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Voorwoord  
 
1 op de 8 kinderen groeit op in armoede. Ook in deze regio in Zuid-Limburg is de situatie 
schrijnend. Het Helpcenter pakt deze problematiek in brede zin aan. Het jaar 2020 is een 
bijzonder jaar geweest voor iedereen, dus ook voor ons als Helpcenter. Door het bekende 
corona virus konden we minder in groepen samenkomen. Een van de doelstellingen om 
samen koffie te drinken tijdens de uitgifte kwam hiermee in het gedrang. De officiële 
opening van de hersteltuin moesten we uitstellen naar september maar was een hoogtepunt 
in dit jaar. Veel belangstelling en zonnig weer bood en inspirerende speeches zorgden voor 
een topdag. Dankbaar kijken we terug. Maar bovenal blij dat we ondanks alle maatregelen 
door konden gaan om zoveel deelnemers te helpen.  
 
Ondanks corona zijn we met aangepaste werkwijzes en minder mensen wekelijks door 
blijven gaan met het uitdelen van voedselpakketten.  
 
Mede door de inzet van tientallen vrijwilligers, diverse supermarkten en bedrijven uit de 
regio en de ondersteuning van de overheid kunnen we blijven functioneren en een verschil 
maken in de levens van mensen in Limburg. Op de voorpagina ziet u de geweldige locatie die 
nu is omgetoverd tot hersteltuin. Wekelijks plukken we hier letterlijk de vruchten van voor in 
de voedselpakketten! 
 
In dit jaarverslag leest u hoe het Helpcenter dit jaar functioneerde. 
 
We zijn dan ook trots dat we als organisatie mogen blijven werken aan armoedepreventie en 
bestrijding in Limburg. Dank voor uw bijdrage en interesse.  
Blijft u ons vooral volgen op social media! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maarten Thomassen – initiatiefnemer Helpcenter 
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Vrijwilligers 
Het Helpcenter draait voor 90% op vrijwilligers. Mensen die belangeloos wekelijks de 
handen uit de mouwen steken om deelnemers te voorzien van voedselpakketten of kleding. 
Daarnaast vinden wij het nog belangrijker interesse te tonen, een luisterend oor te zijn en te 
signaleren en door te verwijzen waar nodig. We willen een plek zijn waar je gezien en 
gehoord wordt. Vandaar uit ontdekken deelnemers wie ze zijn en wat ze kunnen. Zo streven 
we stap voor stap naar zelfredzaamheid.  
 
Binnen onze groep vrijwilligers is het dan ook logisch vinden wij dat deelnemers ervaring 
kunnen opdoen binnen het werk van Helpcenter. Van de ruim 80 vrijwilligers zijn er dan ook 
een aantal die zowel deelnemer als vrijwilliger zijn.  
Zonder al deze vrijwilligers zou dit werk onmogelijk zijn. Jaarlijks brengen we middels een 
teamdag alle medewerkers bij elkaar. Dat is in 2020 niet gelukt. Dit maken we in 2021 goed! 
 
Herstelteam  
In het herstelteam vinden de diverse contacten met onze deelnemers plaats. Het gaat 
daarbij van aanmelding, intake, via diverse voortgangsgesprekken tot uitstroomgesprekken. 
De ondersteuning middels voedsel en kleding helpt om de eerste praktische hulp te bieden 
maar vaak is dit niet de enige problematiek. Het Helpcenter biedt laagdrempelige integrale 
hulp. Samen met de deelnemer wordt daarvoor een plan van aanpak opgesteld, waarin de 
aard en omvang van de ondersteuning en de eigen inspanningen worden vastgelegd. Ook 
wordt hierbij een tijdspad aangegeven waarbinnen dit traject gaat plaatsvinden. In dit traject 
wordt samengewerkt met andere hulpverleningsorganisaties (bijv. Verslavingszorg en/of 
psychiatrie). Essentieel is dat het eigenaarschap om stappen te maken steeds meer bij de 
deelnemer komt te liggen. Het uiteindelijke doel is namelijk dat de deelnemer weer op eigen 
benen kan staan. Voor de een betekent dat helemaal geen hulp meer en voor de ander 
betekent dat bijvoorbeeld toch nog een wekelijks voedselpakket.  
 
De helikopterview van dit proces houden is de verantwoordelijkheid van het herstelteam.  Er 
zijn collega’s die zich bezighouden met alleen administratie en aanmelding en collega’s die 
zorginhoudelijk meer geschoold zijn die zich bezighouden met intake en 
voortgangsgesprekken. Daarnaast zijn 2 medewerkers inzetbaar als het gaat om financiële 
problemen.  
 
In 2020 is het klachtenproces verder ingericht en is de klachtencommissie geformeerd. 
Hiermee bieden we deelnemers de mogelijkheid hun klacht neer te leggen en borgen we 
een goede afhandeling hiervan. Er is in 2020 geen gebruik gemaakt van de 
klachtencommissie. 
 
In 2020 mochten we als herstelteam 68 nieuwe zorgvragen in behandeling nemen. Hiermee 
helpen we in totaal 122 deelnemers. Dat zijn meer dan 10.000 kratten per jaar die we vullen!  
 
De deelnemers zijn allen welkom op een van de 3 locaties. De zorgvragen variëren van een 
wekelijks voedselpakket tot en met intensieve zorg via onze zorgconsulenten.  
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Transport 

 
Vanuit het “distributiecentrum” locatie Kom & Zie Helpcenter rijden we de routes langs de 
supermarkten, slaan we het voedsel tijdelijk op in onze koel- en vriescontainers. Vervolgens 
sorteren we de pakketten. Ook staat op deze locatie de kledingcontainer.  
 
Op de foto onder is te zien hoe we onze bus inzetten om het voedsel eerst te verdelen over 
de locaties om uiteindelijk de deelnemer te voorzien van een aantal goed gevulde tassen.  
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Kledingcenter 
In Schinnen combineren we de voedseluitgifte met de openstelling van ons kledingwinkeltje.  
Voor een prikkie kunnen deelnemers schoenen, accessoires en kleding uitzoeken. Helaas 
konden we vanaf de corona maatregelen het winkeltje niet openen.  

 
foto boven: ons kledingwinkeltje in Schinnen 
 
 
Voedseluitgifte 
Er zijn momenteel 8 supermarkten en 2 bakkers die ons wekelijks van voedsel voorzien. Met 
name voedsel dat niet lang houdbaar is kunnen we gebruiken om deelnemers wekelijks van 
een voedselpakket te voorzien. We geven hen een droog- en een vriespakket. Er zijn 3 
formaten pakketten: klein (1/2 personen), middel (3/4 personen) en groot (4+ gezinsleden).  
Gelukkig waren er ook dit jaar supermarkten die ons, naast het wekelijkse houdbare voedsel, 
ook droogwaren en lang houdbaar voedsel hebben gegeven om uit te delen.  
Door middel van een crowdfunding actie konden we in februari een koel- en vriescombinatie 
kopen voor de locatie in Heerlen.  
 
Locaties 
In dit jaar hebben we geen nieuwe locaties geopend. Op 3 locaties voorzien we deelnemers 
van een voedselpakket en kunnen deelnemers hun verhaal kwijt: Kom & Zie te Schinnen, 
Resoundchurch Parkcity Heerlen en de Opstandingskerk te Brunssum.  
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foto boven: het enthousiaste team van de Opstandingskerk Helpcenter te Brunssum 
 
foto onder: het sorteren van de voedselpakketten op de locatie Kom & Zie Helpcenter te 
Schinnen 
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Hersteltuin  
  
In het voorjaar van 2020 begon de groenteteelt op de Hersteltuin. In 
maart hebben we een NL Doet dag gehad in samenwerking met het Oranje 
Fonds. Toen hebben we een kweektent opgezet samen met eigen mensen. Er 
zouden eigenlijk meer mensen komen helpen, maar dat mocht niet vanwege 
corona. Ondanks corona konden we redelijk doorgaan, omdat we buiten 
werkten en genoeg afstand konden houden zijn we door gegaan. We hebben 
groente voorgekweekt in onze kweekkas. Wat tegenslagen daar gelaten 
hebben we een goed jaar gedraaid wat betreft het kweken van de groente 
en het fruit. We hebben een mooie oogst binnen mogen halen en 
verspreid in de voedselpakketten. Als we niet genoeg groente en fruit 
hadden voor alle pakketten probeerde we elke keer weer een ander 
distributieteam te voorzien. De ene keer ging de groente naar 
Brunssum, dan naar Heerlen, dan naar Schinnen. Het team van de 
Hersteltuin groeide in 2020 flink. We verdubbelde naar 10 personen die 
op wisselende tijden kwamen helpen. Er is een continue instroom en 
uitstroom van vrijwilligers, wat hoort bij onze doelstelling om mensen 
te laten integreren/herstellen. Al met al hebben zo’n 15 verschillende 
vrijwilligers gehad in 2020. We hebben de publieke opening telkens 
moeten uitstellen door corona, maar op 5 september kon deze doorgaan. 
Hierbij was onder andere wethouder Roy van der Broek uit Beekdaelen en 
Ron van der Spoel van Open Doors om de opening te verrichten. Dit was 
een heugelijke gebeurtenis met mooie opkomst en prachtig weer. We 
hebben in 2020 ook de kweektuin uitgebreid. De plek waar we de groente 
opkweken om vervolgens in de bedden verder te laten groeien. Tevens 
hebben we een watervoorziening aangelegd om zo ook de grond te kunnen 
bewateren. We hebben een pipowagen om in te lunchen geplaatst en een 
gereedschapswagen geplaatst. In 2021 hebben we als doel om efficiënter 
te werken, te groeien in de groep, en een betere oogst te kunnen 
brengen naar de mensen. Het streven is om meer voedselpakketten te 
vullen. 
Een filmpje van de opening is te zien op youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=KsAQnigW0IQ  
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Vlak voor de opening in september. We zijn er klaar voor!  
 
Financiën  
In de bijlage vindt u onze financiële verantwoording over het jaar 2020. 
 
Dankwoord 
Ook in 2020 hebben we hulp ontvangen van heel veel organisaties en mensen. Ongetwijfeld 
vergeten we iemand maar bij deze bedankt!  
 
Provincie Limburg 
Gemeente Beekdaelen 
Resoundchurch Parkcity Heerlen 
Christengemeente Levend Water Hoensbroek 
Oranje fonds 
Leader (tuin) 
Kom & Zie kerk 
 
We zien uit naar 2021 en hopen dat we mogen blijven rekenen op ieders steun!  
 
Dank!  
 
 
 


