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   Voorwoord 

 

Al vijftien jaar lang zetten de vrijwilligers van stichting De Strohalm zich in 

voor het nog steeds toenemend aantal kinderen in de gemeente Waalwijk 
dat opgroeit in armoede. De sociale, psychische, maatschappelijke en/of 

intellectuele ontwikkeling van een kind mag nooit ofte nimmer in gevaar 
komen door de slechte financiële situatie van het gezin waarin het 

opgroeit. Vaak ligt het gevaar van sociale uitsluiting op de loer. Dit vinden 

wij onacceptabel. Daarom proberen wij, zover het binnen onze 
mogelijkheden ligt, dit te voorkomen door financiële (nood)hulp aan 

gezinnen uit onze doelgroep te bieden. Daarnaast biedt De Strohalm hulp 
in de vorm van een luisterend oor, het doorverwijzen naar de juiste 

gemeentelijke instanties en soms materiële hulp - zoals b.v. de aanschaf 
van een matras voor een kinderbedje, een fiets (uit eigen beheer) enz. 

Onze stichting drijft op enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die zich 
gepassioneerd, respectvol, consciëntieus en volledig belangeloos voor 

deze kinderen inzetten. 
 

Samenwerking met de gemeentelijke overheid, maatschappelijke 
instanties, religieuze instellingen en de voedselbank wordt vanwege de 

voor steeds meer mensen voelbare crisis steeds noodzakelijker. De 
samenwerking is 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 2016 hebben wij weer veel geld mogen 

ontvangen. We willen al onze donateurs en sponsoren hiervoor hartelijk 
bedanken! 

 
In 2017 blijven we ons weer inzetten voor de kinderen in de 

gemeente Waalwijk die opgroeien in armoede en zijn we blij met alle 
initiatieven vanuit de Waalwijkse gemeenschap die het hart op de juiste 

plaats heeft! 
 

Emily den Braven-Bergmans 
voorzitter  
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Armoede en kinderen in Nederland 
 

 
Moeder Bianca moet telkens nee zeggen, als ze met haar dochters langs 

een speelgoedwinkel loopt. Haar achtjarige dochter Maroussia zit niet 
meer op ballet, en zwemdiploma’s hebben zij en haar zusje Maraisha (4) 

ook niet. De alleenstaande Bianca is arbeidsongeschikt. Ze zit in de 
schuldsanering en moet rondkomen van 50 euro leefgeld per week (bron: 

dagblad Trouw). Zij is niet de enige die moeite heeft om haar kinderen te 
bieden wat hun normaal gesproken toekomt. 

 Begin 2017 publiceerde het Verwey-Jonkerinstituut het onderzoek 

Kinderen in Tel 2016 dat de leefsituatie van kinderen tussen 2013 en 2015 
in kaart bracht. Het aantal kinderen dat opgroeide in een gezin dat van 

een bijstandsuitkering moest rondkomen, bleek te zijn gestegen tot 
225.700. In een aantal gemeenten is een tweedeling ontstaan tussen 

wijken waar kinderen in armoede opgroeien en wijken met een gunstiger 
milieu. ‘Het onderzoek laat de groeiende kloof in de samenleving duidelijk 

zien, zowel op landelijk, als op gemeentelijk en wijkniveau. Deze twee-
deling heeft een enorme invloed op opgroeiende kinderen’, zegt een 

woordvoerder van Defence for Children, opdrachtgever tot het onderzoek. 
Kinderen die in armoede opgroeien, zijn minder vaak lid van een sport-

vereniging en verlaten vaker voortijdig de school.  
 Wat betekent dit voor kinderen? Zij vinden het belangrijk om ‘erbij 

te horen’. Dus meedoen met leeftijdgenoten aan de gewone zaken als: je 
verjaardag vieren, sporten, musiceren of winkelen. Of lid zijn van een 

club, en vrienden of vriendinnen mee naar huis durven te nemen.

 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.  
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Onze taakstelling  
 

Onze stichting opereert al vanaf 2002, toen het armoedevraagstuk in 

Nederland nog niet op de politieke agenda stond. Onze doelstelling luidde:   
 

‘…in de gemeente Waalwijk hulp bieden aan gezinnen met minder-
jarige kinderen die in armoede leven; met een luisterend oor, 

financiële ondersteuning(…), lotgenotencontact of deskundige 
doorverwijzing.’ 

 
In grote lijnen doen we dat na vijftien jaren nog steeds. De Strohalm 

verleent noodhulp aan gezinnen met minderjarige kinderen in de gemeen-
te Waalwijk die in behoeftige omstandigheden verkeren. Zij kunnen een 

beroep doen op De Strohalm wanneer officiële hulpinstanties geen of 
onvoldoende hulp kunnen aanreiken.  

 De Strohalm kan snel, direct en concreet hulp bieden zodat kans-
arme gezinnen weer perspectief zien en de kinderen niet aan de zijlijn 

blijven staan. Medewerkers van De Strohalm willen de hulpzoekenden 

absoluut niet bevoogden. Wel hopen ze ertoe bij te dragen dat mensen 
weer meester worden over de eigen leefsituatie.    

 Gelukkig zijn er elk jaar weer nieuwe vrijwilligers die zich melden als 
dienstverlener om zich met ons in te zetten voor de behoeftige mede-

mens. Zij doen hun werk uit idealisme. Dienstverleners en bestuursleden 
van De Strohalm ontvangen geen vergoeding.  

 Daarnaast kunnen wij gelukkig steunen op gulle gaven van een 
grote groep donateurs. Ook aan hen is het te danken dat De Strohalm 

haar werk kan blijven doen. 
 

Voor wie staan wij klaar?  
 

Om cliënt bij De Strohalm te zijn, moet men voldoen aan drie criteria:  
- Onze hulp moet ten goede komen aan een kind jonger dan 18; 

- Het kind moet woonachtig zijn in de gemeente Waalwijk (Waalwijk, 

Sprang-Capelle en Waspik) 
- Het gezin moet in het bezit zijn van een paswijzer. De paswijzer wordt 

door de gemeente Waalwijk verstrekt aan mensen die maximaal 110% 
van het sociaal minimum aan inkomen hebben. Cliënten bij de 

voedselbank of schuldhulpverlening voldoen ook aan de criteria. 
NB. In de praktijk leidde het criterium ‘bezit paswijzer’ soms onterecht tot 

afwijzingen. Immers, mensen van wie de inkomens net boven de minima 
uitsteken, hebben geen recht op toeslagen. Hulpvragen van mensen uit de 
groep ‘net-niet-meer-minimaal’ worden ook serieus bekeken.  

 
Wij zijn niet de enigen 

 
De Strohalm is een onafhankelijke organisatie. Zij krijgt alleen geld binnen 

via sponsoren. Zij is aangesloten bij de overkoepelende SUN (Stichting 
Urgente Noden Nederland). In tal van gemeentes bestaan soortgelijke  
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hulporganisaties, zoals de stichtingen Leergeld (diverse gemeenten), het 

Fonds Bijzondere Noden in Amsterdam en Rotterdam, en de SSSF (Stich-
ting Samenwerking Sociale Fondsen) in Den Haag. In meer dan vijftig ge-

meenten zijn ‘schuldhulpmaatjes’ actief, vaak op initiatief van de kerken 

en christelijke organisaties. In Rotterdam heb je ‘House of Hope’, dat 
voedsel- en kledinghulp verstrekt, maar ook inloopuurtjes heeft, en hulp 

biedt bij brieven schrijven en dergelijke.  
 Ook binnen Waalwijk staat De Strohalm al lang niet meer alleen. 

Hier functioneert voedselbank De Rijglaars. Daardoor kan De Strohalm 
zich richten op hulp bij non-food-behoeftes.    

 Al enkele jaren neemt de gemeente Waalwijk verantwoordelijk-
heid met gericht armoedebeleid. Als gevolg van de decentralisatie op het 

vlak van zorg, jeugd en participatie zijn gemeenten vanaf 2015 sterker 
dan ooit verantwoordelijk voor het sociale domein. 

 In Waalwijk functioneert de paswijzer, die de financiële drempels 
verlaagt van bibliotheek, zwembad 

en dergelijke. In 2014 kwam daar 
een bijzondere voorziening bij: de 

kindbonnen. Per basisschoolkind 

geeft de gemeente aan paswijzer-
ouders 100 euro uit voor reisjes, 

schoolspullen en dergelijke; en nog 
eens 150 euro voor kinderen in het voortgezet onderwijs.  

 Waalwijk is een van de gemeentes die model staan voor een goed 
beleid. Gezinnen met een minimuminkomen kunnen in plaatselijke winkels 

met vouchers (sport)kleding of schoolspullen kopen naar eigen keuze. 
Voor de opzet van de kindbonnen ging de gemeente te rade bij de voed-

selbank en bij De Strohalm.  
 De Strohalm heeft regelmatig contact met TeamWijZ van de 

gemeente, en met medewerkers van Contour / De Twern. Wij zijn niet de 
enigen die zich onbaatzuchtig inzetten voor de kwetsbare medemens. Wij 

hebben echter één specifieke doelgroep: de kinderen uit behoeftige 
gezinnen. Het is onze taak deze gezinnen een handje te helpen, zodat de 

kinderen weer volop aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. 

 Daarbij hebben wij oog voor behoeften van specifieke groepen. Zo 
heeft De Strohalm in 2016 aan de scholen voor voortgezet onderwijs laten 

weten bereid te zijn tot ondersteuning van ouders die niet in staat zijn 
hun schoolrekeningen te voldoen. In overleg met de school zou dan 2/3 

van de schoolrekening betaald kunnen worden. Steeds vaker ook komen 
er bij ons hulpvragen binnen van vluchtelingen die zich met hun gezin als 

statushouder in Waalwijk vestigen.  
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Hoe werkt De Strohalm? 
 

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

ons kantoor van 9 tot 10 uur een dienstverlener aan de telefoon. Op an-
dere momenten is De Strohalm op het antwoordapparaat bereikbaar 

(0416-335359). Ook via hulp@destrohalm.nl kan men ons bereiken. 
 Bij elke aanvraag wordt gekeken: komt die van een nieuwe cliënt, of 

van iemand uit ons bestand? Bij nieuwe cliënten gaat een tweetal 
dienstverleners op bezoek, na afspraak. Zo kunnen zij zich een beeld vor-

men van de situatie van het gezin, en kijken waaraan behoefte bestaat. 
Ook informeren zij of de cliënt al gebruik maakt van bestaande voor-

zieningen. Zij geven tips die van belang zijn voor mensen met een smalle 
beurs. Van dit bezoek maken de dienstverleners een verslag waarin de 

behoefte van de cliënt concreet vermeld staat.  
 Vanaf hier ziet het traject er hetzelfde uit als bij de bestaande 

cliënten. Om de aanvraag te beoordelen, gaan we na of de aanvrager 
recht heeft op een vergoeding vanuit gemeentelijke voorzieningen. Is dat 

niet het geval, dan is ons criterium: komt het kind aan de zijlijn te staan 

als de aanvraag niet zou worden gehonoreerd? 
 Onze hulp bestaat óf uit een tegoedbon (bij kleding en schoenen) óf 

uit het rechtstreeks betalen van een nota. Wij verwachten wel dat de 
cliënt ons achteraf een aankoopbonnetje stuurt, om te zien of het tegoed 

ook besteed is aan het aangevraagde. Voor de hoogte hanteren wij 
richtbedragen per artikel, onder meer afhankelijk van de leeftijd van het 

kind in kwestie; ook gelden maximale bedragen per gezin.  
 Het spreekt vanzelf dat dit proces zich in strikte vertrouwelijkheid 

afspeelt. 
 

Huisbezoeken: de kern van onze activiteiten 

 
Tegenwoordig spreken zorgwerkers van ‘keukentafelgesprekken’. De 

Strohalm voert die gesprekken al zolang zij bestaat. Huisbezoek is een 
kerntaak binnen onze hulpverlening. Cliënten stellen dit contact op prijs. 

Ze hebben dan het gevoel serieus te worden genomen. 

 De inzet van onze dienstverleners bij huisbezoek kan niet genoeg 
worden geprezen. Uitdagingen genoeg! Zelfs het maken van een afspraak 

loopt soms al niet vlot. Dienstverleners komen voor onverwachte keuzes 
te staan. Hoe ver mag je gaan om een goed beeld te krijgen van de 

armoede in het gezin? Hoe geloofwaardig is het verhaal van de 
aanvrager? Kan zijn of haar familie misschien ook bijspringen? Soms moet 

het team een aanvraag terzijde leggen. Niet zelden blijkt dat er in één 
gezin meerdere probleemfactoren spelen: werkloosheid, isolement, schul-

den, alcohol, opvoeding. Deskundige doorverwijzing is dan geboden. 
 De dienstverleners vormen een gemotiveerd team. Zij komen 

regelmatig met de coördinator bijeen om ervaringen uit te wisselen en 
knelpunten te bespreken. Er is aandacht voor een zorgvuldige verslag-

legging van huisbezoeken en voor de zekerstelling van de privacy van 

mailto:hulp@destrohalm.nl
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cliënten. Er wordt werk gemaakt van regelmatige professionele bijscholing 

van onze mensen. Op de bijeenkomsten komen af en toe gastsprekers. In 
2016 waren er inleiders te gast die spraken over de Kredietbank (10 mei), 

Contour-De Twern (20 juni) en Vluchtelingenwerk (31 oktober). Verder 

verzorgde stichting De Vonk op 9 november een training voor de dienst-
verleners. 

 
Coördinator  

 
De coördinator vervult in ons team een onmisbare spilfunctie. Zij stuurt de 

dienstverleners aan die op huisbezoek gaan. Ze beoordeelt hulpaanvragen 
en werkt die af. Ze komt regelmatig met de dienstverleners bijeen om 

knelpunten te bespreken. En ze is de schakel tussen bestuur en dienst-
verleners. Willeke de Man is vanaf 2015 onze coördinator. In 2016 kreeg 

zij voor deze veelomvattende taak assistentie van Adje van Tilburg.  
 

Fondsenwerving 
 

Stichting De Strohalm is financieel gezond. Onze fondsenwerver kan ertoe 

bijdragen dat dit zo blijft, door bedrijven en instellingen te benaderen, of 
organisatoren van plaatselijke evenementen te wijzen op de mogelijkheid 

om ons te sponsoren. Vanaf 2016 is Geert van Rooij onze nieuwe fondsen-
werver. 

 In 2014 zijn we begonnen met het werven van vaste donateurs door 
middel van de ‘Vrienden van De Strohalm’. Op een machtigingskaart 

kan men een vast bedrag aankruisen dat (naar keuze) per kwartaal of per 
jaar wordt overgeschreven op onze bankrekening, tot schriftelijke 

wederopzegging. 
 

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  

 
Het bestuur meent dat mensen zich te vaak door gevoelens van schaamte 

laten weerhouden om een beroep te doen op onze hulpverlening. Daarbij 
komt dat niet iedereen weet van ons bestaan. Publiciteit blijft dus van 

belang. 
 Jan van Oudheusden is speciaal verantwoordelijk voor publiciteit. In 

het Brabants Dagblad en de huis-aan-huisbladen De Maasroute en 
Weekblad Waalwijk en op de site Waalwijk.nieuws.nl verschenen artikelen 

over De Strohalm.  
 Bij verschillende gelegenheden gaven bestuursleden voorlichting 

over het werk van De Strohalm, aan de hand van een PowerPoint-
presentatie.  
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- Een enkele maal ge-

ven onze medewerkers 

voorlichting, bijvoorbeeld 
in een kerk of een moskee. 

- De jaarverslagen ge-
nereren 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 part-
ner Software Society uit 

Drunen.  Het logo drukt uit 
waar wij voor staan: zorg 

voor kinderen, zodat zij 

kunnen opgroeien in  har-
monische sfeer. 

 

- Uiteraard heeft De Strohalm een website: www.destrohalm.nl . Deze 
site is door bemiddeling van het bedrijf Software Society fraai 

vormgegeven. 
 

Ons twitteraccount: Stichting De Strohalm@DeStrohalm 
 

  

http://www.destrohalm.nl/
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Hulpverleningen in 2016 
 

Het onderstaande cijfermateriaal geeft een idee van de flinke groei van 
het aantal  hulpverleningen van De Strohalm door de jaren heen.  
 
Hulpverlening 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Aantal geholpen 
gezinnen  

89 81 83 67 69 97 52 91 64 53 25 30 18 16 

Aantal nieuwe 
gezinnen  

28 27 39 21 19 31 25 35 27 23 13 21 14 16 

Aantal aanvragen 582 426 427 276 286 240 248 198 133 102 76 45 30 22 

Afgewezen / 
doorverwezen 

23 89 94 50 17 9 12 2 3 3 2 5 7 4 

Aantal 
gehonoreerde 
aanvragen 

559 337 333 226 269 231 236 196 130 99 74 40 23 18 

Financiële hulp  488 331 332 217 248 187 195 178 96 99 74 40 23 18 

Materiële hulp 70 4 1 3 53 78 58 49 88      

Bemiddeling 

/administratieadvies 
1 2  6 13 12         

Voedsel- en 
kerstpakketten  

90 81 80 64 280 338 374 423 269      

Totaal 649 418 413 290 594 605 627 650 453 99 74 40 23 18 

 

Sinds 2003, het eerste jaar van actie, is het aantal hulpverleningen sterk 

gestegen; vooral in de jaren na 2008, vanwege de economische recessie. 
Een tweede stijging van betekenis was er van 2013 op 2014. Na een jaar 

van stabilisatie zien we in 2016 een plotselinge aanzienlijke toename van 
het aantal gehonoreerde hulpaanvragen: van 337 naar 559. Dat zijn er 

222 meer dan in 2015; het betekent een toename met meer dan 50 
procent.  

 In 2016 kwamen er per week gemiddeld tien tot twaalf aanvragen 
binnen. Vergeleken met de afgelopen drie jaren was het aantal afgewezen 

verzoeken in 2016 aanzienlijk minder: slechts 23 (tegenover 89 afwij-
zingen in 2015). De sterke stijging is bepaald zorgwekkend. Kennelijk lukt 

het velen in onze gemeente niet zich aan de armoedespiraal te ont-
worstelen. 

 Een opvallende stijging vertoont de post ‘materiële hulp’; daaronder 
valt namelijk onze nieuwe activiteit: het inzamelen, repareren en doneren 

van tweedehands fietsen (zie blz. 15). De categorie kleding en schoenen 

steeg van 216 in 2015 naar 414 in 2016. 
 Het is duidelijk dat steeds meer groepen de weg naar De Strohalm 

weten te vinden, ook al leidt niet elke aanvraag automatisch tot hulp-
verlening. Onze stichting staat in Waalwijk goed bekend, zodat veel 

mensen bij ons aankloppen. Afgelopen jaar hebben we De Strohalm weer 
eens goed op de kaart gezet; niet alleen met de fietsreparaties, maar ook 

bijvoorbeeld in overleg met scholen over vergoedingen van dure school-
spullen. We proberen maatwerk af te leveren.  

  Er is ook sprake van mond-tot-mondreclame. Mensen die elkaar 
treffen als cliënten van de voedselbank horen dat ze bij De Strohalm hulp 

kunnen vragen voor dringende non-food-artikelen. De doorverwijzingen 
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vanuit Vluchtelingenwerk die in de afgelopen jaren al voor een toename 

zorgden, werkten in 2016 sterker door. Zoals elke gemeente heeft ook 
Waalwijk een aantal statushouders kunnen huisvesten. Deze gezinnen – 

van huis en haard verdreven - hebben bij aankomst vaak nijpende behoef-

te aan van alles om hun woning in te richten en om hun kinderen te doen 
integreren in hun nieuwe leefomgeving.  

 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: winter-

schoenen, kledingkasten, leefgeld, babypakketten, fietsen, jassen, luiers, 
fietsstoeltjes, bijdragen in de kosten van een schoolreisje, zwemles, een 

babymatrasje, een verjaardagsfeestje …  
 Doorverwijzingen waren er onder andere naar stichting Jarige Job 

(kinderfeestje), het jeugdsportfonds, Juvans, TeamWijZ en de wijkdien-
sten van Ctd. 
 

Dankbetuigingen 
 

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. 

 

Hartelijke groeten 

Cees van den Bosch vz. 

Namens alle vrijwilligers van Poncho 

 
 

Beste mensen, 

 

Gisteren op 21 december werden wij zeer blij verrast door een mevrouw van stichting De 

Strohalm. Zij kwam ons een zeer gevulde tas overhandigen namens de donateurs. 

Wij willen u hartelijk daarvoor bedanken want wij zijn hier enorm mee verrast. Rest ons 

niets anders u allen Prettige Feestdagen toe te wensen en al het goede voor 2017. 

 

Met vriendelijke groet, …… 
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Thuis in BaLaDe 

 

Sinds 1 januari 2015 is het kantoor van De Strohalm gevestigd in gebouw 

BaLaDe, mede dankzij de inspanningen van de heer Jan van Kessel van 
woningcorporatie Casade. Zodoende kan De Strohalm goed communiceren 

met andere instanties in het multifunctionele 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.  
 In 2016 hebben we door interne verschuivingen binnen het gebouw 

BaLaDe overigens al enkele malen moeten verkassen, steeds met grote 
zorg voor ons archief.  

 
Fietsenreparatie 
 
De Strohalm beschikt sinds 2016 nog over een andere ruimte. Eind 2015 

kwam er een ruimte vrij die geschikt werd gemaakt voor met name 
fietsenopslag en -reparatie. Twee van onze dienstverleners, Jan Joosen en 

Anton Keetels, zijn daar ijverig mee aan de slag gegaan. Vele fietsen 
werden ingezameld. In 2016 hebben we al meer dan zestig gezinnen blij 

kunnen maken met een nieuw rijwiel. De firma Van der Linden Transport 
sponsorde door de opslag en het transport van het bedrijf naar de nieuwe 

reparatieruimte te verzorgen. Van tijd tot tijd plaatsen we in de krant een 
oproep om gebruikte (kinder)fietsen te doneren. Dat levert steevast een 

nieuwe oogst aan fietsen op. 
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Bijzondere acties in 2016 
 

Regelmatig waren er afgelopen jaar acties van particulieren of bedrijven. 

Dit motiveert de vrijwilligers van De Strohalm. Zij zijn dankbaar als 
doorgeefluik te kunnen fungeren en zo weer vele gezinnen blij te maken.  

 
Een verrassing op Koningsdag 

 
Op Koningsdag organiseerde de Vereniging Ko-

ninginnedag Besoyen een fiets- en vlaggen-
wedstrijd. Voorafgaand aan de prijsuitreiking 

kreeg een drietal Waalwijkse goede doelen - 
door medewerkers aan het evenement om per-

soonlijke redenen aangedragen - waaronder De 
Strohalm, een cheque uitgereikt.   

 
In actie voor fietsen 
 

Op facebook had mevrouw Pascal Mulders-De Louw 

een oproep gedaan om tweedehands fietsen te 
doneren voor De Strohalm. Die oproep leverde meer 

dan twintig fietsen op.  
 

Schenking Rabobank 
 

Aan het begin van de zomer besloten personeelsleden van de Rabobank  
om het geld voor 

hun jaarlijkse 
teamuitje aan een 

goed doel te be-
steden. De keuze 

viel op De Stro-
halm. Kinderen 

werden verblijd 
met een dagje 

Efteling, compleet 
met gevulde rug-

zakjes met eten 

en drinken. 
Bovendien hadden 

de medewerkers 
en partners van de Rabobank een grote hoe-

veelheid speelgoed ingebracht om de kansarme 
jeugd mee te verblijden. De bank leverde ook 

enkele fietsen.   
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Honderdjarige schenkt opbrengst van zijn boek en zijn feest 

Op 30 juli vierde de Waalwijker Harrie van Oudheusden zijn honderdste 
verjaardag. Zijn levensverhaal had hij opgetekend in het boek 'Van 

Grotestraat tot Vredesplein'. De opbrengst van de verkoop in de 
boekwinkels Plantage en Read Shop kwam mede dankzij de goedgunstige  

medewerking van beide zaken geheel ten goede aan De Strohalm. 
Bovendien wilde de heer Van Oudheusden van de vele genodigden op zijn 

verjaardagsfeest geen cadeautjes. In plaats daarvan vroeg hij hun om een 
geldelijke bijdrage voor De 

Strohalm. Uiteindelijk mocht 
De Strohalm zo een bedrag 

van meer dan € 2400,- in 
ontvangst nemen. De Strohalm 

was de heer Van Oudheusden 

dankbaar. Op 25 september 
zijn Yvonne van Baal en 

Willeke de Man deze dank bij 
de heer Van Oudheusden tot 

uitdrukking komen brengen 
met een goede fles wijn. 

 

Patisserie Van Tim verraste met 

chocoladeletters 

 
Bakker Tim van Beijnen van patisserie Van 

Tim bedacht een leuke sinterklaasverrassing: 
hij maakte 210 chocoladeletters, mooi 

opgemaakt met een snoepje of een spekje. 
Medewerkers van De Strohalm konden ze 

vóór het heerlijk avondje bij de gezinnen 
bezorgen. Willeke de Man: ‘Een hele klus 

weer, maar we doen dit met veel plezier en 
zien graag een lach op de gezichten van onze 

kinderen!’ 
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Schenking van een wasmachine 

Dankzij bemiddeling van Steunpunt Regio 0416 
leverde Expert Dongen op 16 december 2016 een 

gratis wasmachine af bij een familie uit onze cliën-
tenkring. Dat was een staaltje directe noodhulp, 

waarvoor De Strohalm Expert Dongen bijzonder 
dankbaar was.  

Kerstpakketten 

En dan was er weer de jaarlijkse kerst-
pakkettenactie. Op woensdag 21 decem-

ber spanden onze  bestuursleden en 
dienstverleners zich gewoontegetrouw in 

om kerstpakketten te bezorgen bij arme 
gezinnen in Waalwijk. De uitreiking van 

een goed gevuld kerstpakket vormt in-
middels een traditie, en is een teken dat 

Waalwijkers zich het lot van hun minder 
gefortuneerde stadgenoten aantrekken. 

De actie werd mogelijk gemaakt door de 

Lionsclub afdeling-Waalwijk, die ditmaal behalve de gebruikelijke lekker-
nijen ook doosjes tulpenbollen liet aanrukken. Daarnaast verleende Stefan 

van Engelen van supermarkt Plus de onmisbare logistieke hulp. 
 In hun propvolle auto’s reden de vrijwilligers de pakketten uit, om 

daarmee de kerstdagen op te vrolijken van 85 gezinnen.  
 

Kindervreugd dankzij Efteling en Notenkrakers 

 
Rond de jaarwisseling mocht De 

Strohalm nog wat lichtpuntjes 
brengen in het leven van kinde- 

ren uit kansarme gezinnen. 
 Eind december kregen 

negen kinderen uit haar cliën-

tenbestand een gratis dagje 
Efteling aangeboden, geheel 

verzorgd en begeleid door sta-
giaires, inclusief een bezoek 

aan de voorstelling De Gelaars-
de Kat.  

 Bovendien stelde de organisatie van musicalvereniging De Noten-
krakers dertig kaartjes beschikbaar voor de middagvoorstelling van De 

Tovenaar van Oz. Zeven gezinnen waren hiervoor speciaal uitgenodigd.  
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Ook in 2017 blijft er veel te doen   
 
Het spreekt vanzelf dat wij van De Strohalm onze inspanningen in het jaar 

2017 op gelijke voet zullen voortzetten. De ervaring die wij opbouwden, 
betaalt zich uit in nog betere dienstverlening. 

 Er blijft veel werk aan de winkel. De jaarcijfers spreken voor zich: in 
2016 was er een scherpe stijging. Het is aannemelijk dat de lijn zich 

voortzet. 
 De Strohalm is trots op ons team dienstverleners, van wie som-

migen al heel wat jaartjes dienen. Het team krijgt gelukkig elk jaar wel 
weer de nodige versterking. Het potentieel aan Waalwijkers die bereid zijn 

zich onbaatzuchtig voor de medemens in te zetten, is nog altijd groot. We 
blijven investeren in de deskundigheid van onze medewerkers door middel 

van trainingen en dergelijke. 
 

 Wij verwachten dat die in 2017 en in de jaren daarop de handen 

weer flink uit de mouwen kunnen steken. Speciaal valt te denken aan de 
te verwachten vestiging in Waalwijk van gezinnen van asielzoekers met 

verblijfsstatus. Zij moeten weten dat zij welkom zijn in onze gemeente. 
Stichting De Strohalm wil daar graag een steentje aan bijdragen.   
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 Donateurs en begunstigers in het jaar 2016 

 
 

Arno’s fietsenschuur, Sprang-Capelle 

Stichting van Ballegooyenfonds 

Fam. 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 Protestantse Gemeente 

Waalwijk 

Ned. Prov. Congregatie Dochters O.L.V. 

van het Heilig Hart 

De Efteling, Kaatsheuvel 

Fa. Electroworld , Waalwijk 

Drukkerij Van Engelen bv, Waalwijk   

P.J Duquesnoy-Voogd, Waalwijk 

J. van Groos, Waalwijk 

J. Hamburg, Waalwijk 

A.A.J. van Himbergen 

A. van Hooff, Waalwijk 

Fa. Jysk, Waalwijk 

J. Joosen, Waalwijk 

G. Klappe, Waalwijk 

L. Keetels, Waalwijk 

H.G. Keijzer. Waalwijk 

Vereniging Koninginnedag Besoyen 

Fa. Leijtens & Partners, Waalwijk  

Fa. Van der Linden transport Waalwijk 

Lions Club, Waalwijk 

Stichting Mariakapel Waalwijk 

P.G. van de Meijdenberg, Waalwijk 

J.W. van Mierlo, Waalwijk 

De Notenkrakers Waalwijk 

Gespreksgroep Oase 

Adriaan Pelders Tweewielerservice, 

Waalwijk  

Plantage boekhandel Waalwijk 

Fa. PLUS Waalwijk 

Prot.-Chr. Ouderenbond, Waalwijk 

Harrie van Oudheusden, Waalwijk 

C. van Peer-Vos, Sprang-Capelle 

A.M.T. Pijnenburg – Roelands Waalwijk  

Stichting Poncho, Waalwijk 

Rabobank De Langstraat, Waalwijk      

Read shop Waalwijk 

Stichting Reluctor 

Rotary, Waalwijk 

Fa. Software Society, Drunen  

J.J. Steiger, Waalwijk  

P. van Wees, Waalwijk 

J.A.J. van Well, Waalwijk 

G.J. Westerveld, Waalwijk 

 

 
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 2017 
 

Algemeen Bestuur 

 
Emily den Braven-Bergmans  voorzitter 

Wilma Luiken-Voogd   secretaris 
Yvonne van Baal     penningmeester 

Marion Paijmans 
Will Barkey 

 
Bureaumedewerkers 

 
Nellie de Graaff 

Lia Hoeben 
 

Coördinatoren dienstverlening 
 

Wil de Man en Adje van Tilburg      

 
Dienstverlening 

 
Stien van den Biggelaar 

Teuni Grims 
Teresa Jongenelis 

Jan Joosen 
Anton Keetels 

Conny de Louw 
Inge van Riel 

Jannie Sars 
Dosie van Schaik 

Maria Thissen 
Ria van der Ven    teamverslagen 

 

Fondsenwerving 
 

Geert van Rooij 
 

Publiciteit 
 

Jan van Oudheusden 
 

 
Eind 2016 heeft Beppie de Man (links op de 

foto) haar werk voor De Strohalm beëindigd. 
De Strohalm dankt Beppie voor haar inzet. 


