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Etos actie mede 
mogelijk gemaakt 
door Stichting Boeken 
voor Mensen (dank 
jullie wel!) 
 

 
Ouderenproject: 
schilderen en tekenen 

 
 
Ouderenproject: een 
mooie paastak maken 
 

 
 
 

 

 

 
2022 een jaar met meer vrijheid voor iedereen, maar toch met de 

nodige reserves, omdat corona nog steeds rondwaart… 
 

Onze stichting is ontstaan vanuit een particulier initiatief in 2008. Op 12 augustus 
2016 is de stichting opgericht door Myriam Vegers. In september 2016 kreeg de 
stichting de ANBI status en hield zich bezig met het bestrijden van armoede in  
Zuid-Limburg. 
 
Komend jaar 2023 (maart) houden de initiatiefnemers zich al 15 jaar bezig met het 
bestrijden van armoede. Is de armoede minder geworden in die 15 jaar? Nee, wij 
hebben de armoede en met name de "stille armoede"  extreem zien toenemen. 
 

Wat deden wij in 2021? 
Cadeaubonnen acties; 
- Een kerstactie; 
- Levensmiddelpakketten acties; 
- Een Etos actie (foto links boven, oktober 2021); 
- Individuele noodhulp; 
- hulp d.m.v. ons klusteam (op een lager pitje, corona); 
- hulp uit ons noodfonds; 
- babypakketten; 
- schoolspullenpassen; 
- het uitdelen van duizenden mondkapjes en Covid testen; 
- hulp met witgoed; 
- noodvoedselpakketten; 
- en nog veel en veel meer...zie voor meer informatie 
https://www.stichtingveuldiechgood.nl/Projecten/ 
 
Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door veel gulle sponsoren, fondsen, 
particulieren, bedrijven en samenwerking met collega stichtingen waar wij ontzettend 
dankbaar voor zijn! En niet te vergeten onze 55 lieve vrijwilligers die altijd klaar staan, 
dank jullie wel! 
 
 
 

 

 
 

Een hartelijk welkom aan alle lezers, namens onze voorzitter de heer Anton Vegers. In deze 
nieuwsbrief informeren wij u over het lopende jaar 2022 en wat wij tot nu toe hebben kunnen 
doen in 2021 voor onze doelgroep. 

https://www.stichtingveuldiechgood.nl/
https://www.stichtingveuldiechgood.nl/Projecten/


 

 Stichting Veul Diech Good 
Meerstraat 6, 6241 NC Bunde 

Tel: 06-29460091 
https://www.stichtingveuldiechgood.nl/ 

  
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Nieuwsbrief  

Jaargang 6, nummer 1, 

d.d. 20-07-2022 

 Stichting Veul Diech Good 

 
 

Woord van de voorzitter 
 
In 2021 hebben we maar liefst 16.000 mensen die dat nodig hadden kunnen helpen! 
  
Dat was uiteraard in coronatijd niet zo eenvoudig, maar het is ons weer gelukt en 
uiteraard zijn alle vrijwilligers samen trots op het resultaat! Mede te danken aan al die 
sponsoren, fondsen, stichtingen, particulieren en bedrijven die onze stichting 
ondersteunen. 
 
We mochten dankzij het Oranje Fonds (dank jullie wel!) een compleet kantoor inrichten 
in Bunde. Hier hebben we meerdere werkplekken, een mooie vergaderruimte en 
creativiteitsruimte en het geheel is goed beveiligd. Ook zijn we een ouderenproject 
gestart voor het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen (dit loopt succesvol) en na onze 
vakantie zullen ook in de middag groepen  ouderen gaan starten. Ook was er geld 
beschikbaar voor preventie van armoede.  
 
De gevolgen van de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne zijn duidelijk merkbaar voor 
onze doelgroep, de armoede is schrikbarend merkbaar overal.  
 
Onze steun zal de komende jaren zeer hard nodig zijn! Wij hopen dat we ook op uw 
steun mogen blijven rekenen om de mensen te helpen die dat echt nodig hebben. 
 
In mei 2022 mochten we aankondigen dat de heer E.G.M. Roemer - Gouverneur van 
Limburg - officieel ambassadeur van onze stichting werd en daar zijn we met zijn allen 
zeer trots op! 

Namens het bestuur:  

Anton Vegers, voorzitter. 

 

 
 

 

 
 
Dhr. Emile Roemer, 
Gouverneur van Limburg 
en ambassadeur van 
onze stichting. 
 
 

 
Ons nieuwe kantoor (1) 
 

 
Ons nieuwe kantoor (2) 
 

websitebezoekers: 
450.840 

 
   Onze administratie krijgt 

per 1 september 2022 een 
nieuw telefoonnummer, 
een vaste lijn. Hiermee 
vervalt het oude mobiele 
nummer! Noteert u 
onderstaand nummer, 
voor als u ons nodig heeft: 

 
   043 - 8524466 
  
 

https://www.stichtingveuldiechgood.nl/


“Onze website telt  
inmiddels 450.477  
bezoekers” 
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De cijfers van 2021 

Omzet € 201.984,- waarvan 4,82% bedrijfskosten. 

Projecten voor onze doelgroep € 193.488,- hiermee hebben we 95,79% aan onze doelgroep 
besteed. Het aantal vrijwilligers is toegenomen naar 55 personen. 

Als we nagaan, dat we in 2016 een bedrag van  € 34.612,- aan de doelgroep besteed 
hebben, dan hebben we 5 keer zoveel projecten gedaan als in 2016! 

Acties die we hadden tot nu toe in 2022 

Naast alle gebruikelijke individuele hulp en hulp uit de Noodfondsen hebben we een 
cadeaubonactie gehouden voor 350 gezinnen in samenwerking met Stichting 
Armoedefonds, dank jullie wel! Onze doelgroep mocht voor € 25,- aan boodschappen halen 
en dat kwam zeer goed van pas, vlak voor Pasen. 
 
Ons ouderenproject (mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds) is een succes. Het verheugt 
ons dan ook zeer dat ook de Jan en Clara Nijssen Stichting onze ouderen steunt. Zo is er nu 
ook een Noodfonds 70+ voor ouderen, daar zijn we heel erg blij mee! We werken ook al 
vele jaren samen met de Zonnebloem om de ouderen een hart onder de riem te steken. 
 
Op 30 juni hadden wij een weggeefmarkt in Trefcentrum Witte Vrouwenveld te Maastricht. 
Er was onder andere nieuwe kleding, sieraden, speelgoed, beren, poetsspullen, 
huishoudelijke artikelen, parfum, kaarsen en nog veel meer. Mede dank aan Nationaal 
Fonds Kinderhulp.  
  
In juli hadden we een schoolspullenpassen actie, meer dan 100 kinderen konden we 
hiermee blij maken, dank jullie wel Stichting Armoedefonds! 
 
Dit jaar komt er voor ongeveer 600 gezinnen een kerstactie (en waarschijnlijk in januari 
2023 een ouderenactie voor 150 personen) en niet te vergeten voor de kinderen zijn er 
cadeaubonnen om een kerstcadeau uit te zoeken. Het is nog niet helemaal zeker (gezien de 
corona) maar waarschijnlijk wordt dit een drive-in constructie kerstmarkt. We houden u op 
de hoogte! Daarnaast zullen er na de vakantie diverse cadeaubonacties volgen om de 
armoede voor u allen wat draaglijker te maken! 
 

Kortom de stichting blijft in beweging, om preventie en bestrijding van armoede en 
eenzaamheid in Zuid-Limburg mogelijk te maken!  
 
Alles werd mede mogelijk gemaakt door veel gulle sponsoren, fondsen, particulieren, 
bedrijven en samenwerking met collega stichtingen waar wij ontzettend dankbaar voor 
zijn! En niet te vergeten onze 55 lieve vrijwilligers die altijd klaar staan, dank jullie wel! 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vakantie: 
Van maandag 25 juli tot 

en met vrijdag 2 
september 2022. 

 
Fijne zomervakantie 
gewenst allemaal! 

 
Afmelden nieuwsbrief. 
Wenst u zich uit te 
schrijven voor onze 
nieuwsbrief? Dat kunt u 
doen via onze website: 
https://www.stichtingveu
ldiechgood.nl/Aanmelden
-nieuwsbrief vink 
afmelden nieuwsbrief 
aan en verstuur het naar 
ons 

https://www.stichtingveuldiechgood.nl/
https://twitter.com/StVeulDiechGood
https://nl-nl.facebook.com/Stichtingveuldiechgood/
https://www.stichtingveuldiechgood.nl/Aanmelden-nieuwsbrief
https://www.stichtingveuldiechgood.nl/Aanmelden-nieuwsbrief
https://www.stichtingveuldiechgood.nl/Aanmelden-nieuwsbrief


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


