Nieuwsbrief december 2021

Bekijk de webversie

Beste lezer,
De koude dagen en nachten zijn weer aangebroken. Voor onze clienten en bezoekers zijn dit
vaak eenzame en moeilijke tijden. Daarnaast leven we in een donkere tijd van lockdowns en
maatregelen waarin vele mensen eenzaam en angstig zijn. Gisteren hoorde ik een prachtig lied
met als tekst "Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft".
Dit is precies wat wij als stichting mogen doen voor de meest kwetsbare mensen in de
samenleving. Door middel van verschillende diensten en projecten geeft de Herberg vanuit
christelijke naastenliefde hoop, zorg en aandacht aan (dreigend) dak- en thuislozen en mogen
wij een lichtje zijn in donkere tijden.
We zijn dankbaar voor uw steun in het afgelopen jaar. Zonder uw steun kunnen wij niet! Mogen
wij ook komend jaar weer op u rekenen?
Namens het bestuur en alle medewerkers wens ik iedereen een warm en geborgen kerstfeest
toe en een betekenisvol nieuw jaar!
Hanneke van Herwijnen
directeur Stichting de Herberg Breda

Mooie december initiatieven!

Wat hebben we de afgelopen dagen veel mogen ontvangen om met kerst uit te delen! Dankzij
jullie donaties kunnen wij onze bezoekers en clienten bemoedigen. Dank jullie wel!
Speciaal ook dank aan:
Liselotte (11) en haar ouders Ze brachten 20 nieuwe winterjassen, thermopakken,
boxershorts en sokken om met kerst uit te delen! Een prachtig initiatief van een moeder en
dochter om dak- en thuislozen te helpen.
De vrijwilligers van de Lichtboei uit Aalst en Breda, zij hebben 25 prachtige
rugtassen/kerstpakketten samengesteld en gedoneerd om uit te delen.
Royal Consun, zij hebben onze bezoekers voorzien van vele kilo's vers fruit en 'gezonde'
snoepjes.

Warm Thuis
Warm Thuis is een nieuw project waarin we dak- en thuislozen
ondersteunen en op weg mogen helpen naar (tijdelijke)
woonruimte. Het bieden van woonruimte en begeleiding geeft
rust en veiligheid maar het biedt ook perspectief, zodat hij of
zij uit de ellende kan ontsnappen en een nieuwe toekomst kan
opbouwen. Een aantal van hen hebben inmiddels een
permanente woning gevonden en hun leven (weer) op de rit.
*Voor deze opvang zijn wij geheel afhankelijk van giften en
donaties! Helpt u ons helpen?

De Rustplek
De Rustplek is een netwerk van bewogen gastgezinnen
-rustplekken- die een kamer beschikbaar stellen voor mensen
die om heel diverse redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen.
Denk aan mensen in relatiecrisis, die even afstand nodig
hebben en tot rust kunnen komen. Jongeren in een moeilijke
thuissituatie die wat lucht nodig hebben. Mensen die dreigen op straat terecht te komen door
ongelukkige samenloop van omstandigheden.
Een tijd rust nemen op een plek die geborgenheid biedt kan helpen even alles op een rijtje te
zetten, de juiste hulp en begeleiding te vinden en nieuwe kansen te ontplooien.
Gastgezinnen bieden hun gastvrijheid aan, maar zijn geen hulpverleners voor de gast. De
betrokkenheid van een begeleider bij de gast is daarom een voorwaarde. De duur van het
verblijf van een gast is tussen de 3 en 6 maanden.
Vanaf januari hopen wij in samenwerking met De Rustplek Nederland te starten met dit
prachtige project! Voor dit project zijn we nog op zoek naar 2 of 3 vrijwilligers om ons Rustplekteam te versterken. Daarnaast zijn we op zoek naar gastgezinnen!
Ben jij ook enthousiast en wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar
info@stichtingdeherberg.nl of neem eens een kijkje op www.derustplek.nl

Onder de Pannen
Verhuur je kamer aan een stadgenoot.
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.
Meer weten over dit project?
Lees hier onze nieuwe brochure!

Nieuw bestuurslid, Jan Rothuizen
Stichting de Herberg Breda heeft sinds 1 december jl. een
nieuw bestuurslid en penningmeester, Jan Rothuizen. Wij zijn
erg blij met zijn aantreden. Hieronder stelt Jan zich voor:
Jan Rothuizen: Wat een voorrecht om een steentje bij te
dragen aan De Herberg. Breed gedragen door de kerken en
met vrijwilligers uit deze kerken reiken we uit naar mensen in
nood. Wat een mooie uitdaging en praktische weg om het
essentiële van christen zijn uit te dragen.
In mijn werkzame leven heb ik gewerkt in de medische hightechindustrie. Door een
bedrijfsverhuizing vanuit Apeldoorn ben ik in Breda terecht gekomen. In Apeldoorn reeds
betrokken met de opvang van daklozen. Samen met mijn vrouw Anneke bezoeken we de
evangelische kerk Jefta. Ruim 10 jaar zijn Anneke en ik betrokken bij een drietal mooie
projecten in Zuid-Afrika en werven we fondsen voor Stichting Themba.

Kerk en Samenleving.
Stichting de Herberg is voor een groot deel afhankelijk van
kerken en donaties. Kerken kunnen ons werk steunen door
middel van acties en projecten. Wil jij als kerk ook een
bijdrage leveren? Kijk dan eens op
www.stichtingdeherberg.nl/kerken en laat je inspireren!
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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 info@stichtingdeherberg.nl toe aan uw adresboek.

