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Bettine Arink versterkt 
De Vonk

Vanaf 1 juli 2019 is Bettine Arink als 
activeringswerker verbonden aan de 
Vonk. Zij werkt reeds vanaf 2016 als 
trainer Armoede onder de Loep. Bettine 
vertelt:
'Armoede is een oorzaak van 
moeilijkheden, stress en gebrek aan 
kansen. Ik wil doen wat ik kan om dat aan 
te pakken. Ik ken armoede uit mijn v/erk 
als maatschappelijk werker. Vooral de 
verschillen hoe mensen ermee omgaan 
heb ik treffend gevonden. En ik heb zelf 
ook ervaren hoe het is; telkens keuzes 
moeten maken tussen zaken die nodig zijn 
voor mijn huishouden en mijn kinderen. Ik 
ben moeder van twee tieners: Indra van 
16 jaar en George van 12 jaar. Prachtig om 
hun te mogen begeleiden naar 
zelfstandigheid. Met mijn werk voor de 
Vonk wil ik inzichten en kennis helpen 
verspreiden. De mens als een waardevoi 
wezen, ongeacht wat hij of zij bereikt 
heeft maatschappelijk gezien, is een 
belangrijk uitgangspunt voor mij. Ik voel 
me thuis bij De Vonk en zie ernaar uit om 
jullie te leren kennen.”

Pe Vonk nieuwe stijl
Hoewel... de stijl is hetzelfde. Van 'Stichting De 

Vonk’ werden we 'De Vonk', gebruikmakend van de 
organisatiestructuur van ContourdeTwern. 

Voor onze gebruikers, doelgroep, profijtgroep en 
partners veranderde er gelukkig niets. 

We hebben hard gewerkt om alles op orde te 
brengen en toch de gewone activiteiten door te 
laten gaan. In deze nieuwsbrief kun je daar iets 

over lezen.Ben je benieuwd vrat er in het vat zit?
Ook dat is hier te vinden. 

Welkom terug bij ons! Karin, Bettine en Marja

Tip www.de-vonk.nu

http://www.de-vonk.nu


De boer op met Armoede onder de Loep

De Vonk stapt naar de jeugdgezondheidszorg en de bewindvoerders om informatie en kennis over 
het signaleren en aanpakken van armoede bekend te maken. De training is al geaccrediteerd voor 
Permanente Educatie (PE) punten voor verpleegkundigen en artsen. De beleving van armoede 
verschilt per persoon en een taakgerichte aanpak werkt niet bij iedereen. We horen vragen zoals: 
0 Hoe komt het toch dat mensen niet komen op hun afspraak?
0 Waarom krijgt dat kind geen bril terwijl het zo belangrijk is voor het schoolwerk en dus voor de 
toekomst?
Wil je hier meer over weten of ken je mensen in jouw netwerk die interesse hebben in effectiever 
communiceren met mensen in armoede? Laat het ons weten.

Nieuw ontwikkeld: Signalenkaart
Er zijn signatenkaarten voor armoede in omloop de laatste jaren. Het valt 
ons op dat door de beknoptheid van een A-4tje de waardigheid van 
mensen in armoede in het gedrang komt en vaak de indruk ontstaat dan zij 
'dingen niet goed doen'. Met de zorgvuldige aandacht voor de leefwereld 
van deze mensen die je van De Vonk kent is deze brochure ontwikkeld 
waarin je leest hoe je armoede kan signaleren. Deze signalenkaart 
inspireert om de signalen op waarde te schatten en het gesprek aan te 
gaan, met respect voor de mensen. De brochure kan je helpen in een 
gesprek met collega’s of samenwerkingspartners, met name mensen die 
met jeugd werken. Je kan de brochures bestellen tegen kostprijs. 9 cent 
per stuk exclusief BTW en verzendkosten bij De Vonk.
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SchuldenVrijMaatjesberichten: wist u dat...?
■ sinds 2012 dit een activiteit van De Vonk is
■ we SchuldenVrijMaatjes inzetten om mensen met schulden op 
de been te brengen en houden als er oplossingen voor hun 
schulden gezocht worden
• er in totaal 68 maatjes getraind zijn
■ er op dit moment 37 actief zijn waarvan 5 al 7 jaar
• de variatie in leeftijden 19-78 jaar is
• We intussen 77 trajecten hebben afgerond, waarvan 58 goed
• 58 een hoog slagingspercentage is, bij deze doelgroep
• zojuist gestart is met een variant, waarbij mensen die onder 
beschermingsbewind vallen en schuldenvrij zijn met een 
maatje gaan oefenen om zelf weer hun financiën te beheren
■ We nog steeds maatjes kunnen gebruiken? Als je wilt 
aansluiten neem dan contact op met secretariaatiSde-vonk.nu

Wat zou jij doen met € 80,- ?
In het project Toekomst zonder Schulden worden jongeren opgeleid tot 
coach om hun levenservaring in te zetten om andere jongeren te leren 
budgetteren. Dit najaar starten deze coaches in drie groepen van het 
jongerenwerk van R-newt. Ze gaan aan de slag rond thema's als 
verleidingen door commercie, groepsdruk, financiële plannen maken en 
schulden. De centrale vraag in de bijeenkomsten is: Wat zou je doen als je € 
80.-krijgt? We zijn benieuwd naar de ontwikkeling in het antwoord na de 6 
bijeenkomsten. Dan krijgen ze dat bedrag namelijk. We houden jullie op de 
hoogte.

75%
van de trajecten

zijn goed afgerond



Werk in Uitvoering

Er zijn veel mensen actief in de katholieke diaconie. Ze zien 
dit als een manier om hun geloof om te zetten in daden. Ze 
proberen een naaste te zijn voor wie in nood is. Meestal 
willen ze meer doen dan ‘pleisters plakken' en willen dat 
onrecht principieel aan de kaak gesteld moet worden. Het is 
én én.
Voor mensen die dat werk doen in het werkgebied van het 
bisdom Den Bosch, als vrijwilliger of als beroepskracht, 
organiseert De Vonk twee maal per jaar een 
ontmoetingsbijeenkomst: Werk in Uitvoering. We horen van 
elkaar waar iedereen mee bezig is en welke oplossingen er 
gevonden worden voor problemen waar we allemaal 
tegenaan lopen. Dat kan gaan over het vergrijzende 
vrijwilligersbestand. over hoe je toch kerstpakketten 
uitdeelt na de invoering van de AVG of over wat nu precies 
het specifieke is van diaconale hulp in relatie tot 
maatschappelijke hulpverlenende instellingen. Heel 
interessant. Iemand zei de vorige keer: "Deze bijeenkomst is 
een oase in de diaconale woestijn waarin ik werk, waarin van 
alles te kort is: geld, handen en inspiratie. Hier vind ik in elk 
geval weer moed om door te gaan."
Als je wilt aansluiten neem dan contact op met 
secretariaat®de-vonk.nu

Check de activiteitenagenda op irww. de—vonk. nu

Bedankt Voor je aandacht


