
 

 
Stichting de Herberg Breda  
 
Vrienden van De Herberg Breda ondersteunt het werk van De Herberg Breda. De Herberg Breda biedt 
vanuit christelijke naastenliefde zorg, steun en aandacht aan kwetsbare mensen die de grip op het 
leven zijn kwijtgeraakt. Veel van hen zijn dakloos en of worstelen met verslaving of met psychische 
problemen. Sommige vrouwen en meisjes werken in de prostitutie. Vaak zien de cliënten geen uitzicht 
meer. De medewerkers van de Herberg werkt vanuit een diepgeworteld geloof en bieden zorg, steun 
en oprechte aandacht zodat zij weer een stap in de goede richting kunnen zetten. Voor ieder mens is 
er hoop en perspectief!  
 
De Herberg Breda bestaat uit 4 onderdelen:  
Het inloophuis, het Steun en Adviespunt, de Soepbus en Veldwerk.  
 
In het inloophuis mogen mensen tot rust komen. Vrijwilligers van het inloophuis bieden een luisterend 
oor, ongeacht afkomst of religie. De Herberg heeft een gastvrije huiskamer waarin zij op vrijdag en 
zaterdag dak en thuislozen een warme kom soep of maaltijd aanbieden Daarnaast kunnen zij terecht 
voor kleding, slaapzakken en toiletartikelen. Bezoekers kunnen gebruik maken van een computer en 
internet om zaken te regelen.   
 
Van maandag tot en met vrijdag is het steun en adviespunt geopend waar mensen terecht kunnen bij 
professionele vrijwilligers voor allerlei sociaal, maatschappelijke en juridische vragen en 
ondersteuning. Ook kunnen mensen terecht voor individuele geestelijke zorg. Vele hebben behoefte 
aan een Bijbel en/of uitleg. In het afgelopen jaar hebben we tientallen Bijbels, in verschillende talen 
uitgedeeld en mensen op weg mogen helpen naar een verslavingsvrij leven, werk en of huisvesting. Al 
onze professionele medewerkers van het Steun en Adviespunt doen hun werk vrijwillig! 
 
Drie keer per week staat de soepbus op een vaste plaats in het centrum van Breda. De soepbusdienst 
wordt door vrijwilligers bemenst. De soepbus is er voor de mensen die een groot deel van hun dagen 
en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke nachtopvang. Vaak zijn het gebruikers 
van (hard)drugs en alcohol en of mensen met psychische problemen. Maar er komen ook mensen die 
moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Een kom warme soep en warme aandacht 
kunnen ze vaak goed gebruiken. Naast soep, brood, koffie en thee wordt er ook warme kleding, 
slaapzakken en noodzakelijke toiletartikelen uitgedeeld.  
Daarnaast heeft de soepbus een belangrijke signaleringsfunctie voor nieuwe daklozen. Indien 
gewenst helpt de Herberg dak- en thuislozen verder of we brengen hen in contact met bestaande 
hulpverlening.  

 
Veldwerkers benaderen dak- en thuislozen mensen om hen te ontmoeten. Door wederzijdse 
ontmoeting proberen veldwerkers vertrouwen op te bouwen met mensen die alle mogelijke hulp en 
zorg mijden. Het team veldwerkers probeert hen te helpen met het aanvaarden van een passend 
hulpaanbod. 
 
Onderdeel van het veldwerk is onze bakfiets. Van maandag tot en met vrijdag fiets de Herberg met de 
bakfiets in de stad om dak- en thuisloze mensen op straat op te zoeken. Nieuwe daklozen op straat 
worden geïnformeerd over waar zij terecht kunnen voor hulp. Een praatje, een bakje koffie en een 
boterham is voor vele daklozen een hoogtepuntje van de dag! 

 


