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Beste lezer,
De koude dagen en nachten komen er weer aan. Voor mensen zonder dak een slopende en
vermoeiende tijd. Bij ons in de Herberg kunnen mensen opwarmen en bijkomen. De kachel
staat aan, een warme maaltijd staat klaar en er is altijd een luisterend oor.
Ook op straat zijn we dienstbaar met onze bakfiets en soepbus! Thermokleding, slaapzakken en
verzorgingsproducten worden uitgedeeld aan wie geen onderdak heeft.
Daarnaast bieden we maatschappelijke ondersteuning en helpen we mensen met werk en
huisvesting en blijven we actief met het project Onder de Pannen waarin Bredanaars een plek
kunnen bieden aan dak- en thuislozen.
Om onze activiteiten voort te zetten hebben wij uw steun en gebed nodig. Mogen we op uw
steun blijven rekenen?
Hanneke van Herwijnen
directeur Stichting de Herberg

Kerkdiensten
Sinds september zijn we van start gegaan met het houden
van kerkdiensten in het kerkgebouw van GKv in de
Terheijdenstraat.
Inmiddels hebben tientallen dak- en thuislozen, vrijwilligers en
betrokkenen de kerkdiensten bezocht. Onder leiding van
pastoraal werkers en vrijwilligers zingen we samen mooie liederen, vertellen (ex)daklozen en of
(ex) verslaafden hun getuigenis, en is er ruimte voor gebed en prediking. Na afloop staat onze
soepbus bij het kerkgebouw met heerlijke warme hotdogs en delen we slaapzakken en kleding
uit aan wie het nodig heeft.

Stichting B&B Lighthouse
Geert Jan en Marielle van Breugel hadden een prachtige,
goedlopende, bijzondere Bed and Breakfast met een sociale
doelstelling; mensen met een burn-out, lichte psychische
problematiek, een verlieservaring of mensen met een kleine
beurs werd een vakantie aangeboden om op deze plek tot
rust te komen.
Toch hebben zij besloten om te stoppen en hebben zij er voor gekozen om het restbedrag van
de stichting over te dragen aan een stichting die dicht bij de doelstellingen van Stichting Bed
and Breakfast Lighthouse staat. Zo hebben wij een bedrag mogen ontvangen van 2.450,00
Euro!
* Inmiddels is de B&B overgenomen en heeft de B&B een andere eigenaar.

Vrijwilliger in de spotlight! Jack Post
Geïnspireerd door het Woord van God om aandacht te geven
aan de kwetsbare medemensen, heb ik me in juni 2020
aangemeld als vrijwilliger bij de inloop van de Herberg.
Ik mag deze doelgroep van dichtbij mee maken en zo kan ik
hun situatie beter begrijpen. Ondertussen ken ik al een groot
deel van de bezoekers. Bezoekers voelen zich erg thuis bij
ons in de Herberg. Er is altijd genoeg eten in de Herberg en
ook nog eens erg smakelijk.
Veel bezoekers tonen grote dankbaarheid voor het kleine
beetje aandacht dat ze krijgen. Al met al een erg mooie
ervaring om deel uit te maken van deze nog steeds bloeiende
stichting hier in Breda.
Met dank aan de liefdevolle medewerkers en vrijwilligers doe ik dit werk nog steeds erg graag!

Steeds meer moeders komen op straat te staan!
Steeds vaker kloppen moeders bij ons aan. Sommige van hen
zijn zwanger en hebben geen netwerk (meer) waar zij terecht
kunnen. Een zorgelijke ontwikkeling! Stichting de Herberg
heeft in de afgelopen maanden een aantal moeders mogen
begeleiden en op weg mogen helpen met huisvesting.
Voor een aantal (aanstaande) moeders kunnen we een babyuitzet goed gebruiken. Heb jij een
babyuitzet over en wil jij helpen? Stuur dan een e-mail naar info@stichtingdeherberg.nl

A PLACE TO REST YOUR HEAD
Vanaf eind november tot 31 december houden wij een
speciale kussenactie!
Jij kunt Stichting de Herberg helpen door 2 donzen
hoofdkussens te kopen. Gun jij ook een dakloze een plek om
zijn hoofd te leggen? Voor een klein bedrag koop je 2 heerlijk
zachte donskussens en laat je weten dat je Stichting de
Herberg steunt. Een mooi betekenisvol geschenk voor je
naaste!
Binnenkort hier meer over. Houd dus je mailbox en (social) media in de gaten!
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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.

