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   Voorwoord 

 

Al jarenlang 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. Maar ook door met bijvoorbeeld 

scholen in overleg te gaan over de vaak hoge kosten die gemaakt moeten 
worden voor excursies, schoolreisjes, schoolspullen enz. 

 
Onze stichting drijft op enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die zich 

gepassioneerd, respectvol, consciëntieus en volledig belangeloos voor 
deze kinderen inzetten. Gelukkig is ook het bestuur sinds dit jaar weer op 

volle sterkte. 
 

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, luiers of een 

fiets. 
 

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

voor steeds meer mensen voelbare crisis steeds noodzakelijker. 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 2015 hebben wij weer veel geld mogen 

ontvangen. We willen al onze donateurs hiervoor hartelijk bedanken! 
 

Ook in 2016 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! 
 

Ten slotte wil ik een woord van dank richten aan Tiny Halmans, die zich 
als coördinator jarenlang met hart en ziel voor de kinderen heeft ingezet. 

 
  

Emily den Braven-Bergmans 
voorzitter  
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Armoede in Nederland 
 

‘Ik ben altijd bang dat mensen het aan me zien’, zegt Alina uit Tilburg, 

moeder van drie kinderen. Zij is een van de 1,25 miljoen armen in 
Nederland. ‘Het is vooral lastig voor mijn kinderen. Je moet vaak nee 

zeggen. Als je met z’n vieren naar de Efteling wil, ben je zelfs met korting 
al gauw 100 euro kwijt. Dan denk ik, laat maar zitten.’ 

 Sinds 2008 is de armoede in Nederland vrijwel onafgebroken 
toegenomen. Huishoudens die onder de armoedegrens leven, lijken daar 

steeds moeilijker uit te komen. Het aantal huishoudens dat langdurig in 
armoede leeft, steeg in 2014 met 24.000 tot 217.000. Niet-westerse 

huishoudens zijn oververtegenwoordigd in deze groep. Dat bleek uit het 
rapport Armoede en sociale uitsluiting 2015 van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS). Van de ruim 7 miljoen huishoudens in Nederland 
moesten er in 2014 743.000 rondkomen van een laag inkomen, 6000 

meer dan in 2013. (Volgens de definitie van het CBS is een laag inkomen 
voor een alleenstaande 1020 euro per maand). Vooral de stijging van 

huishoudens die al vier jaar of langer een laag inkomen hebben valt op. 

Met name bij eenoudergezinnen, niet-westerse huishoudens en 
huishoudens met een laagopgeleide kostwinner. 

 Veel mensen zijn de afgelopen jaren hun baan kwijtgeraakt. De 
kwetsbare groepen komen nu weer lastig aan nieuw werk. Eén op de vijf 

kinderen uit arme gezinnen zal naar verwachting later ook in armoede 
vervallen. Die kans is tweeënhalf keer zo groot als onder kinderen uit 

draagkrachtigere gezinnen. Niet-westerse gezinnen zijn naar wordt 
vermoed minder goed op de hoogte van regelingen die er voor hun 

kinderen zijn.   
 

Kinderarmoede 
 
Maar liefst 11,9 procent van de kinderen in Nederland groeit op in 

armoede. In Waalwijk telde de gemeente vorig jaar 810 kinderen die 

opgroeiden in een gezin dat weinig te besteden had. 
 Wat betekenen dit voor hen? Kinderen vinden het belangrijk om 

‘erbij te horen’. Arm zijn betekent dat je geen geld hebt om deel te nemen 
aan de gewone activiteiten met andere kinderen, zoals je verjaardag 

vieren, meegaan naar de film of winkelen. Bijna twee op de drie kinderen 
uit onze doelgroep is geen lid van clubs. De kosten vormen de 

belangrijkste drempel. Ook durven kinderen hun vrienden of vriendinnen 
niet mee naar huis te nemen. Zo kunnen ze in een sociaal isolement 

terechtkomen.  
 Deze kinderen hebben bovendien het gevoel ‘anders’ te zijn, omdat 

ze niet kunnen meedoen met trends in kleding of spullen. Ze vinden het 
heel vervelend om daarop beoordeeld of gepest te worden.   
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Onze missie  
 

Onze stichting opereert al vanaf 2002. Toen stond het armoedevraagstuk 

nog lang niet op de politieke agenda. Onze doelstelling:   
 

‘…in de gemeente Waalwijk hulp bieden aan gezinnen met 
minderjarige kinderen die in armoede leven; met een luisterend 

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

 
De Strohalm verleent dus noodhulp aan gezinnen met minderjarige 

kinderen in de gemeente Waalwijk die in behoeftige omstandigheden 
verkeren. Zij kunnen een beroep doen op De Strohalm wanneer officiële 

hulpinstanties geen of onvoldoende hulp kunnen aanreiken.  
 In 2003, het eerste jaar van activiteiten, waren er achttien 

hulpverleningen. Dit aantal is daarna snel gestegen, vooral toen in 2007-
2008 de economische recessie optrad.  

 Ons ideaal is de toekomstkansen te vergroten voor kinderen die 

opgroeien in arme gezinnen. Zij mogen niet aan de zijlijn staan omdat hun 
ouders arm zijn. De Strohalm kan snel, direct en concreet hulp bieden, 

zodat kansarme gezinnen weer perspectief zien. Ze ervaren dat er ter 
plaatse medemensen voor hen klaar staan. Medewerkers van De Strohalm 

willen de hulpzoekenden absoluut niet bevoogden. Bij ons geen 
opgestoken vingertje. Wel hopen we bij te dragen dat mensen weer 

meester worden over de eigen leefsituatie.    
 De Strohalm probeert het armoedevraagstuk onder de publieke 

aandacht te houden. Gelukkig zijn er elk jaar weer nieuwe vrijwilligers die 
zich met ons voor de minder bedeelde medemens willen inzetten. De 

medewerkers van De Strohalm ontvangen geen vergoeding en doen het 
werk uit idealisme.  

 Het sterke punt van De Strohalm is het huisbezoek. Dit wordt 
toegelicht onder het kopje ‘Hoe werkt De Strohalm?’.  

 Daarnaast kunnen wij gelukkig steunen op gulle gaven van een 

grote groep donateurs. Aan hen is het te danken dat De Strohalm haar 
werk kan blijven verrichten. 

 
Voor wie staan wij klaar?  

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

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

- het kind moet woonachtig zijn binnen de gemeente Waalwijk  (Waalwijk, 
Sprang-Capelle en Waspik) 

- het gezin van het kind 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. 
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Nadrukkelijk zij vermeld dat De Strohalm een onafhankelijke 

organisatie is. Zij krijgt alleen geld binnen via sponsoren. De meeste 
organisaties die net als De Strohalm aangesloten zijn bij SUN (Stichting 

Urgente Noden Nederland) zijn ingeschakeld om de Wet Bijzondere 

Bijstand voor de gemeenten mede uit te voeren. Zij krijgen daar een 
aanzienlijk bedrag voor, en moeten dus verantwoording afleggen aan de 

gemeente voor de besteding. Dat geldt niet voor De Strohalm. 
 

Doelgroep uitgebreid. 
 

Op 4 mei 2015 uitte de heer Peter Monsieurs, organisator van de 
plaatselijke Liberty Run, in het Brabants Dagblad enige kritiek op onze – 

naar zijn inzicht te nauwe - omschrijving van het begrip 
‘hulpbehoevenden’. Juist mensen wier inkomens net boven de minima 

uitsteken hebben het zwaar, zo stelde hij, want die kunnen geen recht  
doen gelden op toeslagen. Het ging om ’mensen die geen uitkering 

genieten, geen toeslagen krijgen, geen kwijtscheldingen krijgen, geen 
voedselpakket krijgen, geen paswijzer hebben etc. etc., puur omdat ze 

net boven de armoedenorm komen; kortom een salaris-loon hebben van 

tussen de 125 en 135 procent van de bijstandsnorm.’ 
 Binnen het bestuur werd al gesproken over uitbreiding van onze 

doelgroep, aangezien het criterium ‘bezit paswijzer’ soms onterecht tot 
afwijzingen leidde. Na een gesprek met de heer Monsieurs in september 

2015 heeft ons bestuur besloten de voorwaarden voor hulp iets ruimer te 
gaan stellen. We zullen ook hulpvragen van mensen uit de groep ‘net-

niet-meer-minimaal’ serieus bekijken. Met name ook mensen die in een 
procedure zitten van de schuldhulpverlening.  

 
Zusterorganisaties, Voedselbank De Rijglaars, de Waalwijkse 

Paswijzer en Casade 
 

De Strohalm wil behoeftige gezinnen in Waalwijk bijspringen, om de 
factoren weg te werken die de maatschappelijke participatie van de 

kinderen in de weg staan. 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 fietste tot 
voor kort de ‘broodpater’ elke nacht met voedselzakken, die hij aan de 

deurklink hing van behoeftige stadgenoten; vrijwilligers namen het 
onlangs van hem over. In het dorp Haaren heb je stichting Caritas, die het 

gat opvult dat valt tussen het moment dat mensen zich voor een uitkering 
melden en de daadwerkelijke eerste betaling. Enzovoort. 

 
In Waalwijk staat De Strohalm al lang niet meer alleen. Sinds 2010 

functioneert hier voedselbank De Rijglaars. Dankzij haar mooie werk is 
De Strohalm sindsdien minder actief met voedselpakketten en richt zij 
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zich op hulp bij non-food-behoeftes. Met de Rijglaars is regelmatig 

overleg.   
 Al jaren neemt de 

gemeente Waalwijk 

verantwoordelijkheid 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 de gemeentefolder Wegwijs in armoedevoorzieningen 

2016 staan de regelingen overzichtelijk beschreven. 
 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.  

 Met die kindbonnen haalde Waalwijk in 2015 landelijke publiciteit. In 
een rapport van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

werd Waalwijk genoemd als voorbeeldgemeente die jeugdarmoede 
succesvol bestrijdt. Dit rapport (Onderzoek naar kindpakketten ,23 

november 2015) zette in opdracht van staatssecretaris Jetta Klijnsma 
uiteen hoe in tachtig gemeentes voorzieningen 

zijn geregeld voor kinderen in armoede.  
 Waalwijk is een van de tien gemeentes die 

model staan voor een goed beleid. Met name 
vanwege de kindbonnen. Sinds 2014 kunnen 

gezinnen met een minimuminkomen middels 
vouchers bij plaatselijke winkeliers (sport)kleding 

of schoolspullen kopen naar eigen keuze.  
 Onze voorzitter Emily den Braven toonde 

zich blij met de kindbonnen: ‘Kinderen kunnen 

zelf bepalen waar ze geld aan uit willen geven. 
Daardoor krijgen ze het gevoel erbij te horen. Zo 

kunnen zij volwaardig meedoen en staan ze niet 
aan de zijlijn van de samenleving vanwege hun 

armoede.’  
 Voor de opzet van de kindbonnen is de 

gemeente te rade gegaan bij de voedselbank en bij stichting De Strohalm. 
Emily den Braven: ‘Wij hebben onder meer ingebracht dat het verstandig 

is om te werken met verschillende leeftijdsgroepen. Ook hebben we 
ervoor gepleit om de ID-kaart toe te voegen omdat we constateerden dat 

kinderen deze eigenlijk wel nodig hebben bij een bezoek aan bijvoorbeeld 
een ziekenhuis of een schoolreisje buiten Nederland.’ Sjan Beerens 

(gemeente Waalwijk) benadrukte dat het bereik van de paswijzer en de 
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kindbonnen vergroot kan worden doordat partners als De Strohalm hun 

cliënten op het bestaan van deze voorzieningen attenderen.  
 

Samen met een aantal andere instellingen 

neemt De Strohalm deel aan het 
Samenwerkingsoverleg Armoede & Zorg 

Waalwijk (SAW), een platform waarop de 
problematiek in brede zin wordt besproken.  

 De Strohalm is lang niet de enige die 
zich onbaatzuchtig inzet voor de kwetsbare 

medemens. Zij heeft daarbij één specifieke 
doelgroep voor ogen: de kinderen uit 

behoeftige gezinnen. Zij stelt zich tot taak 
deze gezinnen een handje te helpen, zodat 

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

Op drie ochtenden in de week (maandag, woensdag en vrijdag) zit van 9 

tot 10 uur op ons kantoor een dienstverlener 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. 
 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 

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

voorzieningen. 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? We kijken immers anders 
aan tegen een zwemles (noodzaak) dan bijvoorbeeld tegen een paardrijles 

(luxe).  
 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. 
 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 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 die op huisbezoek gaan kan niet 

genoeg worden geprezen. Uitdagingen genoeg! Zelfs het maken van een 
afspraak loopt soms al niet vlot. Dienstverleners  komen af en toe 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? 
Meer dan eens moet het team een aanvraag terzijde leggen. Soms kan 

men doorverwijzen. Niet zelden blijkt dat er in één gezin meerdere 
probleemfactoren spelen: werkloosheid, isolement, schulden, alcohol, 

opvoeding. Deskundige doorverwijzing is dan geboden. 

mailto:hulp@destrohalm.nl
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 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 
verslaglegging van huisbezoeken 

en voor de zekerstelling van de 
privacy van cliënten. Er wordt 

werk gemaakt van regelmatige 
professionele bijscholing van 

onze mensen. Zo kreeg het team 

op 7 oktober 2015 een cursus 
omgang met cliënten, onder meer in de vorm van een rollenspel: Hoe 

vraag je dóór bij een huisbezoek? Hoe voer je een slechtnieuwsgesprek 
(namelijk als de aanvraag is afgewezen)? Hoe ga je om met de 

taalbarrière? 
 Om de samenwerking te bestendigen hebben we in 2015 een heus 

communicatieplan opgesteld, dat als richtlijn kan dienen voor onze 
werkwijze en het onderhouden van onderlinge contacten in de komende 

jaren.  
 

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 dienstverleners. 
Na het vertrek van Tiny 

Halmans, die deze taak 
enkele jaren zeer nauwgezet 

heeft vervuld, heeft in de loop 
van 2015 onze dienstverlener 

Wil de Man de coördinerende 
taak van haar overgenomen.  

 
 

bijeenkomst van dienstverleners en bestuur 

Voorzitter Emily den Braven bedankt Tiny Halmans 

voor haar jarenlange inzet 
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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. Onlangs is de vacature opgevuld die al sinds maart 

2014 bestond. 
 In 2014 zijn we begonnen met het werven van vaste donateurs door 

middel van de ‘Vrienden van De Strohalm’. Op een door ons verstrekte 
machtigingskaart kan men een vast bedrag aankruisen dat (naar keuze) 

per kwartaal of per jaar wordt overgeschreven op onze bankrekening, tot 
schriftelijke wederopzegging. 

 
 

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 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. 
 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 2015 diverse artikelen 

over De Strohalm. Ook de nieuwe site www.Waalwijk.nieuws.nl neemt 
artikelen over. 

 Bij verschillende gelegenheden gaven bestuursleden voorlichting 
over het werk van De Strohalm, aan de hand van een 

PowerPointpresentatie, die om de zoveel tijd wordt geactualiseerd.  

 
En verder…: 

- In de gemeentelijke brochure Wegwijs in armoedevoorzieningen 
2016 staat op blz. 18 onze noodhulp vermeld. 

- een enkele maal geven onze medewerkers voorlichting, bijvoorbeeld 
in een kerk of een moskee. 

- De jaarverslagen genereren publiciteit in de dag- en weekbladpers;  
zij worden ook in het stadhuis bezorgd.  

- De folder werd breed verspreid. 
- Sinds kort beschikt De Strohalm over een eigen banner, om te 

gebruiken bij presentaties  
- Hierop prijkt ons nieuwe logo. Met dank aan onze betrokken partner, 

Software Society. Het logo drukt uit waar wij voor staan: zorg voor 
kinderen, zodat zij kunnen opgroeien in een harmonische sfeer. 

http://www.waalwijk.nieuws.nl/
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- Het logo prijkt wekelijks op de BaLaDe-pagina van Weekblad 

Waalwijk 
- Uiteraard heeft De Strohalm een website: www.destrohalm.nl . Deze 

site heeft dankzij Software Society een nieuw uiterlijk gekregen, 

zodat de stichting nog toegankelijker is geworden. 
 

Ons twitteraccount: 
Stichting De Strohalm 

@DeStrohalm 
  

Een van de spontane donaties uit 2015 waaruit bleek dat men De Strohalm weet te vinden 

http://www.destrohalm.nl/
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Hulpverleningen in 2015 
 

Het onderstaande cijfermateriaal biedt inzicht in de hulpverleningen van 
De Strohalm in 2015, in vergelijking met voorgaande jaren.  
 

Hulpverlening 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Aantal geholpen gezinnen  81 83 67 69 97 52 91 64 53 25 30 18 16 

Aantal nieuwe gezinnen  27 39 21 19 31 25 35 27 23 13 21 14 16 

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

Afgewezen / doorverwezen 89 94 50 17 9 12 2 3 3 2 5 7 4 

Aantal gehonoreerde 
aanvragen 

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

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

Materiële hulp 4 1 3 53 78 58 49 88      

Bemiddeling /administratieadvies 2  6 13 12         

Voedsel- en kerstpakketten  81 80 64 280 338 374 423 269      

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

 
In 2015 was er een stabilisatie van het aantal hulpaanvragen. We bleven 
vrijwel op hetzelfde hoge peil als dat van het voorgaande jaar 2014. Toen 

constateerden we een sterke stijging van het aantal hulpverleningen.  
  We kunnen stellen dat velen de weg naar De Strohalm vinden, maar 

dat een aanvraag niet automatisch tot een daadwerkelijke financiële 
hulpverlening onzerzijds leidt. We zijn en blijven kritisch. Opvallend is 

sinds twee jaar het sterk gestegen aantal doorverwijzingen. Dat heeft 
vermoedelijk te maken met de hierboven (blz. 7-8) aangegeven grotere 

rol van de gemeente in de hulpverlening (denk aan de kindbonnen). 
 Dat er geen daling intreedt, ligt naar alle waarschijnlijkheid aan de 

algemene verslechtering van de situatie van mensen met een laag 

inkomen. Er zijn natuurlijk ook weer meer mensen zonder werk: de 
gevolgen van de economische crisis doen zich nog altijd voelen. Aangezien 

de activiteiten van De Strohalm in Waalwijk inmiddels goed bekend staan, 
kloppen veel mensen bij ons aan. 

 De doorverwijzing naar ons vanuit Vluchtelingenwerk heeft in de 
afgelopen jaren voor een toename gezorgd. Vluchtelingen hebben 

doorgaans veel contact met mensen uit hun land van herkomst. Mond-tot-
mond reclame is dan een belangrijke factor. Dit werkt ook bij cliënten van 

voedselbank De Rijglaars. Het is logisch dat mensen elkaar daar wijzen op 
de mogelijkheid om bij de Strohalm hulp te vragen voor dringende non-

food-artikelen.  
 De hulp van De Strohalm aan onze cliënten is zeer divers. Zij kan 

worden besteed aan een breed palet aan artikelen en doelen: 
winterschoenen, een kledingkast, fietsen, jassen, luiers, een fietsstoeltje, 

een bijdrage in de kosten van een schoolreisje, zwemles, een 

babymatrasje, een verjaardagsfeestje …  
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De Strohalm gehuisvest 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. Met een eigen ruimte in gebouw BaLaDe kan De 

Strohalm nu nog beter communiceren met instanties die al langer in het 
multifunctionele gebouw in Waalwijk-Oost gevestigd zijn. De Strohalm 

dankt de sponsoren die bereid zijn 
gevonden het huurbedrag van het 

nieuwe kantoortje voor hun rekening 
te nemen. Zij werden op 22 

september 2015 ontvangen op een 
geanimeerde bijeenkomst in gebouw 

BaLaDe.  
 De dienstverlening aan 

kansarme kinderen kan vanuit de 
nieuwe behuizing nog efficiënter ter 

hand worden genomen. De korte 

lijntjes zorgen er ook voor dat we op 

de speciale BaLaDe-pagina’s in 
Weekblad Waalwijk ons werk voor 

het voetlicht kunnen brengen. Ook wonen we om de hoek bij het 
vrijwilligerspunt Waalwijk, Casade, Contour-De Twern en Juvans.  

 

 
Opslagruimte 
 

Eind 2015 leek onze lange 
zoektocht naar opslagruimte 

met succes te worden 
bekroond. Er kwam een ruimte 

vrij. Aangezien we die pas 
begin 2016 konden betrekken, 

zal hierover in het volgende 
jaarverslag nader worden 

bericht.  

22 september: De Strohalm bedankt de 

sponsoren van onze vergaderruimte 
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Bijzondere acties in 2015 
 

 

Schenking Gerben de Vriesstichting aan De Strohalm 
 

In maart 2015 besloot het bestuur 
van de Waalwijkse Gerben de 

Vriesstichting voor Voortgezet 
Onderwijs om zijn stichting op te 

heffen en de nog in kas zijnde 
financiële middelen te schenken 

aan een goed doel. Unaniem 
oordeelde het bestuur dat het bedrag bestemd moest worden voor De 

Strohalm. Op 18 mei j.l. werd in 
een speciale bijeenkomst een 

cheque van € 7650,- door de heren 
Van der Ven en De Cock en 

mevrouw Muller-Kobold 

overhandigd aan onze voorzitter 
Emily den Braven. In haar 

dankwoord benadrukte zij hoezeer 
de geste op prijs wordt gesteld, en 

dat de Waalwijkse jeugd er veel 
profijt van zal hebben. 

 
 

Wooncorporatie Casade doneert tweemaal 
 

Namens wooncorporatie Casade kregen wij een bedrag gedoneerd van 

805 euro. Dit was de opbrengst van meubilair dat binnen Casade verkocht 
was. Binnen de organisatie mocht men een goed doel indienen en na 

loting bleek De Strohalm de gelukkige. 
 Casade verkocht ook haar oude computers aan personeelsleden. De 

opbrengst heeft Casade geschonken aan enkele goede doelen in het 
werkgebied van Casade, en een ervan was De Strohalm: ‘Vanwege het 

goede werk dat De Strohalm doet, en omdat wij graag ondersteunen’.  
De opbrengst voor ons: € 251,66.  
 

 
Bonnen van Poncho 

 

Kledingwinkel Poncho te Waalwijk stelde net als in voorgaande jaren vijftig 
bonnen van 5 euro ter beschikking. Een gemak voor onze dienstverleners, 

die de bonnen naar de cliënten kunnen meenemen, al naar gelang de 
behoefte. 
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Rabobank 

 
Op 9 juli jl. was De Strohalm samen met vertegenwoordigers van twee 

andere goede doelen uitgenodigd op het kantoor van de Rabobank aan de 

Horst te Kaatsheuvel, om daar een cheque in ontvangst te nemen. Iedere 
organisatie ontving 500 euro. Het bedrag was ingezameld door 

medewerkers van Rabobank De Langstraat met de verkoop van de 
inventaris van het oude kantoorpand aan de Asserweg.   

 
 

Kinderhulp schenkt fietsen via ANWB 
 

In november ontving De 
Strohalm het bericht dat wij 

vijfentwintig fietsen 
geschonken kregen via het 

nationaal fonds kinderhulp. 
Dit fonds schenkt via de 

ANWB kinderfietsen aan 

organisaties met een ANBI- 
status. 

Dit bijzonder gebaar hebben 
wij zeer op prijs gesteld, aangezien we vaak aanvragen voor kinderfietsen 

krijgen. Met een geschikte opslaglocatie in het vizier (zie blz. 15) wordt 
bemiddeling ook praktisch gezien uitvoerbaar. 

 
Santa Run 2015  

 
Ook dit jaar was De Strohalm 

weer uitverkoren als een van 
de goede doelen door de 

organisatoren van de jaarlijkse 
Santa Run. Op een sponsor-gala-avond op 7 november 2015 waren wij 

van de partij om toelichting te geven van ons werk. Ook was er een 

gefilmde ‘pitch’ die ons de gelegenheid gaf de kern van ons werk voor de 
arme kinderen voor het voetlicht te 

brengen. Het doel was om tweehonderd 
kerstmanpakken 

verkopen voor de 
deelnemers aan 

de kerstloop op 
13 december. 

Om onze 
bereidheid tot 

medewerking nog eens te onderstrepen hebben 
wij in december zelfs tot tweemaal toe een 

kraampje gehuurd in de indoor-markthal 
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Débouché in de Grotestraat. Dit leverde de nodige verkopen op.  

 De Strohalm is de organisatie, Rotary Waalwijk en Loon op 
Zand, dankbaar om op deze wijze bij zo’n ludiek evenement-met-

serieuze-ondertoon betrokken te worden. 

 
 

Kerstpakketten 2015 
 

Net als in vorige jaren spanden de dienstverleners 
van stichting De Strohalm zich ook in de 

decembermaand van 2015 weer in om bij haar 
doelgroep kerstpakketten te bezorgen. 

Dankzij de vertrouwde sponsoring van de 
Lionsclub Waalwijk kon De Strohalm 

evenals vorig jaar 79 tassen vullen met 
levensmiddelen en lekkernijen, van 

rodekool tot kippensoep, van jus d‘orange tot 
snacks. Al die etenswaren werden geleverd door 

supermarkt Plus/Stephan van Engelen.  

 Dit jaar was er een heel bijzondere 
samenwerking tussen De Strohalm en Basisschool 

Baardwijk, die net als De Strohalm huist in gebouw 
BaLaDe. Ouders en leerlingen van groep 6-7-8 van deze 

school vulden dertig (door Anja Aussems geschonken) 
sporttassen met gulle gaven, bestemd voor de arme gezinnen in Waalwijk. 

De commissie Goede Doelen van deze school koos De Strohalm uit 
vanwege het feit dat deze stichting mensen helpt in de directe omgeving. 

Sanne Crielaard: ‘Dat vinden wij belangrijk, dat onze leerlingen weten dat 
er ook dicht bij huis nog zoveel armoede bestaat. Nu beseffen ze ook 

beter dat ze concreet iets 
kunnen dóen.’ Dat was wel 

te zien: zo’n twintig 
leerlingen hielpen de 

dienstverleners van De 

Strohalm ijverig met het 
vullen en versjouwen van de 

tassen voor de cliënten van 
De Strohalm.  

 Op woensdag 16 
december bezorgden de 

dienstverleners van De 
Strohalm de tassen aan huis 

bij tientallen behoeftige 
gezinnen, om zo hun 

kerstfeest op te vrolijken, en 
te laten weten dat er aan 

hen gedacht wordt. 
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Lieve mensen van de strohalm, 

Via deze weg wil ik jullie hartelijk bedanken voor de hulp die jullie ons het 

afgelopen jaar hebben geboden. Zonder jullie hulp had ik het niet gered!! 

Tevens wil ik jullie bedanken voor het kerstpakket die ik heb ontvangen we zijn 

er super blij mee. Ik wil jullie alvast een fijne kerst en jaarwisseling 

toewensen. 

Bedankt namens de kindjes ….. en ons de ouders. 
 

 
 

Beste bestuursleden en vrijwilligers, 

Hiermee willen de vrijwilligers van Poncho jullie bedanken voor het mooie werk 

dat jullie  met de Strohalm in Waalwijk doen en hopen dat de kinderen en 

gezinnen mede dankzij jullie wat zonniger naar de toekomst kunnen kijken. 

 

Beste medewerker, 

Ik en mijn zoon werden eerverleden week blij verrast daar ik een mooi gevulde 

boodschappentas in ontvangst mocht nemen. Wij waren helemaal vergeten om 

daarvoor onze dank uit te spreken. Bij deze dat wij u hartelijk willen 

bedanken hiervoor. 

Rest ons niets anders u en uw collega's al het goede toe te wensen voor het 

komende jaar. 
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Ook in 2016 blijft er werk aan de winkel   
 

Het spreekt vanzelf dat wij van De Strohalm onze inspanningen in het jaar 

2016 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 van 2015 wijzen 
weliswaar uit dat er een stabilisatie is opgetreden in het aantal 

dienstverleningen; maar het aantal hulpverleningen steekt nog altijd ver 
boven de 300 uit. Anders gezegd: uitgesmeerd over het hele jaar was er 

bijna elke dag een hulpverlening. Bovendien is in 2014 het aantal 
aanvragen, dat vier jaar lang op een constant peil stond, ineens sterk 

toegenomen (van 276 naar 427); in 2015 is dit getal vrijwel even hoog 
gebleven. 

 
 De Strohalm is trots op ons team dienstverleners, van wie 

sommigen al heel wat jaartjes dienen. Het team krijgt gelukkig elk jaar 
wel 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 2016 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 enkele tientallen gezinnen van 

asielzoekers met verblijfstatus. Deze gezinnen – van huis en haard 
verdreven - hebben bij aankomst vaak nijpende behoefte aan van alles 

om hun woning in te richten en om hun kinderen zo snel mogelijk te doen 
integreren in hun nieuwe leefomgeving.  

 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 2015 
 

Arno’s fietsenschuur, Sprang-Capelle 

Anja Aussems 

Stichting van Ballegooyenfonds 

Basisschool Baardwijk, BaLaDe 

Fam. Buijs, Waalwijk 

Casade Waalwijk,  J. van Kessel 

Cordaid – Bond zonder Naam, Den Haag 

M.P.M. van Daelen 

Diaconie Gereformeerde Kerk, Waalwijk   

Diaconie Gereformeerde Kerk, Sprang-

Capelle 

Diaconie Nederlands Hervormde 

Gemeente,  Baardwijk 

Diaconie Nederlands Hervormde 

Gemeente , Sprang-Capelle 

Diaconie Protestante Gemeente, 

Waalwijk 

Doevendans Landbouwmechanisatie 

Dr. Mollercollege, Waalwijk 

P.J. Duquesnoy-Voogd 

Fa. Electroworld , Waalwijk 

Drukkerij Van Engelen bv, Waalwijk   

Gerben de Vriesstichting 

J. van Groos, Waalwijk 

J. Hamburg, Waalwijk 

A.A.J. van Himbergen 

A. van Hooff, Waalwijk 

J. Joosen, Waalwijk 

Arno van Kessel, De Fietsspecialist, 

Waalwijk 

G. Klappe, Waalwijk 

Fa. Leijtens & Partners, Waalwijk  

Lions Club, Waalwijk 

Bert van Loon Groentechniek 

Conny de Louw, Waalwijk 

Maria Kapel, Waalwijk 

J.W. van Mierlo, Waalwijk 

J.C. Maijers  

P.G. van de Meijdenberg 

Van Mosselgroep 

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

van het Heilig Hart 

Kees Noorloos, Wielersportspecialist, 

Waalwijk  

Gespreksgroep Oase 

Adriaan Pelders Tweewielerservice, 

Waalwijk  

PLUS Waalwijk, Stephan van Engelen 

Prot.-Chr. Ouderenbond, Waalwijk 

C. van Peer-Vos, Sprang-Capelle 

A.M.T. Peijnenburg–Roelands, Waalwijk  

Stichting Poncho, Waalwijk 

Rabobank De Langstraat, Waalwijk   

Rotary Club Loon op Zand 

Rotary Club, Waalwijk  

De heer Van der Schee, Waalwijk 

Search & Rescue, J. Meertens, Waalwijk 

Software Society, Drunen   

J.J. Steiger, Waalwijk 

V.C.S. Observation 

P. van Wees, Waalwijk 

J.A.J. van Well, Waalwijk 

G.J. Westerveld, Waalwijk 

WML Facilitair 

Woonexpress, 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 2016 
 

Algemeen Bestuur 

 
Emily den Braven-Bergmans  voorzitter 

Wilma Luiken-Voogd   secretaris 
Yvonne van Baal     penningmeester 

Marion Paijmans 
Will Barkey 

 
Bureaumedewerkers 

 
Nellie de Graaff 

Adje van Tilburg 
 

Coördinator dienstverlening 
 

Wil de Man       

 
Dienstverlening 

 
Teuni Grims 

Teresa Jongenelis 
Jan Joosen 

Anton Keetels 
Conny de Louw 

Beppie de Man 
Inge van Riel 

Jannie Sars 
Dosie van Schaik 

Maria Thissen 
Ria van der Ven    teamverslagen 

 

Fondsenwerving 
 

vacature 
 

Publiciteit 

 
Jan van Oudheusden 

 
In de loop van 2015 hebben om uiteenlopende redenen de volgende 

medewerkers hun werk voor De Strohalm beëindigd: 
Ludwien Duindam, Tiny Halmans, Esmiralda Donders en Lisette 

Junggeburth 
 

De Strohalm dankt hen voor hun inzet. 


