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Wij, Stichting de Herberg Breda 
werken vanuit diepgewortelde 
christelijke naastenliefde. Wij 
geven zorg en aandacht aan 
(dreigend) dak- en thuislozen in 
Breda en omgeving. Concreet 
bieden we praktische en 
maatschappelijke ondersteuning 
door middel van diensten en 
projecten. Hierdoor kan onze 
doelgroep werken aan het 
verbeteren van hun leefomstan-
digheden. 

De Herberg werkt 
laagdrempelig, is slagvaardig en 
vrij toegankelijk. We werken met 
75 actieve vrijwilligers en een 
aantal professionele 
beroepskrachten. Voor een 
aantal projecten ontvangen wij 
een subsidie van de gemeente 
Breda, maar voor het grootste 
deel zijn wij 
afhankelijk van giften en 
donaties van particulieren, 
bedrijven en kerken.  

WIE WE ZIJN

Dak-of thuisloos: het 
kan iedereen 

overkomen. Stichting 
De Herberg helpt en 

zorgt voor mensen aan 
de onderkant van de 

samenleving. Contact 
en wederzijdse 

ontmoeting staan 
centraal. Wij geloven 
dat ieder mens ertoe 
doet; en dat er voor 
ieder mens hoop en 

perspectief is.

VISIE



35 Want 
Ik had honger en u 
hebt Mij te eten gegeven. 
Ik had dorst en u hebt Mij te 
drinken gegeven. Ik was een 
vreemdeling en u hebt Mij in uw 
huis uitgenodigd. 36 Ik had niets om 
aan te trekken en u hebt Mij kleren 
gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij 
opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u 
bent bij Mij geweest. 37 Deze goede 
mensen zullen vragen: “Here,  wanneer 
hebben wij gezien dat U honger had en 
hebben wij U te eten gegeven? Of dat U 
dorst had en hebben wij U te drinken 
gegeven? 38 Of dat U een vreemdeling 
was en hebben wij U geholpen? Of dat U 
niets had om aan te trekken en hebben 
wij U kleren gegeven? 39 En wanneer 
was U ziek of zat U in de gevangenis 
en hebben wij U bezocht?” 40 
Ik zal tegen hen zeggen: “Toen u 
dit voor een van mijn minste 
broeders hebt gedaan, deed u 
het voor Mij.” 

Wij willen de liefde van God uitdragen aan de mensen om ons heen en 
het evangelie uitdragen in woord en daad. Wij geven uitvoering aan de 
Bijbelse opdracht beschreven zoals in Mattheus 25:35–40  

MISSIE



De Herberg is een plek waar je welkom bent  

De inloop is een plek waar dak- en thuislozen even tot rust kunnen 
komen. We hebben een warme gastvrije huiskamer, waar bezoekers op 
vrijdag en zaterdag kunnen binnenlopen voor een gezonde warme 
maaltijd, schone kleding, slaapzakken en toiletartikelen. Daarnaast 
kunnen zij gebruik maken van een computer met internet om in contact 
te komen met hulpverlening, instanties, (toekomstig) werk en familie. 
Bezoekers helpen mee met huishoudelijke taken en kunnen bij 
vrijwilligers terecht voor een luisterend oor. Voor complexere hulpvragen 
kunnen bezoekers terecht bij professionele beroepskrachten.

De Herberg heeft ook aandacht voor dakloze arbeidsmigranten. Recht 
op sociale, maatschappelijke of juridische hulp hebben zij vaak niet. De 
Herberg biedt noodhulp zoals een maaltijd en een warme slaapzak en 
we helpen hen, – indien mogelijk – op weg aan werk en huisvesting of 
terug te keren naar het land van herkomst.  

INLOOP

“De Herberg 
is voor mij 
een warme 

huiskamer die 
ik zelf niet 

heb.” 



SOEPBUS
Drie keer per week staat onze soepbus in het centrum van Breda. De 
soepbus wordt door vrijwilligers bemenst en is er voor de mensen die 
een groot deel van de dag en nacht doorbrengen op straat of in de 
maatschappelijke nachtopvang. Een kom warme soep en persoonlijke 
aandacht kunnen ze vaak goed gebruiken. 
Naast soep, brood, koffie en thee delen we ook warme kleding,      
slaapzakken en noodzakelijke toiletartikelen uit. 

“Op straat voel ik me vaak eenzaam en bekeken, bij de soepbus mag ik 
mezelf zijn en kan ik altijd terecht voor een luisterend oor.”   

VELDWERK
Veldwerk helpt dak- en thuisloze mensen in hun eigen omgeving met 
directe praktische hulp. Vaak zijn er meerdere problemen zoals: 
verslaving, psychiatrische problemen en/of schulden en zijn zij het 
vertrouwen in mensen en instanties kwijtgeraakt. Hierdoor mijden zij 
hulp of zoeken zijzelf geen hulp. Door middel van ‘wederzijds ontmoe-
ten’ proberen veldwerkers vertrouwen op te bouwen en te helpen met 
het aanvaarden van een passend hulpaanbod. 

“De Herberg ziet mij niet als een alcoholist maar als mens. Dat bete-
kent heel veel voor mij."

Onderdeel van het veldwerk is de “bakfiets.” Een praatje, een bakje 
koffie en een boterham, zijn voor veel daklozen een hoogtepuntje van 
de dag.



Van maandag tot en met vrijdag is het Steun- en adviespunt geopend 
voor (dreigend) dak- en thuislozen en voor psychisch kwetsbare 
mensen. Vaak zijn zij het vertrouwen in mensen en instanties           
kwijtgeraakt. De Herberg biedt een veilige plek voor jongeren, volwas-
sen en ouderen. Zij kunnen terecht voor ondersteuning bij professionals 
voor allerlei sociaal-maatschappelijke en juridische vragen.   

“Ik voel me hier gehoord en serieus genomen.” 

  

STEUN- EN
ADVIESPUNT



Veldwerk helpt dak- en thuisloze mensen in hun eigen omgeving met 
directe praktische hulp. Vaak zijn er meerdere problemen zoals: 
verslaving, psychiatrische problemen en/of schulden en zijn zij het 
vertrouwen in mensen en instanties kwijtgeraakt. Hierdoor mijden zij 
hulp of zoeken zijzelf geen hulp. Door middel van ‘wederzijds ontmoe-
ten’ proberen veldwerkers vertrouwen op te bouwen en te helpen met 
het aanvaarden van een passend hulpaanbod. 

“De Herberg ziet mij niet als een alcoholist maar als mens. Dat bete-
kent heel veel voor mij."

Onderdeel van het veldwerk is de “bakfiets.” Een praatje, een bakje 
koffie en een boterham, zijn voor veel daklozen een hoogtepuntje van 
de dag.

Wij bieden praktische hulp en ondersteuning bij: 

• Het aanvragen van een briefadres, uitkering, bijzondere  bijstand 
en betalingsafspraken;

• Hulp en ondersteuning bij (het zoeken naar) huisvesting; 

• Ondersteuning bij het maken van een CV, sollicitatiebrieven en 
het zoeken naar werk; 

• Het op orde brengen van (financiële) administratie en documen-
tatie; 

• Het invullen van formulieren. 

Daarnaast bieden wij:  

• Pastorale hulpverlening; 

• Laagdrempelige   psychosociale hulpverlening;  

• Advies en hulp bij verslaving.



Breda
 Van woningnood naar huisgenoot.

“Onder de Pannen Breda” is een 
project van de Herberg in           
samenwerking met de gemeente 
Breda en woningcorporaties.   

Er is een grote groep economisch 
daklozen. Deze mensen zijn niet 
verslaafd en hebben geen         
psychiatrische aandoeningen, 
maar ze hebben geen goed sociaal 
netwerk dat hen opvangt. Voor 
deze groeiende groep mensen is er 
geen of nauwelijks opvang. Het 
gaat meestal om mensen die door 
verlies van hun baan of door 
scheiding op straat terecht zijn 
gekomen. 

Doel van het project is om mensen 
snel tijdelijk onderdak te bieden, 
zodat zij niet verder afglijden met 
nog grotere problemen en     
maatschappelijke kosten.  

WOONPROJECTEN

Deze economisch daklozen 
brengen we tijdelijk onder bij 
mensen die een kamer              
beschikbaar hebben en bereid 
zijn een stads-/dorpsgenoot 
hulp te bieden. Degene die Onder 
de Pannen gebracht wordt, 
betaalt hiervoor huur en een 
onkostenvergoeding. 
Onderhuur dus, waarbij de 
verhuurder niet gekort 
wordt op uitkering en/of 
toeslagen. Zo helpen we 
niet alleen de huurder, 
maar gaat ook de 
verhuurder erop 
vooruit.  

 “Ik hoef me 
niet meer druk te 

maken over waar ik 
vanavond slaap en 
kan mij nu focussen 

op mijn 
toekomst.”



WARM THUIS
Warm Thuis is een kleinschalig 
woonproject waarin we dak- en 
thuislozen helpen om een 
tijdelijke kamer te huren.
Bewoners wonen zelfstandig, 
hebben ieder hun eigen 
slaapkamer en leefruimte, maar 
delen een gezamenlijke keuken en 
badkamer. 

De deelnemers werken tijdens het 
Warm Thuis-traject aan 
vervolgstappen onder 
professionele begeleiding van de 
Herberg zodat zij kunnen werken 
aan hun herstel en het verbeteren 
van hun leefomstandigheden.  

"Een eigen plek heeft mijn 
eigenwaarde 

teruggegeven."

Het Warm Thuis-traject duurt 
gemiddeld 1 jaar. Tijdens dit jaar 
komen mensen tot rust, werken zij 
aan hun herstel en zoeken 
bewoners actief naar permanente 
woonruimte. 

*Voor deze tijdelijke opvang zijn wij 
geheel afhankelijk van giften en 
donaties! Helpt u ons helpen? 



Iedere 4e zondag van de maand organiseren we een laagdrempelige 
kerkdienst voor en met onze bezoekers van de Herberg. Onder leiding 
van geestelijk verzorgers wordt de Bijbel op een eenvoudige en 
laagdrempelige manier uitgelegd. Na de dienst is er nazorg aanwezig 
en staat de Soepbus gereed en krijgen alle bezoekers een broodje 
knakworst, en koffie of thee aangeboden. Daarnaast delen we      
slaapzakken en kleding uit aan wie het nodig heeft. 

KERKDIENST

Voor veel mensen roept kerst bepaalde gevoelens op zoals 
gezelligheid, een kerstboom versieren, samen zijn met familie en 
vrienden en lekker eten. 
Helaas geldt dit niet voor iedereen. Er zijn mensen, die bijvoorbeeld 
niemand hebben om kerst mee te vieren, geen geld hebben om de 
kerst door te komen of zelfs geen (t)huis hebben om kerst te beleven. 
Voor deze mensen is kerst vaak helemaal geen fijne tijd. Voor alle 
mensen, die om wat voor reden dan ook geen (t)huis hebben of geen 
kerst kunnen of willen vieren, is de Kerstherberg al sinds 1981 dé 
huiskamer van Breda. 

Tijdens deze kerstdagen is er altijd gezelligheid, warmte, tijd voor een 
praatje en volop eten en drinken. Dit initiatief kenmerkt zich vooral 
door naastenliefde en gastvrijheid. Ongeacht afkomst of religie, 
iedereen is bij ons van harte welkom!

KERSTHERBERG



AGENDA

Zondag

Zaterdag

Vrijdag

Donderdag

Woensdag

Dinsdag

Maandag

Veldwerk
Kerkdienst en soepbus 15u-16u
(4de zondag van de maand)

Steun- en adviespunt
Inloop 11u-13u

Steun- en adviespunt
Inloop 11u-13u

Steun- en adviespunt
Soepbus 19u-20u

Steun- en adviespunt

Steun- en adviespunt
Soepbus 19u-20u

Veldwerk

Steun- en adviespunt



Stichting de Herberg is een ANBI en heeft het CBF-keurmerk. 
Iedere gift is welkom! 
Bank: NL89 INGB 0009314007 
T.N.V. STICHTING DE HERBERG BREDA

Contactgegevens:  
Stichting de Herberg Breda  
Haagweg 3  
4814 GA Breda  
076 785 7358 
info@stichtingdeherberg.nl  
www.stichtingdeherberg.nl 

Steun- en adviespunt: Haagweg 3, Breda 
Inloophuis: Haagweg 3, Breda 
Soepbus: Nijverheidssingel 391, Breda
Kerstherberg: Haagweg 3, Breda 
Kerkdiensten: Kerkgebouw GKv,   
Terheijdenstraat 9, Breda 

LOCATIES


