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Beste lezer,
2020... een enerverend jaar. Een jaar waarin de coronacrisis ons allen raakt. Op dit moment van
schrijven heb ik zojuist de nieuwe cornamaatregelen van onze premier Mark Rutte tot me
genomen. En het raakt me. Voor de tweede keer een lockdown. In denk terug aan de eerste
lockdown en zie het verdriet en de paniek in de ogen van veel mensen op straat. Nergens
terecht kunnen, geen huis, geen thuis, overleven op straat. Eenzaamheid, ontreddering, meer
dan ooit...
Toch mochten we juist in deze tijd geloof, hoop en liefde brengen. Ons inloophuis moest
noodgedwongen sluiten maar we konden onze soepbus inzetten als afhaalpunt. Mede dankzij
jullie werden er bij de soepbus, 3 maanden lang, 100! noodpakketten per week uitgedeeld.
Daarnaast mochten we daklozen helpen aan werk en huisvesting en of helpen terug te keren
naar het land van herkomst. Gesteund door Bredanaars, kerken, horeca, scholen en politieke
partijen en zelfs door landelijke steun konden wij mensen helpen. De initiatieven waren
bemoedigend en hartverwarmend! Dank jullie wel daarvoor!
In tegenstelling tot de vorige lockdown kan ons inloophuis dit keer (beperkt) geopend blijven.
Ook met kerst blijven onze deuren geopend. Het thema van de kerstviering is "Licht in de
Herberg." Een knipoog twee kanten op;) De Herberg zo heet onze stichting. Tegelijkertijd is de
Herberg een thema in de kerstgeschiedenis waarin Jezus geboren is. Wij proberen op deze
manier licht te geven aan de mensen in eenzaamheid. Tegelijkertijd mogen wij hen wijzen op
het Licht van de wereld. Het mooiste geschenk. Ook voor wie geen licht meer ziet en geen hoop
meer heeft.
Mede namens het bestuur wens ik jullie allen gezegende kerstdagen en een gezond en
betekenisvol 2021.
Hanneke van Herwijnen,
Directeur Stichting de Herberg Breda

Steun en adviespunt
Begin dit jaar zijn we gestart met ons steun en adviespunt. Het
steun en adviespunt is van maandag t/m vrijdag geopend en
wordt door (professionele) vrijwilligers bemenst. Het afgelopen
jaar hebben we vele mensen mogen ondersteunen en
begeleiden naar verdere hulpverlening, werk en of
huisvesting. Inmiddels hebben we een groot netwerk van
verschillende instanties en organisaties zodat we mensen ook
kunnen begeleiden naar andere professionele organisaties.
*I.v.m. de corona maatregelen werken we vanaf 15 december tot en met 19 januari weer zoveel
mogelijk vanuit huis, tenzij het echt niet anders kan.

Stichting de Herberg Breda mag met ingang vanaf 1 januari
2020 het keurmerk "Erkend Goed Doel" voeren. Deze
certificering heeft ons het afgelopen jaar de ruimte geboden
om vele fondsen aan te schrijven voor de projecten die we
momenteel draaien en gaan uitvoeren in de komende tijd.
Daarnaast zjin wij opgenomen in het Register Goede Doelen.

Bakfiets mede mogelijk gemaakt door Haella Stichting!
Sinds deze maand zijn we in het bezit van een prachtige
elektrische bakfiets. Haella Stichting heeft een bedrag van
2.500,00 euro gehonoreerd. Met de bakfiets kunnen we iedere
dag van de week milieuvriendelijk, snel en goedkoop
goederen en voedsel vervoeren en uitdelen!

Midden- en Oost Europeanen
Veel Midden- en Oost Europeanen zoeken ook de
ondersteuning en hulp van de Herberg. Als gevolg van corona
zijn vele mensen hun baan kwijt geraakt. Lees meer...

Erkend leerbedrijf!
Sinds 30 september zijn wij een erkend leerbedrijf. Iets waar
we enorm trots op zijn! Door stages en leerbanen aan te
bieden leveren we een belangrijke bijdrage aan de toekomst
van social workers. Daarnaast hebben studenten een frisse
kijk en nemen zij actuele kennis en nieuwe inzichten met zich
mee. Mooi toch?!

Nieuwe soepbus
De nieuwe soepbus is mede mogelijk gemaakt door
Kansfonds en het televisieprogramma "Weet ik Veel"
De soepbus is een belangrijk onderdeel van de stichting maar
brengt veel kosten met zich mee.
Lees meer...

Noodfonds Netwerk DAK!
Door de coronamaatregelen kwamen veel kwetsbare mensen
in de knel. Netwerk DAK richtte een Noodfonds op om acute
hulp mogelijk te maken. Tijdens de eerste lockdown hebben
we een beroep gedaan op het noodfonds van Netwerk DAK
en mochten wij 2.500,00 euro ontvangen. Netwerk DAK,
namens de dak- en thuislozen, dank jullie wel!

Cliëntenfonds
In oktober hebben wij een cliëntenfonds opgericht, speciaal
voor mensen die anders niet geholpen zouden worden.
Vanuit dit fonds kunnen we o.a. tandartskosten, brillen en een
pedicure bekostigen maar bijvoorbeeld ook beltegoed inkopen
zodat daklozen hun zaken goed kunnen regelen. Paspoorten,
ID's, inschrijvingen, zorgverzekeringen, reiskosten naar de
ambassade of een treinticket voor een "verdwaalde" reiziger
die terug wil keren naar zijn familie en/of het land van
herkomst. Het kost allemaal geld. Help jij mee?

Nieuw bestuur
Sinds dit jaar hebben wij een nieuwe voorzitter en secretaris.
Hanneke van Herwijnen is daarmee afgetreden als voorzitter.
Als directeur is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken en geeft zij leiding aan de organisatie op alle
beleidsgebieden van de stichting. lees meer...

Wil jij ook op de hoogte blijven van ons werk?
Luister dan regelmatig naar Groot Nieuws Radio.
Cliënten, bezoekers en vrijwilligers vertellen over hun
ervaringen en getuigenissen. Mis het niet!
Bezoek en like onze facebookpagina! (je hoeft geen lid te
zijn om onze facebookberichten te lezen, al onze berichten
zijn openbaar)!
Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Onze gehele organisatie is afhankelijk van giften en sponsoring. Dankzij jouw steun
kunnen we dak- en thuislozen blijven ondersteunen en helpen.
Mogen we ook het komende jaar weer op jouw steun rekenen?

Doneer hier

Facebook

Website

YouTube

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@stichtingdeherberg.nl toe aan uw adresboek.

