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Van de secretaris
In de tijd tussen de vorige en deze nieuwsbrief is er veel gebeurd. In de vorige nieuwsbrief meldde ik dat we
op zoek waren naar een voorzitter voor het bestuur. Nu kunnen we melden dat Bernadette van Litsenburg
tot voorzitter is benoemd. Fijn dat we zo snel haar konden benoemen. Ze zal zich in deze brief voorstellen
en haar kennismaking met het Hemeltje met u delen.
Daarnaast kwam eind december het goede bericht van de gemeente Eindhoven: de toekenning van de
subsidie voor het jaar 2018. Voor het vijfde jaar op rij ontvangen we van de gemeente nu subsidie. We zijn
daar blij mee. We zien dat als een stuk erkenning voor het werk dat we in het Hemeltje doen.
En dat kan niet zonder vrijwilligers. In deze nieuwsbrief stellen zich een aantal nieuwe vrijwilligers voor, net
als stagiaires. Dan staan er nog verslagen in van het bingo, de kerst in huis en de High Thea voor onze
vrijwilligers.
Dan leest u wat er allemaal gebeurd in en rond ons huis. We zijn het nieuwe jaar met een goed gevoel
ingegaan. Ik wens u veel leesplezier.

Jeannet
Secretaris
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Nieuws uit het huis
Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud en we merken dat het iedere dag weer een beetje lichter
begint te worden. Ook laten de vogels zich in onze achtertuin weer horen.
Wij kijken terug op een drukke winterperiode die van start ging met een goed bezochte Bingo op 5
december. De winterstormen van buiten werden soms meegenomen naar binnen. Onze gasten hadden het
koud, werden nat van de sneeuw en zaten soms dag en nacht bij elkaar. Verschillende malen werd door de
gemeente Eindhoven de ‘Winternood‘ uitgeroepen (De winternoodmaatregelen gaan van kracht bij een
gevoelstemperatuur van -5 graden Celsius. Deze norm wordt berekend door het KNMI. Dan worden
dakloze burgers ook actief benaderd om hen met klem te vragen van deze opvangmogelijkheden gebruik te
maken).
Tegenover deze stormen stonden de warme dagen rond de kerst en oudennieuw. Op kerstavond kwamen
veel gasten naar onze kerstviering en bleven om te genieten van een heerlijk kersdiner. Het was een hele
bijzondere, warme avond waar ruimte was voor al ’t moois van de kerst maar ook voor de schraalheid van
het leven, het verdriet en het gemis.
Tijdens de feestdagen kregen wij ondersteuning van de
stichting Ervaring die Staat. Fijn dat wij zo met elkaar kunnen
samenwerken en dat het hierdoor mogelijk is geweest dat
alle gasten tijdens de feestdagen bij ons konden binnen
lopen.
Het nieuwe jaar wordt een druk en ondernemend jaar. We
gaan terugblikken op ons huidige beleid en gaan nieuw
beleid formuleren voor de toekomst. Dat doen wij met elkaar
om zo van elkaar te kunnen leren en te kunnen groeien.

Marlies de Weijs
Coördinator

Bingo
Hallo allemaal,
Ik ben Dennis en ik heb de bingo van 5 december georganiseerd samen met Ester.
Ester en ik hebben prijzen ingekocht, gezorgd voor
eten en versiering om de bingo zo leuk en gezellig
mogelijk te maken.
Ik zelf heb genoten van zowel het organiseren als het
uitvoeren van de Bingo. Ik was wel wat zenuwachtig
toen ik de mensen moest toespreken als gastheer
zijnde. Er waren namelijk veel gasten aanwezig die
graag mee zouden willen doen met de bingo.
Deze zenuwen verdwenen gelukkig als sneeuw voor
de zon. Toen mijn zenuwen weg waren, heb ik
kunnen genieten van het moment. De gasten deden
gezellig mee en sommige waren zelfs super fanatiek.
We hebben vele prijzen mogen weggeven. Ik vond het
een super ervaring en ik zou het met liefde en plezier
nog een keer doen!

Groetjes,
Dennis
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Voorstellen
Nieuwe voorzitter
Sinds 1 november 2017 ben ik de voorzitter van het bestuur van ‘t
Hemeltje. Toen ik voor deze functie gevraagd werd, had ik wel wat
aarzelingen, want ik heb niet veel bestuurservaring. Na de middelbare
school heb ik cello en koordirectie gestudeerd aan de conservatoria van
Utrecht en Tilburg. Ik heb jaren veel muziek gemaakt en les gegeven aan
verschillende muziekscholen. Toen mijn lijf begon te protesteren en ik in
de WAO raakte, ben ik veel kerkenwerk gaan doen en heb uiteindelijk
theologie gestudeerd aan de universiteit van Utrecht. Vanaf 2003 was ik
predikant van de Lutherse gemeente in Eindhoven en inmiddels al bijna
twee jaar met pensioen.
In mijn, inmiddels iets meer, vrije tijd maak ik nog steeds veel muziek als
hoornist en koordirigent, werk in de biologische tuin in Nuenen, maak
graag foto’s en ben ik met heel veel plezier oma van Noor, 2 ½ jaar, en
Kees, 1 jaar, terwijl er dit jaar nog drie kleinkinderen worden geboren: alle
drie mijn zoons en hun vrouwen verwachten hun derde en eerste kind.
Inmiddels loop ik 3 maanden mee in ‘t Hemeltje en ik ben blij dat ik dat
mag doen. Het bestaan van ons huis is van grote waarde voor velen, die
wat gezelligheid, warmte en een luisterend oor zoeken. Ik hoop hieraan
een goede bijdrage te geven.

Bernadette van Litsenburg
voorzitter van het bestuur

Nieuwe penningmeester en administrateur
Begin april 2017 heeft Cees van Roosendaal als penningmeester afscheid genomen van het Dagelijks
Bestuur. Er was nog geen opvolger gevonden waardoor er een vacature ontstond. Eric Ackerman, lid van
het Algemeen Bestuur, bleek bereid de functie van penningmeester tijdelijk in te vullen, waarbij Cees de
administratie zou blijven doen tot eind van dit jaar.
In juni 2017 reageerde Maike Kip uit Waalre op een advertentie voor penningmeester / administrateur in
de kerkbladen. Zij heeft een bedrijfseconomische achtergrond en wilde naast haar gewone werk ook graag
vrijwilligerswerk bij ’t Hemeltje gaan doen. Vanaf juli 2017 functioneren Eric en Maike als penningmeester
resp. administrateur. Eric is lid van het Dagelijks Bestuur en functioneert als aanspreekpunt voor ’t
Hemeltje als het om financiële zaken gaat (declaraties, kosten, vergoedingen e.d.). Maike verzorgt de
administratie en verricht de betalingen.
Wij danken Cees van Roosendaal voor het vele werk dat hij heeft gedaan voor ’t Hemeltje en de wijze
waarop hij het financiële beheer van ’t Hemeltje heeft ingericht. De opvolgers kunnen hiermee perfect
verder gaan.

Eric en Maike
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Kerstavond in ’t Hemeltje
Wanneer ik op 24 december om 12.30 bij Inloophuis ’t Hemeltje binnenkom, heerst er een gezellige
samenhang tussen coördinatoren, vrijwilligers en stagiaires.
Er is werk aan de winkel, om 16.00 uur gaat de deur open en vanaf 17.00 uur vangt het diner aan.
Een kerstdiner waar zo’n 75 mensen voor verwacht worden.
Met vereende krachten wordt de boel aangepakt en een uurtje later is de gehele huiskamer omgetoverd.
De voorkamer tot een ruimte, waar eerst een viering gaat plaats vinden en waar belangstellenden een
intieme plaats in een halve cirkel kunnen vinden.
Een mooie viering, verzorgt door Gerdien, waarin
alle aanwezigen betrokken worden door het
aansteken van kaarsjes. Een kaarsje voor een
ander, voor een wens, voor een gedachte.
De viering luidt kerstavond in en biedt ruimte aan
een ieder die graag in ’t Hemeltje vertoeft.
In mum van tijd worden na afloop de tafels
herschikt en zoekt een ieder een plekje.
Vanuit de keuken komt al een heerlijke geur.
Voorgerecht, soep, hoofdgerecht in een gepast
tempo volgen ze elkaar op. De sfeer is gemoedelijk
en voor mij voelt dit écht als kerstmis.
Samen “in de stal” en de kerstmuziek op de
achtergrond maakt het geheel compleet.
Een geweldig mooie afsluiting is het dessert. De koks stallen de verschillende creaties uit op de bar en alle
gasten komen bij hen hun bordje halen. De gasten trakteren hen vervolgens op een warm applaus. Een
applaus wat ontroert: vanuit de gasten is het zó gemeend en de koks waren zichtbaar ontroerd.
Samen zijn in vieren en eten, samen zijn in het licht van Kerstmis, in deze zó donkere decembermaand en
op deze bijzondere avond: Kerstavond.
Voor mij was dit een bijzondere kerstavond
en een avond gekleurd door warmte en
verbondenheid.
Deze avond maakt direct duidelijk waar de
gasten dit huis de naam ’t Hemeltje hebben
gegeven.
Wanneer de koffie op is en de gasten
vertrekken worden de tafels weer op hun
plaats gezet, het laatste servies opgeruimd
en de kopjes voor de volgende dag klaar
gezet.
De sfeer blijft echter hangen, zowel in de
ruimte als in mijn hoofd.
Dankbaar zeg ik alle medewerkers gedag en
met een gevoel van warmte rijd ik naar huis.
Voor mij voelt het als dat een avond als
deze, als dat een huis als ’t Hemeltje daadwerkelijk het verschil maakt. En sinds deze stage mag ik hier ook
een deel van uitmaken.
Ik heb Kerstmis nog nooit zo intens beleefd.

Eddy Suijkerbuijk
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High Tea
Hallo allemaal,
Ik viel dit jaar met mijn neus in de boter: 1 week nadat ik hier ben gestart, was er een high-tea
georganiseerd voor alle werkers en vrijwilligers. Alles werd uit de kast getrokken en er waren heerlijke
hartige en zoete hapjes. Bovendien was er een prima op komst. Voor mij zaten er veel nieuwe gezichten bij.
Zo ontmoette ik vrijwilligers en bestuursleden die ik nog niet eerder had ontmoet. Het was voor mij erg fijn
om zo veel verschillende nieuwe mensen te leren kennen. Doordat er gewisseld werd van plek heb ik met
zo veel mogelijk mensen proberen te spreken. Als kers op de taart was er ook nog een mooie buikdans-act
en werden er liedjes gezongen. Voor mij was het een zeer geslaagde middag met leuke mensen, lekker eten
en dans en muziek. Ik vind het geweldig om te zien dat er zo veel vrijwilliger zich inzetten voor ’t Hemeltje!
Ik hoop dat ik nog een tijd met jullie kan samenwerken.

Liefs Meis

Voorstellen
Hallo allemaal,
Ik ben Meis Kneepkens. Afgelopen zomer ben ik afgestudeerd aan de
opleiding Sociale Studies. Sommige van jullie kennen mij al van mijn werk
bij Stichting Ervaring die Staat. Hier werk ik een aantal dagen in de week.
Sinds begin januari ben ik ook een aantal dagen in de week werkzaam bij
’t Hemeltje. Ik ben hier omdat Margareth tijdelijk niet aanwezig kan zijn.
Ik vind ’t Hemeltje een fijne plek om te werken! Vanaf februari werk ik op
woensdag- en donderdagmiddag. In mijn vrijetijd ben ik veel met
vrienden en familie en ga ik af en toe mee als vrijwillige begeleiding op
een jeugdkamp.
Ik hoop dat ik de aankomende tijd veel plezier mag beleven met mijn
nieuwe collega’s, de gasten en de vrijwilligers.

Groetjes Meis
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Beste allemaal,
Mijn naam is Antonio Bergerie. Ik ben 49 jaar oud en woon in
Eindhoven. Ik werk sinds december met veel plezier bij ’t Hemeltje
in de huiskamer. Daarnaast begin ik binnenkort als vrijwilliger bij
stichting MEE. Ik ben vader van 5 kinderen en heb 4 kleinkinderen.
Ik hou van lekker koken en werk soms ook als kookvrijwilliger. Als
hobby ben ik een fanatieke zoetwater visser. Ik zoek nog een
gezellig vismaatje!

Hallo! Ik ben Dorus de Laat en ik loop sinds kort stage bij ’t Hemeltje.
Ik loop stage voor mijn studie: Sociale Studies. Ik studeer aan de Fontys in Eindhoven. Ik zit nu in het 2e
jaar. Ik zal vooral aanwezig zijn op maan -en zondagen. Naast de studie werk ik bij Mise en Place, ik sta
regelmatig achter de bar bij festivals en evenementen. De evenementen lopen erg uiteen, van dance
festivals tot Nederlandstalige
feesten. In de overige vrije tijd
die ik heb, ben ik vooral bezig
met het produceren van
elektronische muziek. Ik maak
vooral Deep House, Trap &
Future Bass. Om de muziek
echt tot leven te brengen ben
ik recent ook begonnen als DJ.
Ik heb een deel van het team
al ontmoet, tot nu toe is het
erg gezellig. Ik hoop de rest
ook snel te zien!

Graag stel ik mezelf kort voor, als stagiaire in het Inloophuis.
Ik ben Eddy Suijkerbuijk een man van inmiddels 50 jaren oud en 3 jaar geleden
begonnen aan een opleiding Levensbeschouwelijk werk aan Fontys Tilburg.
Deze opleiding is een cadeau aan mezelf; studeren creëert openingen en biedt
andere perspectieven aan.
Ik heb bewust gekozen voor het Inloophuis omdat de wereld van de dak- en
thuislozen voor mij volledig vreemd is. Binnen het vakgebied van mijn studie
valt hier zeker voor mij veel te leren, wat mij in de praktijk zal voorzien van
kennis en kunde, waardoor ik voor hen die mij in de toekomst daadwerkelijk
nodig hebben, sterk genoeg zal zijn om met hen mee te lopen.
Ondertussen heb ik alle vrijwilligers en stagiaires ontmoet en voel ik me écht
thuis in ’t Hemeltje en met al degene die hier warmte en genegenheid zoeken
en vinden!

Groet,Eddy Suijkerbuijk
Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 25.1; februari 2018, pagina 6

Hallo iedereen, ik ben Jolijn Feijl, ik ben 27 jaar en ik woon sinds kort in
Eindhoven. Deze zomer was ik opzoek naar een plek waar ik ervaring op
kon doen voor mijn studie. Ik kwam bij 't Hemeltje uit. Een plek die ik
heb leren kennen als een warm thuis voor vele verschillende, mooie
mensen. Een plek waar elk mens er mag zijn zoals hij is. Ik voelde mijzelf
hier dan ook meteen thuis in de gezellige huiskamer! Ik studeer Sociale
Studies bij Fontys.
Het vrijwilligerswerk bij 't Hemeltje zorgt ervoor dat ik meteen een
lijntje tussen mijn studie en de praktijk kan leggen. In mijn vrije tijd
maak ik graag boswandelingen, lees ik boeken en breng ik uren lang
door met mijn paard... heerlijk! Ik wil iedereen bedanken voor het
warme welkom in het team en ik kijk ernaar uit om kennis te maken met
de collega's die ik nog niet ontmoet heb. Wie weet tot snel!

Met vriendelijke groeten, Jolijn Feil
Hallo allemaal,
Voor degene die mij nog niet kennen, stel ik mijzelf
graag even voor, ik ben Judith, ben 42 jaar en woon
samen met mijn dochter en een gezellige beestenbende
in Valkenswaard. Ik heb het prima naar mijn zin en geef
graag een extra betekenis aan mijn leven. Wanneer mijn
aanwezigheid een extra aanvulling aan het leven van
anderen kan geven, geeft mij dat een groot gevoel van
voldoening.
Ik ben zelf een positief ingestelde vrouw en probeer dit
altijd te delen met anderen.
Het is heerlijk om mezelf te omringen met mensen, een
gesprek met hen te voeren en gezelligheid te brengen. Ik
denk niet dat ik situaties kan veranderen of oplossen, wel kan ik met mijn openheid en vriendelijkheid soms
het verschil maken, althans dat voelt zo voor mij en de gasten geven mij dit gevoel terug.
Tevens wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken; ik voel me hier welkom
en opgenomen door het team en ben blij met het contact met de gasten.

Groetjes, Judith en veel liefde in 2018!
Beste allemaal,
Even voorstellen: Ik ben Marion. Sinds november 2017 ben ik gastvrouw
in het inloophuis ’t Hemeltje. Het bevalt mij uitstekend.
De sfeer vind ik fijn en vind het een interessante doelgroep. Daarnaast
ben ik ook vrijwilliger bij de Voedselbank en deel daar voedselpakketten
uit. Verder geef ik taalles aan allochtone volwassenen.
Kortom, ik houd ervan om met mensen om te gaan en iets voor ze te
kunnen betekenen. Ik maak graag een praatje en vind het prettig om
jullie te leren kennen.
Het Hemeltje is een veilige thuishaven voor jullie en ik hoop dat ik een
steentje kan bijdragen om dit te realiseren.

Marion
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Hoi alle medewerkers van Diaconaal inloophuis Het Hemeltje
Zoals sommige medewerkers al weten, ben ik Maria, een spontante Braziliaanse
jonge meid, die op donderdagmiddag vrijwillig werkt. Ik ben 28 jaar jong, voel me
soms 45 maar dat komt doordat ik zelf ook een belast verleden heb gehad, en
soms nog wel eens een up`je en een down`ertje mee maak. Gelukkig krijg ik
steeds meer grip op mijn hectische leventje waardoor ik in staat ben om toekomst
plannen te kunnen bedenken en daar naar te handelen. Ik wou graag bij het AZC
in Budel in het kinderanimatie team werken, maar het bleek dat zij toch niet zo
veel vrijwilligers nodig hadden als dat ze aangaven op hun website. Later ben ik
terecht gekomen bij “ probleem mensen “. Meerdere malen heb ik vrouwen en
jonge meisjes van het spoor gered. Helaas heeft Katarzyna toch een einde aan
haar leven gemaakt. Meerdere (in eerste instantie onbekende) mensen bezocht ik
regelmatig op de Grote Beek om ze een peptalk te geven of om even een rondje
mee te wandelen. Helaas heeft op 17 augustus 2013 ook mijn eigen vriend
zelfmoord gepleegd.
Mijn eigen huishouden bestaat uit een dochtertje van 6 jaren ik heb een dochter van 12 jaar die soms in de
weekenden komt logeren. Zij geven me ontzettend veel kracht en doorzettingsvermogen! De vaders zijn
niet in beeld en dit zorgt er soms voor dat ik qua oppas in de knoop raak omdat ik volledig afhankelijk ben
van mijn ouders, vrienden en andere moeders van school.
Iedere ochtend als ik mijn dochter naar school breng, kom ik daklozen mensen tegen, die ik het liefst een
warm bord eten wil geven, ze onder de douche wil schoppen of ze wat betere kleren wil aanbieden. Ik
begeef me ook nog af en toe in de kraak scene. De keuze om bij ‘t Hemeltje te reageren op een vacature
was snel gemaakt.
Tot nu toe is het gelukt om met plezier iedere donderdag te komen werken. Laatst heb ik mij ingeschreven
voor een HBO-toets bij de Fontys Hogescholen en heb ik een portfolio moeten maken. Ik wacht op dit
moment op de uitslag! Kortom Het Hemeltje heeft mij al heel goed geholpen en ik hoop dat ik voor de
gasten en vrijwilligers ook een leuke helpende hand ben.

Groeten, Maria Gabriela Dijkstra

Agressietraining
Een paar weken geleden was er een agressietraining in ’t Hemeltje. Aan het begin van de training stelde
iedereen zich voor om elkaar iets beter te leren kennen en om iets te leren over elkaars achtergrond.
Daarna kregen we uitleg over verschillende soorten agressie: instrumentele agressie, frustratie agressie en
persoonsgerichte agressie. Instrumentele agressie is agressie dat gebruikt wordt om iets te bereiken.
Frustratie agressie is agressie dat ontstaat uit een frustrerende gebeurtenis en persoonsgericht agressie is
gerichte agressie tegenover een persoon.
Na de uitleg over agressie gingen we echt aan de slag. We kregen rollenspellen met de acteur. De acteur
speelde een boze gast en wij moesten daarmee omgaan. De acteur kwam boos en al scheldend op ons
aflopen; aan ons de taak om de gast op afstand te houden en te kalmeren.
Het was voor mij niet makkelijk om te dealen met agressie. Persoonlijk heb ik hier geen ervaring mee en
zo’n situatie kan dan best beangstigend zijn. Uiteindelijk lukte het mij toch om de gast te kalmeren en juist
te handelen in de situatie. Ik vond de training erg leerzaam en ik weet nu beter hoe ik om kan gaan met
agressie.

Dorus de Laat
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Kennismaken met ‘’t Hemeltje’
In oktober werd ik gebeld door Leo: ‘voor ‘t Hemeltje zoeken we een nieuwe voorzitter. Is dat niks voor
jou?’ een korte vraag vanuit een wereld, die ik helemaal niet kende. Maar op de een of andere manier hield
die vraag me wel bezig. Er kwam een kennismakingsgesprek met het dagelijks bestuur. Dat verliep heel
plezierig. Ik zag heel betrokken mensen, die hun taak deden vanuit een grote bevlogenheid. Ik zag niets van
vrijblijvendheid, maar juist behoefte om dit inloophuis zo goed mogelijk te laten draaien als gastvrij huis
voor mensen, die dak- dan wel thuisloos zijn. Het voelde goed. Toen kwam er een kennismakingsgesprek
met de professionals: Margareth, Gerdien en Marlies. Wat een powervrouwen! Ook bij hen viel mij op, dat
zij echt vanuit de gasten dachten: voor hen moet ‘t Hemeltje een warme en veilige plek zijn, waar ze zich
welkom weten.
Het mag duidelijk zijn, dat ik toen geen ‘nee’ meer kon
zeggen, maar dat wilde ik ook niet. Een aantal gasten kende
ik nog uit de tijd, dat ik vrijwilliger was in het ‘Open Huis’ in
de Catharinakerk. Dat gaf gemakkelijk stof tot een gesprek,
toen ik, nog vóór mijn officiële benoeming, een keer kwam
kijken in de huiskamer. Ik wilde via de koffiebalie naar
binnen, maar daar was geen sprake van. Gasten gingen
door een andere deur naar binnen. Strikte regels dus, maar
eigenlijk vond ik dat ook wel goed. Toch was het even
wennen. Ik was eigenlijk altijd gewend om mijn handen uit
de mouwen te steken als ik ergens kwam. Als predikant was
ik vaak een van de mede-organisatoren als er iets te doen
was. Maar nu was ik anoniem in de huiskamer en ik moest
er zelf maar iets van maken.
Wat me opviel, was de ontspannen sfeer, het gemak,
waarmee iedereen een kopje koffie ging halen, soms met
een boterham erbij. Ik raakte aan de praat met
verschillende gasten, die zich duidelijk thuis voelden. Ik
hoorde toen ook, dat de naam ‘t Hemeltje’ zelf door de
gasten bedacht is, omdat ze het inloophuis ook als een
hemel ervaren vergeleken met hun vaak zwervende
bestaan. Ik was onder de indruk en dat werd nog sterker,
toen ik merkte hoeveel vrijwilligers er werken: fantastisch.
13 januari was er een High Tea voor alle vrijwilligers en dat
was een feestje. Het was een echte verwenmiddag voor
hen allemaal met heerlijke hapjes, thee en andere dranken,
maar ook met dans en muziek. Ik voel me inmiddels vereerd
om de voorzitter te zijn van het bestuur van zo’n prachtig
inloophuis, dat gesubsidieerd wordt door de gemeente,
maar vooral financieel ondersteund wordt door vele
instellingen, fondsen, kerken en vooral ook veel
particulieren. Wat een draagvlak vanuit de maatschappij! In een volgende nieuwsbrief, als ik een beetje
bijgekomen ben van alle verbazing, verwondering en bewondering, hoop ik meer over de inhoud van ‘t
Hemeltje’ te schrijven.

Bernadette van Litsenburg
voorzitter van het bestuur
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Onlangs hebben we met een aantal van onze vaste bezoekers korte interviews gehouden over
wie zij zijn en wat ’t Hemeltje voor hen betekent. In deze Nieuwsbrief vindt u de derde aflevering.

Interview met een gast
1) Naam:
Ali Naili
2) Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Ali Naili. Ik ben 50 jaar. Ik heb een zoon van 27 jaar. Ik heb deze dagen wat tegenslag gehad en
slaap daarom bij ´t Eindje. Via DOOR ben ik bezig om weer orde op zaken te stellen. Ik gebruik nu minder
verslavende medicatie (methadon). Ik ben nu weer veel meer in staat om iets te ondernemen zoals
zoeken naar een opleiding, huis of eventueel werk, misschien zelfs wel een eigen zaakje in de horeca. Het
UWV helpt mij hierbij. Ik heb niet zoveel contact met mijn familie. Dat komt onder andere door de
verslavende medicatie maar dat wordt nu weer wat beter. Mijn dagen spendeer ik vooral bij het Leger des
Heils en bij ´t Hemeltje.
3) Hoe lang kom je al bij ´t Hemeltje en hoe vaak?
Ik kom al 4 a 5 jaar. De laatste tijd kom ik frequent, voorheen 1 a
2x per week.
4) Van welke faciliteiten maak je gebruik?
Ik heb een postadres bij ´t Hemeltje gehad. Soms maak ik
gebruik van de kleding, de koffie, de soep en de kapper.
5) Hoe ben je bij ´t Hemeltje terecht gekomen?
Via vrienden/kennissen. ´t Hemeltje is heel bekend in
Eindhoven. Tegenwoordig kom ik vaak samen met andere
cliënten van NEOS.
6) Wat betekent ´t Hemeltje voor jou?
Het is een warme plek waar je je vermoeidheid weg kan gooien,
waar je tot rust kan komen en waar er aandacht voor je is. Het is
ook heel goed voor sociale contacten.
7) Wat is je mooiste herinnering aan ´t Hemeltje?
Ik vind het al zo mooi dat er zo´n plek is. Ik heb respect voor de vrijwilligers en zou in de toekomst ook wel
zo iets willen doen. Wij zitten allemaal in dezelfde situatie en helpen elkaar om de dag door te komen.
Hier worden wij heel goed opgevangen. Voor mij zou het een ramp zijn als ´t Hemeltje er niet meer was.
Door de opvang en hulp vanuit ´t Hemeltje ben ik zover gekomen dat ik er nu van overtuigd ben dat ik
voor mijzelf ook weer een stabiele situatie kan creëren.
8) En je verdrietigste of vervelendste?
Eigenlijk geen
9) Wat vind je positief aan ´t Hemeltje?
Eigenlijk wat ik hierboven allemaal al genoemd heb. Vooral de sociale contacten. Je merkt dat je leeft!
10) Wat kunnen we verbeteren of mis je nog?
Eigenlijk niets. In feite is het goed geregeld. Misschien een creatieve hoek waar mensen iets voor zichzelf
kunnen maken. Dat geeft mensen ook rust.
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11) Wat je verder nog kwijt wilt:
Als ik alles weer op de rit heb, blijf ik toch komen en eventueel zou ik in de toekomst wel bereid zijn om
hier vrijwilligerswerk te doen. Mede door mijn arbeidsongeschiktheid lijkt me dat een heel goed idee. Je
kunt je zo nuttig maken en komt onder de mensen.

Veel ‘kadootjes’ gekregen




Makro Best thermo ondergoed
Jumbo Boschdijk boodschappen
Slaapzakken en matjes
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Weetjes voor nu en straks!
 KDET heeft hele lekkere oliebollen gebakken (zie hierboven.
 We hebben een prachtig tafelvoetbalspel gekregen van
Ervaring die Staat.
 We hebben gratis mogen winkelen bij de Makro en bij Jumbo
Boschdijk.
 Er is deze winter al veel winternood geweest.
 Bizon Software heeft erwtensoep met roggebrood voor ons
klaargemaakt.
 We zijn blij met de diverse donaties van verschillende partijen.
 15 mei 2018 is het weer de jaarlijkse verwendag voor
vrijwilligers.


-----------------------------------(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: …………………………………………….

