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Beste lezer,
We leven in een onzekere tijd. Het gewone normaal ligt al
ver achter ons. We worden allemaal geacht thuis te
blijven maar wat als je geen (t)huis hebt? Het coronavirus
heeft veel impact.
Vanwege het coronavirus hebben wij onze Inloop en Steun
en Adviespunt moeten sluiten. Toch zijn en blijven wij er
voor de mensen in nood! Daarom hebben wij onze Soepbus
ingezet als afhaalpunt. Daklozen kunnen hier terecht voor
een tasje met een uitgebreid lunchpakket, zeep, kleding en
zo nodig een slaapzak.
Daarnaast informeren we hen over gedrags- en hygiëne
maatregelen en houden we in de gaten of ze zich ziek
voelen of verkouden zijn. We hebben korte lijntjes met de
GGD zodat we snel en adequaat kunnen reageren als
iemand verdacht wordt van een coronabesmetting.
We zien veel schrijnende en zorgelijke situaties, veel
mensen zijn moe, hebben vaak dagen niet gegeten of vallen
(terug) in een verslaving. Mensen met psychische
problemen hebben het moeilijker dan ooit en veel daklozen
voelen zich eenzamer dan ooit…
Een vriendelijke lach, even je naam horen, een hoe gaat het
met je... Het zijn de kleine dingen die voor daklozen niet
vanzelfsprekend zijn.
Toch zien we dankbaarheid in hun ogen wanneer we op 1,5
meter afstand een glimlach en een tasje geven, hun naam
noemen en even vragen hoe het gaat...
De Soepbus is meer dan eten en drinken alleen…

Hoe kunt u
helpen?

Bid met en voor ons.
Bid voor bescherming van onze
vrijwilligers en bezoekers.

Een helpende hand.
Bent u praktisch ingesteld en wilt u
graag iets betekenen? Neem dan
contact op via
info@stichtingdeherberg.nl

Geef een gift.
Onze gehele organisatie is
onbezoldigd! Naast de
exploitatiekosten van ons
Inloophuis en de Soepbus, wordt
de Soepbus in coronatijden extra
ingezet. Per week worden er 100
pakketten klaargemaakt en
uitgedeeld onder de daklozen.
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Facebook:

De Herberg in de media
BN de Stem en Breda vandaag:

Sinds deze week hebben wij
facebook! Op deze pagina
houden we belangstellenden
graag op de hoogte over onze
werkzaamheden, nieuwtjes en
meer.

In de afgelopen maand zijn we een aantal keer benaderd
om iets te vertellen over de impact van het coronavirus op
dak- en thuislozen. Via onderstaande link kunt u de
persberichten lezen (en nog veel meer)!

Like ons op facebook en deel
onze facebookpagina met je
facebookvrienden!

https://www.stichtingdeherberg.nl/de-herberg-in-demedia/herberg-nieuws.html

https://facebook.com/StichtingD
eHerberg/

RTL4:

We zijn ontzettend
dankbaar voor alle
(financiële) hulp en mooie
initiatieven in deze
moeilijke tijd!

Afgelopen zondag waren we te zien in het quizprogramma
“Weet ik Veel” bij RTL 4! Evelien de Bruijn (radio- en
televisiepresentatrice) en Steffie (student) hebben voor de
Stichting de Herberg een fantastisch geldbedrag van
€ 19.000,00 bij elkaar gespeeld!!!
We zijn enorm dankbaar voor dit fantastische bedrag. In
het filmpje is te zien waar we het geld heel goed voor
kunnen gebruiken.
https://www.youtube.com/watch?v=Bz_Q5GwRTtk

Om ons werk door te
kunnen laten gaan, blijven
uw steun en gebed nodig!

