
 

Voorwoord  

Stichting De Herberg is in ontwikkeling!  

 

We hebben een enerverend jaar achter de rug.  

We hebben afscheid moeten nemen van onze geliefde omgebouwde stadsbus maar we hebben er een prachtig pand 

voor terug gekregen.  

God is trouw! Het werk heeft gewoon door kunnen gaan.  

 

We hebben vele dak-en thuislozen mogen ondersteunen in hun eerste levensbehoeften.  

Twee keer per week werd er soep, brood, drinken, kleding en dekens uitgedeeld.  

Naast eten en kleding hebben we de bezoekers in de `soepbus` en in `De Herberg` een plek van rust en warmte 

kunnen bieden.  

We hebben niet alleen lichamelijk voedsel uitgedeeld maar we mochten ook geestelijk voedsel uitdelen. Zowel als in 

de parken, als in stad en de inloop mochten we de mensen ook geestelijk voeden door middel van gebed en het 

samen lezen uit de bijbel.  

 

Onlangs kregen we een bericht uit de gevangenis van een vrouw die wij al lange tijd kennen. Menselijkerwijs 

gesproken was er weinig hoop voor deze vrouw maar ze liet ons weten dat het goed met haar ging en dat ze tot 

geloof gekomen was!  

Een geweldige boodschap en wat een bemoediging voor ons werk.  

 

Natuurlijk hebben we ook te maken met hele moeilijke en schrijnende situaties.  

Ernstig zieke mensen die leven op straat, ouders die van hun kinderen gescheiden dreigen te worden wegens 

geldproblemen, mensen die vanwege de drugs en criminaliteit niet durven te slapen in de nachtopvang of mensen 

die vanwege hun psychiatrische problematiek worden geweigerd in de nachtopvang. Ongedocumenteerde mensen, 

ze kunnen haast nergens terecht... Deze situaties komen (helaas ook in Nederland) voor.  

 

Ons verlangen is dat er voor ieder mens een plekje zal zijn waar hij of zij zich veilig mag voelen. Samen met Teen 

Challenge, Stichting ontmoeting en het Leger Des Heils zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken voor een 

24/7 opvang en woningen met ambulante begeleiding. Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd met een 

vastgoedmakelaar en worden kerken benaderd om hun lege ruimtes beschikbaar te stellen voor een 24/7 opvang.  

 

Ook hebben we met een aantal bedrijven contacten gelegd om mensen weer in het arbeidsproces (terug) te krijgen. 

De eerste werknemers zijn al begonnen!  

Een nieuw onderdeel van ons werk is veldwerk. We mochten dak-en thuislozen ondersteunen in hun dagelijkse 

levensbehoefte en een luisterend oor zijn. Ook mochten we er zijn voor eenzame mensen, verslaafde mensen en 

jeugd. De (psychiatrische) nood onder deze mensen is vaak ontzettend groot.  

 

Onze boodschap voor deze mensen is dat er voor ieder mens hoop en perspectief is en dat God hen lief heeft! In 

het jaarverslag kunt u meer lezen over ons veldwerk.  
 



 

Algemeen  

De soepbus stond iedere woensdag en zaterdag bij het NAC stadion. Helaas hadden we ook dit jaar te maken met 

een chronisch tekort aan chauffeurs met een groot rijbewijs. Dit heeft ons in december 2017 doen besluiten per 

direct de woensdag te laten vervallen. Wegens vergunningsproblemen en (een blijvend) tekort aan chauffeurs 

hebben we juni jl. moeten besluiten om te stoppen met onze werkzaamheden bij het NAC stadion. Gelukkig konden 

we per direct op zaterdag onze deuren openen in `De Herberg`  

 

Behaalde doelen 2017/2018  

Veldwerk  

Sinds januari 2018 hebben we twee ervaren veldwerkers die o.a. onze vrijwilligers trainen om daken thuislozen 

en/of zorgmijders op de juiste manier te benaderen. Veldwerkers benaderen dak- en thuislozen presentievol in hun 

eigen omgeving en ondersteunen hen in de eerste levensbehoeften zoals eten, drinken, kleding en dekens. Vaak 

ontstaat hiermee het eerste contact en een goed gesprek. Indien mogelijk verwijzen wij hen door richting 

professionele zorg. Inmiddels is ons team uitgebreid en hebben we zes veldwerkers die zowel overdag als ‘s avonds 

(en een deel van de nacht) op meerdere dagen per week zichtbaar zijn in de stad.  
 

Aanschaf kleinere soepbus  

September 2018 hebben we een kleinere soepbus aangeschaft. Voordeel is dat we mobiel zijn en geen groot 

rijbewijs (meer) nodig hebben. Veldwerkers gebruiken de bus om kleding en dekens mee te nemen en soep uit te 

delen.  

Gezamenlijke inloopvoorzieningen Breda  

Stichting De Herberg heeft zich aangesloten bij de `Gezamenlijke Inloopvoorzieningen Breda` Dit platform 

onderschrijft het belang van samenwerking met andere inloopvoorzieningen in Breda. Doel is dat we samen meer 

kunnen betekenen voor de inwoners van Breda.  
 

Activiteiten  

In De Herberg stimuleren wij onze bezoekers deel te nemen aan verschillende activiteiten. Onze bezoekers helpen 

bij het verzorgen van de koffie, het eten en de afwas. Iedere eerste vrijdag van de maand verstrekken we een gratis 

warme maaltijd die we samen met onze bezoekers klaarmaken. Voor de muzikale bezoekers onder ons is er de 

gelegenheid om samen muziek te maken. Tevens bieden we sinds februari voor belangstellenden een Bijbelstudie 

aan.  

 

Samenwerking professionele instanties en organisaties  

Om hulpvragers beter van dienst te kunnen zijn hebben we samenwerking gezocht met Stichting Ontmoeting, Het 

Leger Des Heils en Teen Challenge NL. Met elkaar willen we anticiperen op de sociaal maatschappelijke 

tekortkomingen in Breda.  
 

Training  

Training voor onszelf en onze medewerkers vinden we heel belangrijk. Afgelopen jaar hebben we twee trainingen 

aangeboden. Een groot aantal medewerkers heeft hier gehoor aangegeven en de trainingen doorlopen. De 

trainingen hadden als doel: het herkennen van psychische aandoeningen en benadering hiervan.  

Telefonische bereikbaarheid  

Sinds mei 2018 zijn we 24/7 telefonisch bereikbaar voor mensen in nood. Het nummer staat vermeld op de website 

van de stichting.  



                                                                                                                                

Doelstellingen  

 

Voor 2018/2019 hopen wij onze gasten weer te kunnen voorzien in hun dagelijkse levensbehoeften zoals eten, 

drinken, dekens en kleding. Naast deze dagelijkse levensbehoeften willen we onze bezoekers rust, warmte en een 

luisterend oor blijven bieden, zowel in het veld als in het inloopcentrum mogen we de liefde van Jezus uitdelen.  

Samenwerking  

Wij blijven streven naar een sterk actief netwerk door samenwerking met andere professionele instanties en 

organisaties voor de juiste doorverwijzing.  

Activering arbeidsmarkt  

Een nuttige dagbesteding is belangrijk voor ieder mens.  

Dak-en thuislozen komen vaak moeilijk op de arbeidsmarkt. Samen met ondernemers en professionele instanties 

willen we onderzoeken hoe we deze doelgroep (weer) kunnen activeren en begeleiden op de arbeidsmarkt.  

Opvang en ambulante woonbegeleiding  

Samen met het Leger Des Heils, Teen Challenge, en Stichting Ontmoeting zoeken we naar mogelijkheden voor een 

24/7 opvang en/of ambulante woonbegeleiding met een christelijke grondslag.  

Werven van gelden en vergroten naamsbekendheid  

Om onze doelen te kunnen (blijven) nastreven hebben wij (meer) financiële steun nodig. Meer naamsbekendheid is 

essentieel voor het werven van gelden. Om meer naamsbekendheid te krijgen zullen we bedrijven, scholen en 

kerken actief gaan benaderen. Door middel van actie`s en presentaties beogen we een steeds groter netwerk te 

krijgen. Tevens zal er gebruik worden gemaakt van interne en externe communicatiemiddelen als persberichten, 

mailings, en social media.  

Organisatie  
 

Bestuur: 

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en het financiële 

beleid van de stichting en onderhoud interne contacten, contacten met externe partners, hulpverleningsinstanties 

en donateurs. In 2017 en 2018 hebben we een flink aantal bestuur mutaties gehad. Sinds februari 2017 zijn er twee 

nieuwe bestuursleden toegetreden. Hanneke van Herwijnen (voorzitter) en Coby Vink. Per 1 september 2018 zijn 

Wim en Corrie Kant afgetreden als bestuurslid en penningmeester. Coby neemt de taak over van Corrie en is per 1 

september 2018 onze nieuwe penningmeester. Sinds 1 september jl. wordt ons bestuur versterkt door Peter 

Nelemans. Het bestuur bestaat uit 4 leden: Hanneke van Herwijnen, voorzitter Carmen van den Berg, secretaris 

Corrie Kant, penningmeester Peter Nelemans, bestuurslid  

 

Medewerkers: 

De gehele organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers in alle functies. We hebben ruim 25 vrijwilligers die zich 

met hart en ziel inzetten voor de medemens. Onze vrijwilligers bestaan uit veldwerkers, soepkokers, inloop 

medewerkers en inloop teamleiders. Onze vrijwilligers zijn gedreven door christelijke naastenliefde. Vrijwilligers 

worden jaarlijks toegerust door middel van training. We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers zodat we op alle 

fronten inzetbaar kunnen zijn en blijven. We zijn dankbaar voor de goede en flexibele inzet van al onze 

medewerkers.  

 

Op 8 juni jl. is geheel onverwachts een van onze medewerkers overleden. Chris Janssen was een van onze 

buschauffeurs. Chris had een groot hart voor de mensen en was altijd bereid om te helpen. We missen zijn 

aanwezigheid maar zijn ook dankbaar dat hij de Heer kende. We bidden zijn familie Gods troost en nabijheid toe. 

Op 26 mei hebben we afscheid moeten nemen van onze oude soepbus. Chris heeft tot aan de laatste keer de 

soepbus gereden...  



Tot slot  

We danken iedereen die ons met gebed en financiën gesteund en bemoedigd hebben. Ook willen we Stichting 

Ontmoeting, Teen Challenge NL en het Leger des Heils bedanken voor de fijne samenwerking en de vele 

bemoedigingen. Met elkaar mogen we de handen en voeten van Jezus Christus zijn en Zijn onvoorwaardelijke liefde 

doorgeven aan de kwetsbare mensen in onze samenleving. 


