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EEN NIEUW SEIZOEN 

De vakantieperiode is alweer voorbij en of u nu thuis bent gebleven 
of op pad bent geweest, we hopen dat u een fijne vakantie heeft 
gehad.  

In deze nieuwsbrief leest u over onze (nieuwe) ontwikkelingen en 
stellen we een aantal mensen aan u voor.  

We mogen terugkijken op een mooi seizoen met vele mooie 
gebeurtenissen. 

Zo mochten we in het afgelopen half jaar meerdere mensen  
begeleiden naar professionele christelijke verslavingszorg, onderdak 
en/of werk.  

Onlangs mochten we zelfs getuigen zijn van een bijzondere 
doopdienst waarin een van onze bezoekers zich heeft laten dopen. 
Deze man is, na 20 jaar verslaving, in de gevangenis op zijn knieën 
gegaan. Na zijn vrijlating hebben we hem mogen begeleiden naar 
professionele verslavingszorg waar de liefde van God centraal staat. 
Zijn droom: iedereen bekend maken met het bevrijdend evangelie!  

Helaas hebben we ook hele moeilijke en verdrietige momenten  
meegemaakt. Zo is een van onze bezoekers op 27 mei om het leven 
gekomen door een treinongeval. We vragen dan ook speciaal uw 
gebed voor vastgelopen mensen, die worstelen met verslaving of met 
psychische problemen.  

Mensen aan de onderkant van de samenleving hebben christenen 
nodig die hun laten zien wie de Here Jezus is. Helpt u mee? Samen 
mogen wij Zijn handen en voeten zijn in deze gebroken wereld waar 
God zich nog altijd laat zien. 

Hanneke van Herwijnen 

Voorzitter stichting de Herberg 

 

 

 

 

IN MEMORIAM  

Ronald Brant is op 27 mei 2019 
overleden op 45 jarige leeftijd.  

Ronald had een zwervend bestaan in de 
bossen van Breda. Nergens was hij 
welkom, overal werd hij weggejaagd.. 
Steeds weer werden zijn spulletjes en 
tent weggehaald. Vaak het enige wat hij 
nog had... We mochten met Ronald een 
vriendschap opbouwen, hebben hem 
geholpen aan tentjes, slaapzakken en 
eten. Maar bovenal mochten we een 
luisterend oor bieden. Ronald maakte 
graag een praatje en was beleefd en 
behulpzaam. Altijd bereid om mee te 
helpen of een afwasje te doen. Hij 
voelde zich bij ons welkom en geliefd.  

Maar de GHB verslaving had hem 24/7 in 
zijn greep....  

Een aantal weken voor zijn dood hebben 
we samen Lucas 18: 9-14 gelezen. Een 
boodschap die hem had geraakt.. “God 
kijkt niet naar de buitenkant maar naar 
het diepst van je hart…”  

We zullen Ronald missen en zijn intens 
verdrietig door het volkomen 
onverwachte overlijden.  

* Ronald leefde samen met Mark en 
Dianne. Mark en Dianne leven hetzelfde 
leven als Ronald.. Graag jullie gebed 
voor Mark en Dianne. 

 

 
 
 
 

 



AMBULANTE WOONBELEIDING 

Sommige mensen kunnen niet (meer) zelfstandig thuis wonen. Oorzaken zijn 

divers van aard. Slecht omgaan met financiën, blijvende geestelijke 

instabiliteit of alcohol- drugs problematiek. Deze mensen kunnen goed en 

prettig wonen met goede ambulante woonbegeleiding. In samenwerking met 

het Leger des Heils kunnen wij professionele ambulante woonbegeleiding van 

het Leger des Heils inschakelen. Stichting de Herberg kan o.a. een 

ondersteunende rol bieden voor de sociale aspecten door middel van 

buddyschap.  

 

VELDWERK 

Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld: van nog geen 

18.000 in 2009 naar bijna 40.000 mensen. Opvanginstanties slaan alarm:,, 

Steeds meer mensen lopen risico’s: iedereen kan dakloos worden.  

(Bron Algemeen Dagblad, 23-08-2019) 

Het aantal dak- en thuislozen en vastgelopen mensen neemt ook in Breda 

steeds meer toe. Steeds meer mensen kiezen niet voor een overvolle 

nachtopvang maar voor een rustig  plekje in het bos of park. Het komt ook 

voor dat mensen niet terecht kunnen bij de nachtopvang. GHB verslaafden 

worden wegens veiligheidsredenen geweigerd in de nachtopvang. GGZ 

instellingen kampen met bezuinigen en hebben  minder bedden beschikbaar. 

Het aantal daklozen met psychiatrische problemen is op straat fors 

toegenomen.  

Onze veldwerkers gaan wekelijks op pad om mensen van de straat te 

ontmoeten. Zo nodig worden mensen ondersteund in hun eerste 

levensbehoeften. Vaak ontstaat hiermee het eerste contact en een goed 

gesprek. Een goed gesprek kan leiden tot komst in onze inloop en een verder 

sociaal traject.  

Het afgelopen half jaar hebben we vele mensen mogen ontmoeten. Een 

aantal daarvan hebben wij op weg helpen mogen helpen naar professionele 

verslavingszorg, woonruimte of werk. 

 

 

 

 

 

 

    DOOPDIENST JOHAN (40) 

Binnenkort kunt u Johan’s getuigenis 
lezen op onze website 
www.stichtingdeherberg.nl  

Onderstaande dooptekst is door 
Johan zelf uitgekozen: Psalm 116:3-8 

3 De dood had mij in zijn greep. 

Ik was doodsbang en ten einde raad. 

4 Maar ik riep de Heer om hulp: 

"Heer, red me alstublieft!" 

5 De Heer is liefdevol en 
rechtvaardig. 

Onze God houdt van ons en zorgt 
voor ons. 

6 Hij beschermt de hulpeloze 
mensen. 

Ik was zó zwak geworden, maar Hij 
heeft me gered. 

7 Ik hoef niet meer onrustig te zijn, 

want de Heer is goed voor mij 
geweest: 

8 Hij heeft mijn leven gered, mijn 
tranen gedroogd, 

mijn voeten beschermd zodat ik niet     

struikelde. 

 

  

 

 

http://www.stichtingdeherberg.nl/
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Beste lezer, 

Ik vind het leuk om me in dit bericht te mogen 
voorstellen als pastoraal werker voor Stichting 
De Herberg. Mijn naam is Bas Keijzer, 53 jaar, 
getrouwd met Susanne, we hebben drie 
kinderen.  

Sinds een jaar ben ik pastoraal werker bij twee 
gereformeerde kerken in Breda, een in Noord 
en een in het centrum. Daarnaast werk ik als 
privacy-adviseur bij enkele zorginstellingen. 
Vóór mijn werk in  Breda was ik pastoraal 
werker bij Stichting Ontmoeting in Rotterdam. 
Deze stichting helpt mensen op weg bij het 
vinden van een eigen onderdak en werk. Ook 
bij die stichting is er een inloop, waar mensen 
hartelijk welkom zijn om op adem te komen: 
een kop koffie drinken en – als ze willen – een 
praatje maken. 

Zo’n ‘praatje’ kan over van alles en nog wat 
gaan: wat je hebt meegemaakt, hoe je situatie 
nu is, wat je beweegt, wat je plannen zijn, 
enzovoorts. Maar ook: wat het doel van je 
leven is, wat je verdere plannen zijn. En hoe je 
jouw leven kan verbinden met God en de 
Bijbel. Dat is o.a. de taak van een pastoraal 
werker. 

Ik zie er naar uit om zulke gesprekken ook bij 
De Herberg aan te gaan en om af en toe een 
Bijbelstudie te houden op woensdag- of 
vrijdagmiddag. Want het is mijn drive om 
mensen te helpen met hun geloofs- en 
levensvragen; om richting te geven, vooral aan 
de hand van de Bijbel. De Bijbel heeft voor veel 
mensen afgedaan; of wordt op zijn best 
beschouwd als een interessant boek uit de 
oudheid. Maar ik geloof vast dat de Bijbel alle 
antwoorden geeft die nodig zijn; niet alleen 
voor kerkmensen: God heeft een actuele 
boodschap voor iedereen! 

Bas de Keyzer 

 

  

 

 

Bezoekers kunnen bij ons terecht voor steun en advies of 

voor hulp bij verslaving. Steeds meer mensen hebben 

geen zorgverzekering, worstelen met een zware 

verslaving en/of ernstige psychiatrische problematiek. 

Samen kijken we naar gepaste en gewenste 

hulpverlening. Dit vraagt meer inspanning en 

professionaliteit. Daarom zijn wij zeer verheugd dat wij 

vanaf 1 september worden versterkt door twee 

professionals: Bas de Keijzer, pastoraal werker en Bert 

Seters. Medisch adviseur. Op deze pagina stellen wij ze 

aan u voor:  

 *Tot voor kort hadden we hiervoor geen eigen ruimte 

beschikbaar. In overleg met het Annahuis kunnen we 

gebruik maken van een ruimte die wordt ingericht als 

kantoor / spreekkamer waar wij onze bezoekers  kunnen 

ontvangen voor steun of advies.  

 

Beste lezer, 

In deze nieuwsbrief mag ik mij voorstellen als medisch 

adviseur voor stichting de Herberg.  Mijn naam is Bert 

van Seters, getrouwd en vader van 4 dochters. 

Ik ben in 1986 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam als basisarts. Na mijn afstuderen ben ik een 

jaar werkzaam geweest als arts in een ziekenhuis in 

Eindhoven. Daarna ben ik begonnen als bedrijfsarts. 

Momenteel ben ik werkzaam bij de trombosedienst als 

antistollingsarts. (Part-time) 

Naast mijn werkzaamheden ben ik bestuurslid in de 

Evangelische kerk “De Hoeksteen” in Etten-Leur. 

Verder heb ik een passie voor trompet spelen en zingen. 

Ik zing graag klassiek in diverse kamer/concert koren.  

Mijn motivatie om bij de Herberg als vrijwilliger aan de 

slag te gaan: Ieder mens heeft kwaliteiten, ongeacht zijn 

of haar achtergrond of situatie. Door negatieve 

gedachten of omstandigheden kan iemand zich niet 

(meer) bewust zijn van zijn of haar kwaliteiten. Samen 

kwaliteiten herontdekken en  mensen verder helpen 

hun kwaliteiten te ontwikkelen zie ik als een uitdaging. 

Niet kijken naar de onmogelijkheden maar naar de 

mogelijkheden.   

Bert van Seters 

 

  



 

ACTIVERING ARBEIDSMARKT  

Dak- en thuislozen komen vaak moeilijk op de arbeidsmarkt.  

Vaak hebben ze een verouderde beroepskennis of zijn ze niet juist opgeleid. 

Daarbij zijn een postadres, een rekeningnummer en een zorgverzekering nodig 

als je actief wilt zijn op de arbeidsmarkt. Voor dak- en thuislozen zijn deze 

zaken vaak niet vanzelfsprekend. Door middel van werktrajectbegeleiding 

kijken we naar de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.  

Het afgelopen jaar hebben we nauw contact gehad met renovatiebedrijf Farby 

BV Breda. Vanaf juli 2019 verleend dit bedrijf zijn medewerking door niet 

alleen werk maar ook huisvesting aan te bieden!  Daklozen krijgen op deze 

manier een unieke kans om hun toekomst (weer) op te bouwen. De eerste 

deelnemer is al begonnen en voorzien van huisvesting. We zijn enorm 

dankbaar voor de samenwerking met Farby BV Breda. 

*Cliënten kunnen alleen deelnemen als ze niet verslaafd zijn en geen ernstige 

psychiatrische problematiek hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALISATIE 24/7 OPVANG VOOR (EX) 
VERSLAAFDEN 

 

In onze vorige nieuwsbrief hebben 
we o.a. bekend gemaakt dat we een 
kleinschalige 24/7 opvang voor 
(ex)verslaafden willen gaan 
realiseren.  Een opvang waar mensen 
worden begeleid door middel van 
het aanbieden van structuur, (bijbel) 
onderwijs en dagbesteding.  

 

Op bijzondere wijze hebben we een 
jonge man ontmoet die zijn boerderij 
beschikbaar wil stellen. Vlak voor de 
zomervakantie hebben we een 
bezichtiging gehad. Een afgelegen 
boerderijtje met vele mogelijkheden 
op een half uurtje afstand van Breda. 
Binnenkort hier meer over!  

*Bent u op bestuurlijk niveau bekend 
met soort gelijke initiatieven en 
heeft u hart voor dit soort projecten? 
Neem dan contact op via 
info@stichtingdeherberg.nl (t.a.v. H. 
van Herwijnen) 

  

 

 

  

 

 

 
ONDER DE PANNEN 
 
Er is een groeiende groep nieuwe daklozen, niet verslaafd of met 
psychiatrische aandoeningen, maar zonder goed sociaal netwerk dat 
hen opvangt. Voor deze mensen bestaat niet of nauwelijks opvang, 
terwijl deze groep in omvang toeneemt. Daarom willen wij  een 
project voor tijdelijke opvang, zgn. legale onderhuur, Breda onder 
de pannen opzetten.Het gaat vooral om mensen die door verlies van 
hun baan of door scheiding op straat terecht komen.  
 
Het doel van het project is om mensen snel onderdak te bieden, 
zodat zij niet verder afglijden en afhankelijk raken van 
hulpverlening en mogelijk van de (dure) nachtopvang. 
 
Stichting de Herberg  Breda wil in samenwerking met 
woningcorporaties en de Gemeente voor deze specifieke groep een 
alternatief aanbod ontwikkelen genaamd: 'Breda onder de pannen' 
 
Hoe werkt het?  
Deze nieuwe daklozen brengen we tijdelijk onder bij Bredanaars die 
een kamer beschikbaar hebben en bereid zijn een mede-Bredanaar 
hulp te bieden. Degene die onder dak gebracht wordt, betaalt 
hiervoor huur en een onkostenvergoeding. Het mes snijdt aan twee 
kanten. Huurders met een kleine achterstand ( kleiner dan € 2500,- ) 
bij de corporatie en een kamer over hebben, krijgen inkomsten. 
Huurders van een kamer hebben een onderkomen en een nieuwe 
kans om aan hun toekomst te werken 
 
Het project "Onder de Pannen" is ontwikkeld door de Amsterdamse 
ombudsman en juridisch gezien ingedekt. Het project is in uitvoering 
bij de Regenbooggroep in Amsterdam. De ervaringen zijn positief. 
Vele mensen zijn geholpen aan onderdak. 
  
Samen met de ombudsman van Amsterdam en Breda hebben we 
het project voorgelegd aan de burgemeester en wethouders van 
Breda. Het was een positief gesprek.  Wordt vervolgd. 
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FONDSENWERVING EN PR 

Om onze doelen te kunnen realiseren is er meer 
naamsbekendheid en geld nodig. Dit vergt creativiteit en 
goede (nieuwe) netwerken met kerken en (christelijke) 
organisaties.  

GROOT NIEUWS RADIO 

Om meer naamsbekendheid te krijgen zal het bestuur 
daarom vanaf 1 oktober 2019 een grote langdurige actie 
gaan houden. Zo zullen we vanaf oktober regelmatig te 
horen zijn op Groot Nieuws Radio en kunnen mensen vanaf 
3 euro per maand onze stichting ondersteunen. (Meer is 
natuurlijk altijd welkom). 

CBF 

Onlangs hebben we een CBF verklaring aangevraagd. Over 
een aantal weken hopen wij het CBF keurmerk te 
ontvangen. 

Met de Erkenning geef je blijk van vertrouwen. Als Erkend 
Goed Doel laat je weten dat je voldoet aan de strenge 
kwaliteitscriteria en je extern onafhankelijk laat controleren. 
Hiermee geef je een krachtig signaal af: we laten zien dat we 
een meer professionele sector willen worden met gedegen 
toezicht. Als Erkend Goed Doel mag je het ‘Erkend Goed 
Doel’-logo voeren en actief uitdragen in alle publicitaire 
uitingen. We zijn daardoor makkelijk herkenbaar en 
vindbaar. Iedereen die dit register raadpleegt, weet dat de 
vermelde Erkende Goede Doelen hun zaken op orde 
hebben. Met de Erkenning leggen wij ons zelf 
kwaliteitscriteria op die helpen om verder te 
professionaliseren. 

 

 

 

DONEREN 

Stichting De Herberg is afhankelijk van 
donaties van particulieren, bedrijven en 
instellingen als kerken. 

Wilt u de Herberg steunen met een 
financiële bijdrage? 

U gift of sponsorbijdrage stelt ons in 
staat om dit werk te kunnen blijven 
doen! 

De Herberg staat bij de Belastingdienst 
geregistreerd als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). 

Waardoor we over giften geen 
belasting hoeven te betalen. Dat geldt 
ook voor de gevers. Financiële bijdrage 
zijn welkom op bankrekeningnummer 

 NL89INGB0009314007 

 Fiscaalnummer 810957620 

Alvast hartelijk bedankt voor uw 
bijdrage! 

 

 
 

  

 

 

 

 



VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

Vrijwilligers zijn onmisbaar bij de Herberg. 
  
Of u een gezelschapsmens bent, het leuk vindt om samen met een cliënt 
iets te ondernemen, praktisch ingesteld of creatief vaardig: u bent van harte 
welkom als vrijwilliger bij de Herberg. 
   
Wij zijn op dit moment op zoek naar: 
-Gastheren en/of gastvrouwen voor op de inloop 
-Soepkokers en 
-Maaltijdbereiders 
  
Vrijwilligers worden jaarlijks toegerust door middel van training. 
  
Via een vrijwilligersovereenkomst is elke vrijwilliger voor bepaalde risico’s 
verzekerd. Vrijwilligers krijgen een reiskostenvergoeding. Interesse om als 
vrijwilliger bij de Herberg aan de slag te gaan of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op via info@stichtingdeherberg.nl  
 
 

 

 
BESTUUR EN ADVIESRAAD 
 
Wij zijn op zoek naar versterking!  
Momenteel zoeken wij bestuurders en adviseurs voor onze adviesraad.  
Heeft u interesse om (meer) te betekenen voor de vastgelopen mensen in 
de maatschappij? En heeft u bestuurlijke kennis en affiniteit met kwetsbare 
mensen aan de onderkant van de samenleving? Neem dan contact op via 
info@stichtingdeherberg.nl .  
 
*Onze functieprofielen staan beschreven op onze website. 
 
 

            
Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief! 
 

     

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

     

GEBEDS EN DANKPUNTEN 

DANKPUNTEN 

 Voor de mensen die tot geloof 

zijn gekomen 

 Voor de bijzondere 

ontmoetingen en netwerken 

GEBEDSPUNTEN 

 Voor de realisatie van de 24/7 

opvang voor (ex)verslaafden 

 Voor meer financiële middelen  

 Voor versterking van het 

bestuur en adviesraad 

 

 

  

 

mailto:info@stichtingdeherberg.nl
mailto:info@stichtingdeherberg.nl

