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Inleiding:  
De PCI H. Suitbertus, met als werknaam Caritas Betuwe West, is opgericht bij bisschoppelijk decreet 
van  Kardinaal W.J. Eijk  aartsbisschop van het Aartsbisdom  Utrecht dd. 28 januari 2011. 
De grenzen van de PCI omvatten het gebied van de parochie  H. Suitbertus, geografisch gezien: het 
gebied van West Betuwe (niet te verwarren met de gemeente West Betuwe). 
Doelstelling van de Caritas Betuwe West:  
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) Caritas Betuwe West wil dienstbaar zijn aan de plaatselijke 
samenleving door aandacht en beschikbare gelden te besteden aan de concrete, primaire noden en 
behoeften van personen en groepen van personen, en daardoor bijdragen aan het bevorderen van 
de sociale rechtvaardigheid. De Caritas beheert actief de eerder ingezamelde en beschikbare 
middelen. Dit jaar hebben we onze werkzaamheden uitgebreid door aan te geven dat we onder 
voorwaarden een project vanuit burgers willen ondersteunen en daarbij assisteren bij de nodige 
fondswerving.  
Samenstelling bestuur PCI:  
K. Aben                     voorzitter 
G.H.M. Kroeze-Reijtenbagh   secretaris 
C.A.J. van Laarhoven    PR en Communicatie 
N.J.M. ten Wolde         penningmeester 
J.M. Morshuis Kottink   lid aandachtsgebied werkgroepen 
De organisatie van het bestuur:  
Per 1 januari 2019 zijn Kees Aben en Ina Kroeze-Reijtenbagh na bisschoppelijke goedkeuring 
aangetreden als nieuwe bestuursleden. Cees van Laarhoven is per 1 januari 2019 herbenoemd en 
heeft PR en Communicatie onder zijn hoede genomen. Het bestuur vergaderde maandelijks in het 
parochiecentrum van Geldermalsen, vaak in aanwezigheid van de pastoraal werker de heer E. van de 
Moosdijk als adviseur. Van deze vergaderingen werd een verslag gemaakt en een samenvatting 
verzonden aan de leden van het Caritas Beraad en het Parochie Bestuur. 
Bij het Caritas Beraad, de vergadering van de zes werkgroepen, was telkens een deel van het bestuur 
aanwezig. In drie vergaderingen zijn in een goede sfeer ervaringen uitgewisseld. 
Parochiebestuur :  
In het verslagjaar is op 13 november een gesprek gehouden met het Parochiebestuur. Hier werd een 
toelichting gegeven op de jaarcijfers 2018. We verkenden gezamenlijk de ontwikkelingen die zowel 
de parochie als de Caritas betreffen. 
DKCI :  
De Caritas maakt deel uit van de koepelorganisatie DKCI. De nieuwe medewerker mevrouw Dr. Trees 
Versteeg heeft na een jaar afscheid genomen. We hadden contact met de dienst Vastgoedbeheer en 
Financiën over aankoop en verkoop van landerijen. De penningmeester heeft een goede relatie met 
de koepel Financiën. In oktober 2019 kregen we bericht van het Bisdom Utrecht dat de DKCI per 1 
januari 2020 op zou houden te bestaan. Het Bisdom zoekt naar een andere vorm van ondersteuning 
voor de Caritas. 
Financiële zaken :  
De beleggingen zijn conform het advies van het Bisdom ondergebracht bij de VAU van het Bisdom. 
Ten aanzien van de donaties aan de projecten door de werkgroepen voert de penningmeester een 
duidelijk beleid: uitgaven conform onze doelstellingen met een kritische blik naar het nut en de 
noodzaak om organisaties te ondersteunen.  
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In zijn totaliteit was 2019 een positief financieel jaar. De individuele hulpverlening en uitbreiding van 
contacten met hun gemeentes nemen vanuit een aantal werkgroepen toe. Vanuit het bestuur  
ondersteunden we de o.a. volgende regionale projecten: de Voedselbank Rivierenland, de TOV, 
sponsoring  Suitbertusdag en FIT. 
Onroerend zaken :  
Steeds blijft de verhuur van woningen onevenredig veel aandacht vragen. We slaagden erin een stuk 
grond samen met het parochiebestuur aan te kopen en een stukje grond te verkopen. D 
Caritas Werkgroepen : 
De Caritas werkgroepen zijn zeer verschillend in hun aard en ontwikkeling. Hun activiteiten nemen 
voor hulpbehoevenden toe, maar soms is de Caritas nog te weinig bekend. De werkgroepen zijn 
actief in contact met (de gemeentelijke) instellingen om de hulp op de goede plaats te laten landen. 
Hun netwerk is gegroeid. 
Uit de verslagen van de werkgroepen kan o.a. het volgende vermeld worden. 
Maurik: ‘Verbreding van het netwerk is onze voortdurende zorg, met diverse instellingen werden 
nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten verstevigd.  De uitbreiding van onze werkgroep in 
2018 geeft ons wat extra ruimte hiervoor.’ Ze hebben 110 verzoeken kunnen honoreren en met de 
diaconie 40. Hun uitgaven zijn hetzelfde gebleven. De Kerstpakketten actie was zeer geslaagd en 
inspirerend. 
Varik: De hulpvragen komen van particulieren maar het merendeel via het Sociaal team van de 
Gemeente West Betuwe. Vooral door dit contact met de Gemeente West Betuwe is het aantal 
hulpvragen groeiende. De financiële hulp bestond o.a. vergoeding t.b.v. medische behandelingen, 
huishoudelijke apparatuur, urgentie voor woning en kerstattenties. 
Tiel:  2019 kenmerkte zich door sterk achterblijvende uitgaven voor stichtingen/fondsen als het 
Inloophuis, Voedselbank/KLESTEO, Franciscushof, IHT, TOV (niet begroot maar wel voorzien) versus 
een continue stijging van de directe individuele steun (via professionele dienstverleners). 64 
aanvragen zijn gehonoreerd. Het bedrag dat besteed is, is weer groter dan vorig jaar.   
Buren/Geldermalsen: Ze hebben dit jaar ruim 20 hulpvragen verwerkt, waarbij niet in alle gevallen 
financiële ondersteuning nodig was. Met de Decemberactie hebben ze met een andere aanpak, 
zowel in de gemeente Buren als de gemeente West Betuwe, gerichter hun doelgroepen kunnen 
afbakenen en bereiken. Extra ondersteuning hebben ze dit jaar gegeven aan de stichting Help Elkaar 
Culemborg: De werkgroep Culemborg heeft voor ongeveer 44 organisaties en individuele aanvragen 
verwerkt. Het werk dat zij verrichten om e.a. met spoed te laten verlopen, wordt zeer gewaardeerd. 
De actieve diaconale werkgroep zieken en bejaarden werd ook in 2019 ook weer financieel 
ondersteund, evenals de contactdagen voor onze oudere medemensen. Ook de SSV heeft met de 
kerstdagen een flinke donatie gehad. In samenwerking met de sociale wijkteams en scholen werd 
ook dit jaar de kerstpakketten actie gehouden. De voedselbonnenactie was ( dit jaar  in 
samenwerking met de Coöp ) in orde en is door de sociale wijkteams prima gecoördineerd. Caritas 
Culemborg heeft op 17 juni 2019 een middag/avond georganiseerd, (borrel met Bite) met alle 
organisaties die zich inzetten voor de medemens! 
De doelen van de werkgroepen in 2020: 
Maurik: De doelstelling voor 2020 is de goede contacten in het werkveld te behouden en verder te 
verstevigen en uit te breiden. Met name zal de focus in de uitbreiding in 2020 liggen bij 
kinderdagverblijven en middelbare scholen, met gezinnen in hun werkgebied. 
Tiel: In het komende jaar wil de werkgroep het aangevraagde budget daadwerkelijk besteden en 
nieuwe leden op een zorgvuldige wijze inpassen in de werkgroep. 
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Buren/Geldermalsen: De lijn richting  individuele hulpverlening willen we doorzetten. Graag brengen 
we het aantal leden van de werkgroep naar vijf, zodat we ons nog meer kunnen inzetten voor de 
diverse takken van ons werk als caritas werkgroep, alles uiteraard binnen de doelstellingen Caritas 
2018-2022. 
Culemborg: Caritas Culemborg staat voor Aandacht; Financiële hulp; en steun aan projecten in de 
regio, die armoede bestrijden en werken aan een rechtvaardige samenleving. Ze proberen dit uit te 
voeren via een groter budget dan vorig jaar. 
Varik: Ze zetten zich actief in om meer mensen te vinden die hulp nodig hebben. 
Benoemingen en aftreden werkgroep leden: 
In de werkgroepen slagen we erin zes vacatures in te vullen met actieve en betrokken mensen. Acht 
werkgroep leden zijn herbenoemd. Het bestuur heeft  namens het PCI bestuur twee aftredende 
werkgroep leden een attentie gegeven als dank voor hun werkzaamheden. 
Activiteiten 2019 : 
Het beleidsplan 2018-2020 is goedgekeurd. In de regiobladen  West Betuwe en de Zakengids is in de 
maanden juli en november een artikel over de Caritas Betuwe West verschenen, dit om de 
naamsbekendheid van de Caritas te vergroten. Het bestuur heeft ook contact gehad met de volgende 
regionale contacten: RMC, Stichting Leergeld en de wethouder Sociale Zaken van de nieuwe 
gemeente West Betuwe en van Culemborg. 
Het bestuur heeft de werkgroepen ondersteund bij het opzetten van de Werelddag van de Armen in 
het weekend van 17 november. Cees van Laarhoven heeft in samenwerking met een aantal leden 
van de werkgroepen een PR stuk opgesteld en aan het Caritas beraad voorgelegd. Het bestuur voert 
een aantal punten ervan dit jaar uit zoals het aanpassen van de naam van de PCI (West Betuwe 
wordt Caritas Betuwe West n.a.v. het ontstaan van de gemeente West Betuwe per 1 januari 2019), 
een nieuwe logo, het aanpassen van een folder over de PCI en het verder uitwerken van 
naamsbekendheid via de sociale media zoals Facebook en via de gemeentegidsen van de gemeentes 
binnen onze regio. In samenwerking met Cees van Laarhoven hebben de werkgroepen per editie van 
Hartslag een stuk over hun werkzaamheden voor de Caritas gepubliceerd. Anky Morshuis heeft in 
april een introductie cursus voor nieuwe leden van de werkgroepen tot tevredenheid van de leden 
verzorgd. De werkgroepen hebben samen met het bestuur gegevens voor het Driejaarlijkse 
Armoedeonderzoek 2019 aangeleverd. Het verslag hiervan is in november gepubliceerd. Een aantal 
leden van het bestuur heeft met een aantal werkgroepen gesproken om inzicht te krijgen in de 
samenwerking tussen het Caritas bestuur en de werkgroepen. Dit waren vruchtbare gesprekken 
waarin de samenwerking positief werd ervaren. In november hebben we een gesprek gehad met de 
PCI Paus Johannes XXIII in Houten gehad om ideeën uit te wisselen. 
Doelen voor 2020: 
Onze doelen voor 2020 zijn geformuleerd in ons eerder gepubliceerd ‘Beleidsstuk 2018-2020’. 
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