Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

Beste lezer,
Hartelijk dank uw betrokkenheid en voor het lezen van onze nieuwsbrief. Het is alweer even
geleden maar we brengen u graag op de hoogte van onze nieuwste ontwikkelingen. Zo zijn we
onlangs gestart met het project Onder de Pannen. En gaat een lang gekoesterde wens in
vervulling...
We stellen je graag voor aan een aantal nieuwe mensen en vertellen verhalen uit de praktijk.
Verhalen waarin we, ondanks armoede en eenzaamheid, geloof, hoop en liefde mochten
brengen aan onze medemens in nood.
Uw steun is hard nodig om ons werk te kunnen blijven doen. Samen kunnen we veel betekenen!
Mogen we op uw steun blijven rekenen?
Hanneke van Herwijnen
Directeur Stichting de Herberg

Onder de Pannen is officieel van
start!

Er is een grote groep economisch 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 groeit.
Daarom is Stichting de Herberg Breda "Onder de Pannen" gestart.
Lees hier het persbericht!

Even voorstellen...

Vanaf 1 juli wordt ons team versterkt door twee enthousiaste
professionals! Synaima Bevelander is van start gegaan als
project coordinator voor het project Onder de Pannen en
Emmy de Winter biedt als geestelijk verzorger en contextueel
therapeut extra ondersteuning aan clienten die zijn
vastgelopen. Graag stellen zij zich hier kort aan jullie voor!

Pedicure op locatie

Veel daklozen lopen met pijnlijke voeten. Vaak lopen zij per
dag vele kilometers waardoor likdoorns, ingegroeide
teennagels en zelfs ontstekingen voorkomen. Behandeling is
dan hard nodig!
Sinds een aantal weken hebben we een vrijwillige pedicure!
Inmiddels heeft ze al een aantal voeten behandeld. De
meeste kwamen met pijnlijke voeten binnen en gingen met
opgeknapte pijnloze voeten de deur uit. Hoe mooi is dat!

Oranjefonds, NL Doet

Een aantal enthousiaste deelnemers waren tijdens de NLdoet
dagen te gast bij Stichting De Herberg en hebben heerlijke
soep gekookt voor onze bezoekers. Omdat zij het ontzettend
naar hun zin hadden, hebben ze aangeboden vaker te komen
koken! Doe jij volgend jaar ook mee?

Armoedefonds

Sinds de coronacrisis is naast het aantal reguliere daklozen,
het aantal dakloze arbeidsmigranten toegenomen. Het aantal
daklozen dat gebruik maakt van onze maaltijdvoorzieningen is
daarmee ook toegenomen. Armoedefonds steunt ons werk en
heeft daarom een bedrag van 4000,00 euro toegekend!
Mede dankzij Armoedefonds kunnen we daklozen blijven
voorzien in een warme maaltijd en lunchpakketten. We zijn
Armoedefonds hier enorm dankbaar voor!

Vrijwilligers

Zonder de inzet van vrijwilligers zou het werk van de Herberg
niet mogelijk zijn! Op dit moment telt onze stichting ruim 60
vrijwilligers. Daarnaast zijn wij een erkend leerbedrijf en
hebben we een aantal stagiaires.
Dit keer zetten we in het zonnetje onze ICT vrijwilliger Jeffery
Brantenaar! Jeffrey heeft alle uitgebreide kennis van ICT
systemen en is een kei in het oplossen van ICT problemen!
Daarnaast houdt hij ook nog eens van mensen! Precies wat
we zochten!

Muziekinstrumenten gevraagd

Samen muziek maken verbindt en brengt mensen in
beweging! Voor de muzikale bezoekers onder ons zijn wij op
zoek naar muziekinstrumenten! Heb jij een gitaar, keyboard of
djembee of een ander instrument over? Dan horen wij het
graag!

Verhalen uit de praktijk...

Dankbaarheid is een van de grootste en mooiste dingen van
ons werk. Maar helaas zijn er ook vaak moeilijke en
verdrietige situaties.
Toch mochten we juist in deze moeilijke en schrijnende
situaties ook dankbaarheid zien. Voor vele mensen mochten
we de afgelopen maanden met een klein, (soms met groot gebaar) mensen blij maken en hoop
bieden naar een betere toekomst. Lees hier hun verhalen.

Zondagse samenkomsten
Een lang gekoesterde wens gaat in vervullig!

We zijn dankbaar dat we voor onze dak- en thuisloze
bezoekers in het najaar zondagse samenkomsten kunnen
gaan organiseren. Dit is een lang gekoesterde wens van onze
stichting!
We hebben de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Breda bereid gevonden om op
zondagmiddag hun kerkgebouw aan de Terheijdenstraat 9 te mogen gebruiken. Hier zijn we
enorm dankbaar voor!
De bedoeling is om vanaf september elke eerste zondag van de maand ’s middags om 15.00
uur een laagdrempelige dienst te houden. Centraal element in de dienst is de verkondiging van
de Bijbel, met daarnaast veel ruimte om samen te zingen, onder begeleiding van een
muziekteam. De zondagse samenkomsten vinden plaats onder leiding van onze geestelijk
verzorger, Bas Keijzer.
We bidden en hopen dat we zo op bescheiden schaal deel uit mogen maken aan de uitbreiding
van Gods koninkrijk in Breda.

Word vriend van Stichting de
Herberg Breda!

De Herberg is voor het grootste deel afhankelijk van giften,
donaties en vrijwilligers.
Om onze activiteiten voort te kunnen zetten hebben wij uw
hulp nodig! Vanaf 10 euro per maand kunt u al vriend van
stichting de Herberg Breda worden. Ga voor meer informatie
naar https://stichtingdeherberg.nl/vrienden-van-de-herberg.html
Wilt u meer geld doneren of liever een eenmalige gift geven?
Dat kan natuurlijk ook!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@stichtingdeherberg.nl toe
aan uw adresboek.

