acties uit 2013 illustreren hoe vertrouwd de Waalwijkse 
samenleving inmiddels is met ons werk ten behoeve van de kinderen uit 

arme gezinnen. Zij motiveren de medewerkers in belangrijke mate om 
met dit werk door te gaan. 
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Ook in de nabije toekomst … 

blijft er werk aan de winkel   
 
De Strohalm is aangesloten bij de Stichting Samenwerking voor Urgente 

Noden (SSUN), 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 daar 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.  

 
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 2013 
 

Arno’s fietsenschuur, Sprang-Capelle  

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 Nederlands Hervormde Gemeente Baardwijk 

Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente Sprang-Capelle 

Diaconie Protestante Gemeente Waalwijk 

Dr.Mollercollege Waalwijk, mediatheek en organisatie Kerstgala 

P.J. Duquesnoy  en H. Hoogveld, Waalwijk   

Fa. Electroworld - Van Drongelen, Waalwijk 

Drukkerij Van Engelen bv, Waalwijk   

Barbara Fasting, Waalwijk 

J. van Groos, Waalwijk 

Hagis Foundation, Waalwijk 

J. Hamburg, Waalwijk 

A. van Hooff, Waalwijk 

Arno van Kessel, De Fietsspecialist, Waalwijk 

C.P.J. Joosen – van der Wee 

G. Klappe, Waalwijk 

Ladies Golfclub Efteling, Kaatsheuvel 

Fa. Leijtens & Partners, Waalwijk  

Lions Club, Waalwijk 

Maria Kapel Waalwijk 

J.W. van Mierlo, Waalwijk 

Ned. Prov. Congregatie Dochters 

Kees Noorloos, Wielersportspecialist, Waalwijk  

Adriaan Pelders Tweewielerservice, Waalwijk  

Prot.-Chr. Ouderenbond, Waalwijk 

C. van Peer-Vos, Sprang-Capelle 

A. Peijnenburg, Waalwijk  

Stichting Poncho, Waalwijk 

Rabobank De Langstraat, Waalwijk   

Rotary Club Loon op Zand 

Rotary Club Waalwijk  

O.Y. Schouten, Waalwijk 

Search & Rescue, J. Meertens, Waalwijk 

R. Smeets, Waalwijk 

Software Society, Drunen     

J.J. Steiger, Waalwijk 

Studio Piet Pulles, Waalwijk 

W.J.C.F. Verhulst, Waalwijk 

P. van Wees, Waalwijk 

J.A.J. van Well, Waalwijk 

G.J. Westerveld, Waalwijk 

Woonexpress, 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 2014 
 

Algemeen Bestuur 

 
Emily den Braven-Bergmans  voorzitter 

Michiel de Klerk    vicevoorzitter 
Yvonne van Baal     penningmeester 

Hermine Overwater   bestuurslid 
 

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 
Wil de Man 

Frieda de Peffer 
Jannie Sars 

Dosie van Schaik 
Maria Thissen 

Ria van der Ven    teamverslagen 

 
Fondsenwerving 

 
Mariëtte Sars 

 
Publiciteit 

 
Jan van Oudheusden 

 
 

Stichting De Strohalm dankt Lieke de Caluwé, die in 2013 haar werk als 
secretaris voor De Strohalm heeft beëindigd. 
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De Strohalm in het nieuws 
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