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Van de voorzitter

Beste mensen,
Het nieuwe jaar is van start gegaan, waarbij nu de 24 uurs opvang open is, maar we ook
te maken hebben met winterse kou! Gelukkig wordt er vanuit de gemeente geprobeerd
alle mensen onderdak te geven.
Daardoor zien we iets minder gasten, wat maakt dat we meer tijd en aandacht hebben
voor de gasten! Dat doet ons allemaal goed. Zo kunnen we mensen helpen tegen de
eenzaamheid.
Helaas heeft de gemeente Eindhoven besloten ons geen subsidie meer toe te kennen.
Maar dankzij steun van verschillende fondsen en donateurs, hebben we de financiering
voor 2021 rond en zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet: we kunnen Present
blijven voor mensen die dat nodig hebben.
Onze vrijwilligers koken met enthousiasme de maaltijden voor de dinsdagen en
donderdag. De kerken zorgen voor warm eten op de zondagen. Maandag en woensdag
is er soep met brood.
Vanwege de corona maatregelen kunnen we helaas alleen de middagen als inloop open
zijn. Van het spreekuur op dinsdag en donderdag ochtend wordt goed gebruik gemaakt.
Helaas heeft onze coördinator Margareth aangegeven in oktober met welverdiend
pensioen te willen gaan. Dat stelt ons allemaal voor de uitdaging een waardig opvolger
binnen te halen. Mocht u suggesties voor ons hebben, dan zijn die welkom.
Alef Schippers

Gezellig schaken
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Nieuws uit het huis
Terwijl ik u schrijf verdwijnt de laatste sneeuw van de stoep en straat. Extreme weer heeft
altijd gevolgen voor de mensen op straat. Wanneer de temperatuur zo laag is als de
afgelopen periode gaat het straatteam/bemoeizorg en de politie actief op zoek naar
mensen die buiten slapen. Het kan dan zijn dat men ”verplicht” wordt om binnen te gaan
slapen. Het is altijd heftig te zien dat niet iedereen een goede keuze voor zichzelf kan
maken. Soms zijn mensen dermate verward dat ze tegen zichzelf beschermd moet worden.
Verwardheid is iets wat helaas veel voorkomt.
Op dit moment is er vanwege de lockdown extra opvang voor iedereen die dat wil. Het
maakt niet uit waar je vandaan komt, je mag in de opvang verblijven als je een binding hebt
met Eindhoven. Op dit moment zijn er 70 extra plekken gecreëerd. Wij zijn niet gerust op
de tijd dat deze groep weer op straat komt. De ervaring leert dat het heel zwaar is, als je
weer opnieuw moet wennen aan het op straat zijn. Nu heeft iedereen behalve onderdak
ook eten en drinken, wat bij einde lockdown weer allemaal vervalt. Het is dan niet
verwonderlijk dat het veel stress en strijd geeft onder deze groep mensen. Mensen in een
overlevingsmodus. Je kunt je dan als werker en vrijwilligers erg onmachtig voelen.
Normaal gesproken schrijf ik u over de feestdagen, de kerstviering en het kerstdiner. Zoals
op veel plaatsen hebben ook wij dit een andere vorm moeten geven, zodat iedereen toch
dat kreeg wat hij nodig had. We zijn dankbaar dat het huis open kon zijn voor wie dat nodig
hadden. Tijdens de eerste lockdown mochten mensen met een huis niet komen, daar
hebben we nu andere keuzes in gemaakt. Terug horend hoe de impact op deze groep
mensen is geweest, was erg confronterend.
Mijn collega’s Simone en Leon vertellen over hun werken in corona tijd, over de gasten die
het huis nu bezoeken en hun opleidingen.
De vrijwilligersgroep is flink uitgedund, het leven met een virus is een spiegel geweest van
hoe en wat wil ik nog van het leven. Er zijn goede keuzes gemaakt want als je met zorg
kiest, is er geen verkeerde keus. Al dat afscheid nemen vond ik moeilijk maar het schept
ook weer andere mooie vooruitzichten. Er ontstaat ruimte voor mensen om mee te doen
op een plek waar je altijd al kwam en je gehoord voelde. Meer mensen met ervaring van
de straat, zijn gaan meewerken. We hebben voor hen een buddy traject opgezet 
coaching on the job. Simone zal hier wat meer over vertellen. In onze jubileum uitgave zijn
een aantal van deze nieuwe collega’s ook aan het woord geweest en hebben hun verhaal
gedaan.
Ook hebben we nieuwe bestuursleden die zichzelf aan u gaan voorstellen. Eric Boers,
fondsenwerver en Ditta van Eijken secretaris. Stagiaire Naomi zal zich ook voorstellen.

Margareth
Coördinator
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Even voorstellen

Sinds 2 september 2020 ben ik secretaris van het Bestuur van Diaconaal Inloophuis ’t
Hemeltje. Reden om mij aan u voorstellen. Mijn naam is Ditta van Eijken. Ik ben geboren
in Amersfoort en na omzwervingen door Nederland (Zeeland en Delft) eind 1987 in Best
komen wonen met mijn man en twee kinderen. Inmiddels hebben wij er ook nog 3
kleinkinderen bijgekregen.
Vanaf 1988 ben ik kerkelijk actief in Best, soms projectmatig, maar
ook 5 jaar als penningmeester van toen nog de Kerkvoogdij. Dit was
tijdens de verbouwing van de kerk in Best, wat deze taak heel
afwisselend maakte. Na 5 jaar heb ik het stokje overgedragen.
Daarnaast bezorg ik het kerkblad in een wijkje en zorg ik ervoor dat
de postadressen ook elke maand hun kerkblad krijgen.
Sinds 2019 ben ik met pensioen na 31 jaar gewerkt te hebben bij
een wasserij in Eindhoven. Eerst als financieel medewerker en
salarisadministrateur, later als HR (Personeelszaken) – adviseur.
Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan en door steeds wisselende
functies was het ook nooit saai. Na mijn pensionering ben ik op zoek
gegaan naar vrijwilligerswerk. Wat ik niet wilde was duidelijk, maar
iets vinden dat past, viel nog niet mee. Toen in juni 2020 de oproep werd gedaan dat het
Diaconaal Inloophuis een secretaris zocht voor het Bestuur, heb ik mij direct aangemeld.
Uiteraard kende ik het Diaconaal Inloophuis vanuit de kerk, maar m.n. de doelgroep van
dak- en thuislozen intrigeert mij. Het besef dat niet alles vanzelfsprekend is en dakloos
worden zo maar kan, maakt dat ik mij daarvoor in wil zetten. Na vijf maanden weet ik dat
er nog veel te leren valt, maar ik heb er zin in.
Ditta van Eijken
Secretaris

Even voorstellen

Sinds oktober 2020 ben ik (Erik Boers, 60 jaar) verantwoordelijk voor
de Fondsenwerving binnen het Dagelijks Bestuur. Dat doe ik vanuit mijn
betrokkenheid bij de Ontmoetingskerk (Eindhoven Zuid) en vanuit mijn
ervaring in het schrijven van teksten/brieven/offertes/projectplannen als
kleine zelfstandige (www.hetnieuwetrivium.nl).
Erik Boers
Fondswerver
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Even voorstellen

Hallo mijn naam is Naomi Boeijenga ik ben 20 jaar oud en ik
studeer aan het summa college zorg en welzijn, de opleiding die
ik doe heet persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau
3. Ik wil uiteindelijk doorstromen naar persoonlijk begeleider
specifieke doelgroepen/ ervaringsdeskundige niveau 4. Ik wil
deze opleiding gaan doen omdat ik zelf ook hier en daar dingen
heb meegemaakt en ik graag er mensen mee wil helpen/steunen
uit eigen gevoel en ervaring.
Door school ben ik ook bij ‘t Hemeltje terecht gekomen. Deze
doelgroep interesseert mij heel erg omdat ik hiervoor nog nooit
met de doelgroep ervaring had en nu wel waardoor ik het leerzaam vind. Omdat ik leer
kijken vanuit een ander zijn oogpunt waardoor ik persoonlijk ook de kleinste dingen ben
gaan waarderen. Ik vind het een harstikke leuke stage omdat ik het gevoel heb dat ik mijn
persoonlijke ontwikkeling ook uitbreidt en natuurlijk leuke en fijne collega’s heb 😊.
Naomi
Stagiaire

Vieren
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Afscheid nemen
Na 15 jaar Hemeltje ga ik uitzien naar andere ontmoetingen. Ik heb het bestuur officieel
op de hoogte gebracht dat ik per 31-10-2021 ga stoppen met mijn werk bij ’t Hemeltje.
Vijftien jaar heb ik vol overgave en passie opgetrokken met de bijzondere mensen die het
huis bezoeken en er werken. Ik heb mensen zien komen en weer zien verder gaan, veel
afscheid genomen op meerdere manieren. Het was en is een eer om leiding te mogen
geven aan deze mooie vrijwilligers organisatie. Werken vanuit de betrekking met een
presentie attitude dat maakt ’t Hemeltje een speciale plek. Je bent je eigen instrument, je
agenda is leeg en je bent trouw aan de mensen en in je aanwezigheid. Je kunt luisteren
met een leeg hoofd en gaat pas daarna bedenken wat je kunt.
De komende maanden is een tijd van los gaan laten, geen makkelijke taak na al die jaren.
Afscheid nemen doet pijn maar hoort er ook “gewoon” bij. Als je werkt vanuit betrekkingen
dan heeft ook de ander tijd nodig. Vrijwilligers, collega’s. bestuur en gasten moeten mij los
gaan laten. Ze moeten met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken en weten dat voor
hen de plek en de plaats behouden blijft. Dat zij van waarde zijn en blijven, mee mogen
denken en praten, dat men gezien blijft worden.
Het bestuur gaat nu op zoek naar een nieuwe coördinator die past bij deze mooie plek.
Daarvoor hebben we input gevraagd aan gasten, vrijwilligers en medewerkers. Waar wordt
je blij van in ’t Hemeltje en welke kwaliteiten heeft een nieuwe coördinator nodig.
Ik neem straks een periode van rust en bezinning
en dan komen er vast weer mooie dingen op mijn
pad. Ik kijk er naar uit om ruimte en tijd te hebben
voor nieuwe plekken en bijzondere mensen.

Warme groet Margareth Pluijmers

Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 27.1: februari 2021, pagina 6

Studie
Het jaar 2020 is voor mij een jaar met twee gezichten. Aan de ene kant het jaar van corona
en alle zware maatregelen die daaromheen hangen. Aan de andere kant was 2020 ook
een jaar van kansen, vertrouwen en ontwikkeling.
Kansen en vertrouwen die me gegeven zijn in de vorm van een aanstelling als
huiskamermedewerker en ontwikkeling in de vorm van een opleiding. Ik ben in mei
begonnen met de opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Ik had al wel
het één en ander gezien en meegemaakt tijdens mijn tijd als vrijwilliger, maar als werker
worden er weer andere dingen van me gevraagd. Daarom is het goed om me daarin verder
te ontwikkelingen. Het zorglandschap in Nederland is zo eenvoudig nog niet. Het is een
complex systeem van wetten en regelgeving. De opleiding tot begeleider neemt je mee in
dit landschap en wijst je de weg.
Verder geeft het me handvatten die ik meeneem in de dagelijkse praktijk. Hierbij valt te
denken aan gesprekstechnieken en het geven en ontvangen van feedback. De opleiding
zet me aan tot reflectie, op mijn handelen binnen het beroepskader, maar ook daarbuiten.
De mens zien als een uniek individu. Verbinding maken en verbinding onderhouden, dat
vind ik belangrijk. Dat maakt het werk in ons inloophuis zo mooi en divers. Fijn om daarvan
deel te mogen uitmaken.
Leon
Huiskamer medewerker

Gasten maken de tuin schoon

Eerste zonnige dag
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‘Samen voor de Ander’
We willen bezoekers helpen te groeien in eigen kracht door hen als vrijwilliger mee te laten
werken in het inloophuis. Hiermee kunnen wij een zinvolle dagbesteding aanbieden. Zo
staat het in ons nieuwe beleidsplan voor de komende jaren. Maar hoe werkt dat nu in de
praktijk?
Eigenlijk doen we het al een aantal jaren, maar zijn we sinds de uitbraak van corona heel
actief vrijwilligers in gaan zetten met ervaring van de straat. Een groot deel van de vaste
vrijwilligers kon helaas door kwetsbaarheden of gezondheid niet meer meedraaien tijdens
de inloop door de dreiging van het virus. Alles was ineens anders: geen vast team aan
vrijwilligers meer, het aantal bezoekers in huis, het werken met bescherming, het
temperaturen en steeds weer andere maatregelen vanuit de overheid etc. Om gek van te
worden soms. Het was heel fijn dat Henri en Lilian medio april mee konden draaien in de
keuken en achter de bar. Het gaf weer een beetje stabiliteit, voor ons maar ook voor hen.
Lilian was helemaal in haar nopjes in de keuken, toverde van niets iets heerlijks, voedzaam
voor onze gasten. Henri vond het fijn achter de bar. Koffie schenken, eten opscheppen en
de douchelijst bijhouden. Wat een fijne hulp.
Om hen niet te overvragen en in het diepe te gooien, hebben we hen een aangepast profiel
gegeven, met afgebakende taken en de afspraak met elkaar in gesprek te blijven over hoe
een en ander verloopt, wat prettig werkt en wat niet. Voor hen én voor ons.
En het loopt goed. Het is mooi om de wisselwerking te zien en te ervaren tussen de gasten
en Henri, Lilian en inmiddels ook Nancy, John en Sheer in de functie van gastvrijwilliger.
En ook met de vrijwilligers die al langer meedraaien. En ook met ons als werkers. Het geeft
een andere dynamiek, een andere vipe in huis. Een goede vipe! Ieder met zijn eigen
inzichten en gewoontes. Dat kan ook wel eens botsen, door miscommunicatie. En daar
leren we weer van, met z’n allen!
Zo heb ik zelf wel een leermoment ervaren toen ik op een maandagmiddag de dienst wilde
opstarten, maar niet lekker in mijn vel zat. Ik was moe, gehaast en geïrriteerd om wat
praktische dingen. Ik deelde dit echter niet met de groep en dat heb ik geweten…ik kreeg
het direct te horen: ben je met het verkeerde been uit bed gestapt ofzo?? En die directe
manier van reageren, dat komt wel even binnen. Maar goed ik straalde het ook gewoon
uit, ik had dit met hen moeten delen. Dan krijg je begrip terug en kan de ander acteren en
de regie overpakken. Tenslotte doen we het ook samen. Wij zijn er als werkers voor de
vrijwilligers en de vrijwilligers voor ons. Een mooi leermoment!
De weg die we nu ingeslagen zijn, is wat mij betreft een waardevolle en ik hoop dit we het
kunnen blijven doen in de toekomst.
Simone Janssen
huiskamerwerker

Samen vieren
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Vanaf de werkvloer
Dat het jaar in het teken heeft gestaan van corona behoeft geen nadere uitleg. Het heeft
een hoop veranderingen met zich meegebracht.
De eerste lockdown zette ons voor lastige keuzes. Moeten we gasten die een huis
(onderdak) hebben, tijdelijk de toegang ontzeggen, om zo de dakloze gasten een plek te
geven? Daar komt de anderhalve meter regel nog bovenop, die maakt dat we maar vijftien
gasten in huis kunnen hebben. U zult begrijpen dat dit lastige keuzes zijn.
Tijdens de eerste lockdown in maart hebben we ervoor gekozen om de dakloze gasten
‘voorrang’ te geven, zij konden immers nergens terecht. Zij waren het sterkst afhankelijk
van de verschillende opvanglocaties in de stad. Toen we signalen kregen dat ook de
thuislozen leden onder de maatregelen zijn we in eerste instantie gestart met een
ochtendinloop op de dinsdag- en donderdagochtend. We merkten dat we hiermee aan een
grote behoefte konden voldoen. De thuislozen gingen gebukt onder gevoelens van
eenzaamheid. In de middag konden we ons vizier op de daklozen richten. De vraag naar
opvang was groot. Veel mensen die kwamen voor een douche en een warme maaltijd.
Deze periode heeft veel van de gasten gevraagd, maar zeker ook van onze vrijwilligers.
Hoe lastig is het om gasten te vragen om naar buiten te gaan om zo plaats te maken voor
een ander, wetende dat daar buiten niets is. Het is mooi om te zien dat we in deze lastige
periode er voor elkaar konden zijn. Dat we er als een team stonden voor onze gasten.
In de zomermaanden werd het weer wat rustiger. Er kwam letterlijk en figuurlijk weer wat
meer ruimte voor onze thuisloze gasten. De omvang en impact van de lockdown voor deze
groep werd ons steeds duidelijker. We hebben toen ook besloten om geen onderscheid
meer te gaan maken, mede ingegeven door de ontwikkelingen in het sociale domein.
Nu we midden in de tweede lockdown zitten, zien we dat de thuisloze gasten ons huis
(weer) weten te vinden. De ruime openstelling van de inloop aan de Visserstraat (elke dag
van 09:00 tot 17:00 uur, LdH) en de 24-uurs opvang in het Klokgebouw maakt dat de
dakloze gasten veelal een plek hebben.
We hebben nu weer de tijd en de ruimte die we graag aan onze gasten willen geven. Een
luisterend oor zijn, een gesprek van mens tot mens. Een plek om even op adem te komen.
Iets wat er bij de eerste lockdown helaas wel eens bij inschoot wegens de grote toeloop.
Wat de toekomst gaat brengen, niemand die het weet. Wij zijn er voor hen die bij ons
aankloppen.
Leon
huiskamerwerker

Tuin opnieuw bestraat
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Bedankt
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar: nieuw beleid rond de Maatschappelijke Opvang en
het corona-virus met de daarbij behorende maatregelen. Het vergde wel veel van ons:
continue aanpassingen en/of andere oplossingen maken.
Dan is het heel fijn om te zien dat veel mensen aan ons denken.
We zien giften aan kleding, voedsel maar ook veel geldelijke bijdragen.
We noemen er aan aantal:
- zakken met kleding (broeken, jassen, sokken etc.) afgegeven door diverse kerken
en organisaties
- warme winterjassen via de actie “Geef een jas en verwarm een hart” van stichting
“Samen voor Eindhoven”
- sokken en ondergoed van oa de Stadskerk040
- de “zondagse maaltijden” die gekookt worden door gemeenteleden van vier kerken
in Eindhoven
- maaltijden van bedrijven en van cateraars, paas – en kerstchocolade van de
Bijenkorf via “Samen voor Eindhoven”
- heerlijke bonensoep van “onze” wijk in Woensel, gemaakt door Jo
- verkoop van kerstengeltjes gemaakt door gemeenteleden van de Agnus Dei-kerk in
Waalre (zie foto)
- het (digitale) kerst-concert “Outsiders” van het Strijps Kamerkoor met daarbij de
oproep voor een donatie voor ’t Hemeltje (zie foto)
- en heel veel geldelijke bijdragen. Denk aan: vragen om een donatie voor ’t Hemeltje
in plaats van cadeaus bij een 50-jarig huwelijk, bij een bijzondere verjaardag
(80 jaar / 85 jaar), bij een pensionering.
- Denk ook aan de collectes rond Kerst voor in kerken, een oproep via de
adventskalender van een gemeente. En aan al diegene die een hart hebben voor ’t
Hemeltje en haar gasten.
Kortom: heel hartelijk dank aan alle gulle gevers op welke manier u dan ook uw bijdrage
geeft. Want helaas hebben we niet van alle gevers een adres.
Daarom maar in deze nieuwsbrief: BEDANKT!
Jeannet Venekamp
relatiebeheer
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Weetjes voor nu en straks!
 Wij de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein van de
Gemeente Eindhoven op de voet volgen!
 De tuin opnieuw is bestraat
 Wij staan te popelen om een BBQ te houden voor gasten en
vrijwilligers
 Wij erg blij zijn met ons nieuwe maatje Miriam

-----------------------------------(Eventueel doorknippen)-------------------------------------

Machtigingsformulier
Ik machtig de penningmeester van het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje om eenmalig / maandelijks / per
kwartaal / halfjaarlijks / jaarlijks (doorstrepen wat niet gewenst is) een bedrag van €……………………van
mijn bankrekening af te schrijven.

Naam: ………………………………………………
Straat/huisnummer: ……………………………………………… ……………..
Postcode/woonplaats: …………… ……. ………………………………………….
Telefoon: 0…………… …………………… E-mail: …………………………………
Banknummer / IBAN: ……………………………………………… BIC: …………………………………
Datum: ………………………… Plaats: …………………………………
Handtekening: …………………………………………….
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