
 

December Nieuwsbrief 

 

 
 

Bedankt voor uw interesse in ons werk en het lezen van onze nieuwsbrief. In deze 
nieuwsbrief leest u veel nieuwe ontwikkelingen en mogen we u voorstellen aan een 
aantal nieuwe mensen. We hebben een enerverend jaar achter de rug waarin we zijn 
begonnen met de plannen voor een maatschappelijke (nacht)opvang. Maar ook het 
veldwerk ging van start, er moest een andere soepbus worden aangeschaft en het 
bestuur moest vernieuwd worden. Daarbij is het aantal dak –en thuislozen en/of 
verslaafden in het afgelopen half jaar fors toegenomen. Daarmee ook de hulpvragen 
naar steun en advies. Toch hebben we steeds mogen ervaren dat God trouw is. De 
inloop kon een dag extra open en we werden voorzien in een nieuwe soepbus. Maar 
bovenal hebben we mogen zien dat God nog altijd mensenharten raakt. 

     Stichting De Herberg wenst u gezegende feestdagen en een betekenisvol nieuwjaar. 

      Hanneke van Herwijnen, voorzitter 

 

 
 

 
 
Afscheid Wim en Corrie Kant 
 
Op 15 september jl. hebben we afscheid genomen van Wim en  Corrie kant. We kunnen 
terug kijken op een geslaagde dag. Samen met familie, medewerkers en oud-medewerkers 
hebben we terug mogen kijken op de afgelopen 16 jaar waarin Wim en Corrie 
bijzonder actief zijn geweest. Wim heeft vanuit bewogenheid en zijn liefde voor God in 2002 
Stichting De Herberg opgericht. Er werd een stadsbus gekocht die omgebouwd werd tot een 
inloopcentrum voor dak- en thuislozen. Bezoekers konden daar tot rust komen en een 
kommetje soep eten. En zo werd de bus als gauw bekend als de soepbus. Ook Corrie heeft 
haar aandeel geleverd aan deze prachtige stichting. Zij heeft Wim al die jaren als 
penningmeester gesteund en bijgestaan. We zijn hun bijzonder dankbaar voor hun inzet en 
trouw in de afgelopen 16 jaar. 
 
Wim was voornemens om als medewerker inzetbaar te blijven. Helaas kreeg Wim, enkele 
weken na ons afscheid, meerdere tia`s. Wim is momenteel herstellende daarom heeft hij zijn 
Werkzaamheden als medewerker (tijdelijk) moeten neerleggen. We bidden Wim en Corrie 
veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd. 
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Nieuwe soepbus 

Zoals de meeste van jullie weten hadden we tot voor 
kort een grote omgebouwde stadsbus. De soepbus 
van Breda. Helaas moesten we vanwege een tekort 
aan chauffeurs (met een groot rijbewijs) afscheid 
nemen van deze soepbus. Maar wat zijn we 
dankbaar voor de nieuwe soepbus. De nieuwe 
soepbus inclusief het interieur is geheel anoniem 
gesponsord! De soepbus is onderdeel van het 
veldwerk. De soepbus komt drie keer per week op 
verschillende locaties in Breda om soep en dekens 
uit te delen. 

 

 

 

 
 
 
 
Nieuws uit de gevangenis 

 
Onlangs kregen we bericht van een oude 
bekende. Jarenlang bezocht ze onze soepbus. 
Menselijkerwijs gesproken was er geen hoop voor 
deze vrouw. Ze was verslaafd aan drugs en ze was 
er slecht aan toe. Nu, jaren later, is ze in de 
gevangenis tot geloof gekomen! Binnenkort mag 
ze de gevangenis verlaten en mag ze onder 
begeleiding zelfstandig gaan wonen. Ze heeft een 
fijne kerkelijke gemeente gevonden die om haar 
heen staat en waar ze iedere zondag naar toe 
gaat. 
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   Veldwerk 

Een grote groep dak- en thuislozen komen niet naar een inloop en mijden iedere vorm van 

contact en zorg. Bij vele van hun is het vertrouwen in de mens en de hulpverlening geschaad. 

Vaak gaat het dak- en thuislozen die verslaafd zijn en/of kampen met ernstige psychiatrische 

problematiek. Om deze doelgroepen te bereiken hebben we zes veldwerkers die op een 

laagdrempelige manier zorgmijders benaderen. Wederzijdse ontmoeting en vertrouwen 

opbouwen is van essentieel belang. Drie keer per week gaat er een team op pad in koppels van 

twee of drie. Het afgelopen jaar hebben we vele dak-en thuislozen mogen ontmoeten. Er zijn 

waardevolle gesprekken en contacten ontstaan. We mochten een luisterend oor zijn, hebben 

eten uit mogen delen aan wie honger had en dekens aan wie het koud had. Een aantal van hun 

hebben zelfs de stap gezet om zorg en eventuele hulp te aanvaarden. Voor sommige mochten 

we bidden, ook zijn er bijbels uitgedeeld in allerlei verschillende talen voor wie daar behoefte 

aan had. 

Nieuw onderdeel van het veldwerk is drugspreventie. Met name bij jongeren is het 

drugsgebruik schrikbarend hoog. Veldwerkers leggen contacten met gebruikers, dealers, 

alcohol en/of drugs verslaafden. We hebben een aantal ervaringsdeskundigen, die vanuit hun 

eigen ervaring, voorlichting geven over de gevaren van alcohol en drugs. Tevens wordt er 

gebruik gemaakt van foldermateriaal  via De Hoop in Dordrecht. 

Als mensen willen afkicken zoeken we naar mogelijkheden voor (ambulante) hulpverlening 

en/of opname. Daarbij maken we gebruik van verschillende contacten met hulpverleners en 

afkickklinieken in het hele land. Uiteraard ondersteunen we zorgvragers bij de aanmelding en 

de intake en zorgen wij voor een warme overdracht. 

 

Activering arbeidsmarkt 

Een nuttige dagbesteding is belangrijk voor ieder mens. Dak- en thuislozen komen vaak moeilijk 

op de arbeidsmarkt. Samen met ondernemers en professionele instanties willen we 

onderzoeken hoe we deze doelgroep (weer) kunnen activeren en begeleiden op de 

arbeidsmarkt. Het afgelopen jaar hebben we al een voorproefje gehad. We hebben met een 

aantal bedrijven contacten gelegd om mensen weer in het arbeidsproces (terug) te krijgen. De 

eerste werknemers zijn al begonnen! 

 
Gebied regio Breda dak- en thuislozen. 
 
De gemeente Breda is `centrumgemeente` voor de maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen. Alle gemeentes zijn verantwoordelijk maar Breda heeft hierin een regierol en ontvangt 
financiële middelen van het Rijk. Onderstaande regiogemeentes vallen onder de 
gemeente Breda: -Aalburg, Baarle Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout,  
Woudrichem, Alphen Chaam, Breda, Etten-Leur, Moerdijk, Werkendam Zundert. Wellicht 
woont of werkt u in een van deze gemeentes, gaan uw kinderen daar school en/of gaat u daar 
naar een kerkelijke gemeente. Benieuwd hoe u als particulier, bedrijf, kerk of school ons kunt 
helpen? Neem dan contact op via info@stichtingdeherberg.nl 
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Bestuur 

Het bestuur heeft een aantal mutaties gehad. 
Per 1 september 2018 zijn Wim en Corrie Kant 
afgetreden. Coby Vink heeft de taak van 
Corrie overgenomen en is onze nieuwe 
penningmeester. Ons bestuur wordt sinds 1 
september 2018 versterkt door Peter 
Nelemans. Peter is vertrouwd met de stichting 
en al lange tijd actief als medewerker. Peter is 
naast bestuurslid ook actief als veldwerker en 
medewerker op de inloop. 

 

Vrijwilligers gezocht 

Om de inloop te kunnen blijven voorzetten 
hebben we per direct vrijwilligers nodig. Wij 
zoeken mensen die op een respectvolle en 
integere manier kunnen omgaan met anderen 
en een bewogen hart hebben en een 
luisterend oor kunnen bieden voor hun 
medemens. Als vrijwilliger stemt u in met de 
christelijke visie van Stichting De Herberg. 
Heeft u 1 of 2 keer per maand tijd en wilt u 
iets betekenen voor dak- en thuislozen in 
Breda? Neem dan contact op 
via info@stichtingdeherberg.nl t.a.v. Hanneke 
van Herwijnen 
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Ontwikkelingen Stichting De Herberg 
 
Stichting De Herberg wil de komende jaren meer gaan betekenen voor de dak- en thuislozen in 
Breda en omgeving. Daarom zijn we dit jaar begonnen met de plannen voor een 
maatschappelijke (nacht) opvang in eigen beheer. O.a. door regio gebonden zorg komt het helaas 
steeds vaker voor dat dak- en thuislozen tussen wal en schip raken en niet verder geholpen 
kunnen worden. Dit overkomt dak- en thuislozen die `gezond` zijn maar ook mensen met een 
zware verslaving en/of psychiatrische problematiek. Deze mensen komen daardoor moeilijk uit 
hun situatie en blijven letterlijk rond zwerven. Juist voor deze doelgroep die tussen wal en schip is 
geraakt willen wij een vangnet zijn en een laagdrempelige opvang bieden. Binnenkort hier meer 
over! 
 
 

Adviesraad  
 
Maatschappelijke opvang is niet eenvoudig te realiseren. Deze ontwikkelingen en veranderingen 
vragen om meer kennis en professionaliteit. Daarom heeft het bestuur vanaf 1 december 2018 
een adviesraad ingesteld. Onze adviesraad bestaat uit directieleden van verschillende (zorg) 
instellingen/organisaties en wooncorporaties. We zijn ontzettend blij en dankbaar met hun 
bewogenheid, kennis en inzicht. Hiernaast stellen wij u voor… 
 
 

Brei en haakclub Breda breien dekens, sjaals en mutsen 
 
Vorige week kwam de `Brei en haakclub van Breda` drie volle zakken met sjaals en mutsen 
brengen. Er zaten zelfs een aantal dekens bij. Onze bezoekers hadden veel belangstelling en 
waardering voor de breisels. Dames van de brei en haakclub, van harte bedankt! 
 

 
Bid en dankt u mee? 
 
●….. voor de mensen die kampen met hun verslaving. 
●…..voor de mensen die zich eenzaam voelen. In deze tijd van het jaar voelen veel mensen zich 
sterk eenzaam. 
●…..voor meer vrijwilligers. Om ons werk te kunnen en mogen blijven doen hebben we per direct 
meer vrijwilligers nodig. 
●…..voor Gods leiding bij alle (komende) ontwikkelingen. 
●…..voor de onverwachtse giften van het afgelopen jaar.  
●.....voor de vrijwilligers. Dank mee voor hun flexibele inzet en betrokkenheid. 
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Even voorstellen….. 
 

Henk Meerloo: 
Henk adviseert en helpt organisaties om 
ingrijpende veranderingen te realiseren. Henk 
heeft veel ervaring op dit gebied en is betrokken 
geweest bij de herinrichting van vele bedrijven en 
organisaties  in de meest uiteenlopende branches. 
Daarnaast is Henk regelmatig spreker in diverse 
kerkelijke gemeentes en Pastoraal Oudste in de 
VEG de Burcht in Sleeuwijk. Henk is een bewogen 
man met een groot hart voor de mensen in nood. 
 
 

Frans Emmerik: 
Frans is als voormalig directeur afkomstig uit de 
woningcorporatie sector en de zakelijke 
dienstverlening. Inmiddels is hij met pensioen 
maar daardoor niet minder actief. Na zijn pensioen 
is hij samen met zijn dochter een bedrijf begonnen 
als vastgoedmakelaar en is hij op vrijwillige basis 
actief voor verschillende organisaties. Frans zet 
zich belangeloos in en wil samen met ons meer 
gaan betekenen voor de daklozen in Breda en 
omgeving. 
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