
 
In 2020 sloeg de coronacrisis genadeloos toe onder onze armoede doelgroep 

 
Voorwoord van de voorzi er de heer Vegers:  
Als bestuur hebben we in de jaarvergadering het jaar 2020 uitvoerig besproken en geëvalueerd. 
 
Er was ontze end veel gaande – zoals iedereen wellicht weet - maar er was geen enkel moment dat 
we zeiden “we stoppen met de hulpverlening, integendeel”.  
 
De impact en de regels van deze crisis hebben het ons absoluut niet gemakkelijk gemaakt, maar we 
stonden waar we al jd al voor staan: hulp aan onze doelgroep en die moest blijven doorgaan maar 
nog meer dan voorheen. Daar waar andere organisa es stopten of een jaar oversloegen, hebben wij 
nog een tandje bijgezet. 
 
Het vergde van onze vrijwilligers veel crea viteit en een andere (rekening houdende met alle regels) 
inzet c.q. werkwijze maar gelukkig kunnen we bijzonder trots zijn op het resultaat, er is heel hard 
gewerkt! 
 
Er werd veel online gewerkt, maar onze conclusie is toch dat life contact veel beter werkt en par jen 
elkaar dan beter kunnen begrijpen. 
 
We hebben ontze end veel ac es kunnen doen en dat resulteerde in een goed resultaat van  
€ 137.220,- euro. De kosten bedroegen 5,52 %.  
Van het resultaat is dus 94,48 % besteed aan onze doelstelling.  
 
De conclusie van de Corona crisis is overduidelijk: de armoede doelgroep zit er nog slechter bij dan 
voorheen, alles is duurder geworden, mensen hebben hun baan verloren, zijn ziek geworden en 
ondervinden daar nog steeds allerlei beperkingen van en zelfs ZZP-ers vroegen ons om hulp en 
hebben zich ook ingezet om ons mee te helpen ac es voor de doelgroep mogelijk te maken. 
 



De gevolgen van de coronacrisis zullen onze doelgroep nog jaren parten spelen, want als je er al niet 
goed voorstond is de impact vele malen groter dan dat er ingeschat wordt. Overigens hee  het 
Centraal Planbureau al voorspeld in juni 2020 – zonder de effecten mee te wegen van de Corona 
crisis – dat de armoede uitgaande van de huidige beleidsregels met minimaal een kwart zal 
toenemen! Hierdoor zullen er dus steeds meer mensen in de schuldsanering belanden en de 
armoede zal schrikbarend toenemen. 
 
Uiteraard liep onze “normale hulpverlening “gewoon door, wat deden we extra voor de 
doelgroep? 
 
We hebben 200 warme maal jden verdeeld onder onze doelgroep; 
 
Er zijn 200 boeketjes bloemen verdeeld onder ouderen i.s.m. de Zonnebloem; 
 
Aan kinderen uit de doelgroep werden 200 grote knutselpakke en verdeeld; 
 
Op Facebook hebben we 15 weken lang een levensmiddelenpakke enac e gehouden, gevolgd door 
5 weken verlo ng van 2 x cadeaubon van 50 euro; 
 
Zijn er 200 cadeaubonnen bezorgd van 25 euro aan onze doelgroep, om extra inkopen te kunnen 
doen; 
 
Hee  een bloemetjesac e plaatsgevonden voor 60 gehandicapten om hun uit de eenzaamheid te 
helpen en te laten weten dat er aan hun wordt gedacht; 
 
Er vond via Facebook een Stay Home Family BBQ ac e plaats, waarbij we 12 x waardebonnen 
weggeven hebben van 75,00 euro aan gezinnen. 
 
In juli hebben wij 150 schoolspullenpassen ter waarde van € 50,- verdeeld en 60 zomerpretpakke en 
aan de kinderen.  
 
We hebben 12 gezinnen blij gemaakt met onze “Stay home family BBQ ac e” ze ontvingen elk een 
Jumbo bon van 75 euro om met hun gezinnen toch een beetje vakan egevoel te hebben. 
 
We hebben diverse noodvoedselpakke en verstrekt en divers witgoed. 
 
In oktober hadden we een corona ac e en we hebben 200 gezinnen blij gemaakt met een cadeaubon 
van € 25,-. 
 
We hebben een Noodfonds opgericht, waar men aanspraak op kan maken als men nèt die ene 
rekening niet kan betalen of als men een dier in nood hee . Hier blijkt veel behoe e aan te zijn en 
het voorkomt dat men dieper in de put komt te zi en. 
 
Op Wereld Armoede dag hebben we samen met Burgerkracht Limburg en twee andere organisa es 
aan 200 gezinnen “zaadpakke en” uitgedeeld, waarmee ze zelf hun groente kunnen zaaien en 
hiervan 3 jaar kunnen eten. 
 
In december 2020 hebben we 650 gezinnen, waaronder 150 “ouderen” te eten mogen geven. 
 



Hiertoe waren ons ook ouderenpakketjes geschonken, die een waarde van € 35,- hadden. Hiermee 
konden de ouderen verzorgingsar kelen inkopen maar tevens ook boodschappen doen. Het beva e 
ook mondkapjes, hand gel en voorgefrankeerde kaarten, een pen en een kalender. 
 
Daarnaast hebben onze “vaste” sponsoren ons in corona jd niet in de steek gelaten. Tezamen 
doneerden zij voor een behoorlijk bedrag aan producten zodat we de gezinnen een mooi pakket 
konden geven maar ook een cadeaubon om zelf eten te kopen. Dit, omdat we normalerwijze de 
kerstpakke en helemaal compleet maken. 
 
De uitgi e van dit alles was geregeld in een Corona vrije, drive- in construc e verdeeld over 5 dagen 
en verschillende jden. Uiteraard in samenwerking met de Veiligheidsregio. Dat we met een 
compliment van de Veiligheidsregio hebben afgesloten. 
 
U vindt anonieme reac es van de kerstac e ontvangers op onze website: 
h ps://www.s ch ngveuldiechgood.nl/Kerstac e-2020  
 
Naast de gezinnen gingen er ook kerstpakke en naar organisa es: S ch ng Licht & Liefde Maastricht 
(blinden), S ch ng Samen Onbeperkt Maastricht (gehandicapten) en De Zonnebloem Maastricht. 

 
Uiteraard hebben wij bij zieke mensen zelf bezorgd, corona proof.  
Zij ontvingen een cadeaubon van € 50,- 
 
U vindt al onze projecten op: h ps://www.s ch ngveuldiechgood.nl/Projecten 
 
Graag willen wij onze vrijwilligers bedanken voor hun enorme inzet en wij bedanken van harte onze 
fantas sche sponsors, die ons in corona jd niet in de steek lieten, top! Dank jullie wel! 
 

 
 
 
 

S ch ng Veul Diech Good, 
Anton Vegers, voorzi er. 
 



Foto’s van onze projecten  



 

 


