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Tijdens de laatste lockdown was er in veel steden 24 uurs
noodopvang voor álle daklozen. Helaas heeft de overheid de
gemeenten opgeroepen om de 24 uurs noodopvang voor
daklozen vóór 10 februari te sluiten. Daklozen zonder
papieren of daklozen uit Midden- of Oost-Europa slapen
sindsdien weer noodgedwongen op straat.
En dat merken wij! Het aantal daklozen is in de afgelopen week fors toegenomen. Naast het
bieden van eten en drinken en toiletartikelen helpen we zoveel mogelijk mensen op weg naar
hulpverlening, instanties, werk en huisvesting. Zonder uw (financiële) steun, gebed en
betrokkenheid kunnen wij niet.
Wilt u ons helpen? Ga dan naar Help Ons | Stichting de Herberg
Alvast enorm bedankt!

Nieuwe smartphone? Een dakloze kan je oude mobiel goed
gebruiken! In deze digitale samenleving zijn dergelijke
toestellen onmisbaar geworden, ook voor daklozen. Zonder
telefoon kunnen zij vaak geen afspraken maken, een
hulpverlener of familie bellen. Help jij hen bereikbaar te zijn?
Lever je oude gsm of smartphone in bij ons op Haagweg 3 in
Breda! Inleveren kan op vrijdag en zaterdag tussen 11u en 13u. Liever een ander tijdstip? Stuur
dan een mailtje naar info@stichtingdeherberg.nl. Vergeet niet het toestel leeg te maken en
eventuele accounts te verwijderen! Heel erg bedankt!

Wanhopig klopte Simone in het voorjaar van 2021 bij ons aan
voor hulp. Ondanks vele jaren therapie en meerdere opnames
was het haar niet gelukt om haar leven op de rit te krijgen.
Door haar langdurige depressies en psychische problemen
kwam ze steeds verder in de problemen. Ze had geen thuis
meer en haar wereld was uitzichtloos en donker. Zo donker
dat ze op een dag geen uitweg meer zag en niet meer verder
wilde leven... Lees hier hoe het nu met haar gaat

Aanstaande zondag hebben wij weer een kerkdienst voor
onze bezoekers! Dit keer een kerkdienst met een speciale
gastspreker: Joop Gottmers.
Meer weten over Joop Gottmers? Ga dan naar Stichting de
goede aarde | Joop Gottmers | Boek Knock Out
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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 h.van.herwijnen@stichtingdeherberg.nl toe aan uw adresboek.

