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Van de voorzitter
Als ik dit schrijf, is het stralend zomerweer. Het vakantiegevoel wordt per dag een beetje sterker met dit
weer, dat in Zuid Frankrijk niet zou misstaan. Dat gevoel had ik ook tijdens onze verwendag in mei. Ook toen
was het stralend weer en verzamelden we ons op de camping te midden van vakantievierders. Veel
vrijwilligers en ervaringswerkers waren naar deze plek gekomen. Dat was mooi, omdat het mij de kans gaf te
praten met een aantal mensen, die ik nog niet had ontmoet. Ik merkte ook, dat een aantal mensen wilde
bijpraten, omdat ze elkaar tijdens het werk in ‘t Hemeltje niet of bijna niet tegenkomen. Met elkaar hadden
we een heerlijke dag, die afgesloten werd met een verrukkelijke maaltijd, verzorgd door de moeder van
Gerdien en enkele helpers. Bovendien werd de maaltijd opgeluisterd door de prachtige liederen van Leen
Sluijs, die enkele medewerkers even in het zonnetje zette.
In de loop van de afgelopen maanden heb ik in de gaten gekregen, wat het werken in ‘t Hemeltje betekent:
veel liefde en aandacht voor de gasten, maar ook alertheid, want gezelligheid kan ook omslaan in een
gespannen situatie. Ook dat heb ik meegemaakt en het maakt mij, als voorzitter, heel trots op alle vrijwilligers
en werkers. Ik merk dat de trainingen hun vruchten afwerpen en ook dat de teamvorming daar belangrijk in
is: met wie werk ik en wat hebben zij aan mij en wat heb ik aan hun?
Zo kun je goed samenwerken op momenten, dat de situatie daar om vraagt.
Omdat Gerdien vanaf juni geen reguliere huiskamerdiensten meer doet, heeft het bestuur vanaf die datum
Ester Heuveling voor tien uur in dienst genomen. De meesten van jullie zullen haar kennen, omdat ze eerst
vrijwilliger was en daarna stagiaire tijdens haar studie sociaal-maatschappelijke dienstverlening. We zijn heel
blij met haar omdat ze bekend is met de mores in huis, maar ook met de gasten. In de eerste maand van haar
werk is gebleken dat zij zich daar prima in thuis voelt en ook de gasten zien dat. Daar ben ik blij mee, want
dat geeft ook rust in huis.
Nog even en dan zullen deze en gene op vakantie gaan. Met wat extra inzet van sommigen kunnen we de
hele zomerperiode open blijven. Dat is goed voor onze gasten, die anders geen plek hebben om zich thuis te
voelen en even een praatje te maken met onze vrijwilligers.
In het Dagelijks Bestuur zijn er veranderingen geweest. We hebben
afscheid genomen van Joop Kerssens die de portefeuille Beheer
heeft vervuld. Joop heeft met grote nauwkeurigheid een aantal
flinke klussen voor het inloophuis verwezenlijkt. We bedanken
Joop voor zijn inzet en zijn jarenlange trouw. De portefeuille
beheer wordt nu gevoerd door Rijn Furnée.
Als bestuur hebben wij een training gehad o.l.v. Herman IJzerman.
Ons doel was nadenken over welke unieke positie ons huis
inneemt in Eindhoven. Van die uniekheid willen wij een speerpunt
maken en dat neerleggen in een nieuw beleidsplan. We hebben
dat nog niet uitgewerkt, maar ik hoop daar in de volgende
nieuwsbrief meer over te kunnen zeggen. Rest mij jullie allemaal
een mooie zomertijd toe te wensen.

Bernadette van Litsenburg
Voorzitter bestuur
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Nieuws uit het huis
Het is een heerlijke tijd vol zon en vaak zitten we met gasten in de tuin. Onder het genot van een glas ranja
of een kopje koffie is de sfeer meestal ontspannen en ontstaan er mooie verhalen. Enkele oude bekenden
zijn weer terug en vinden als van zelf weer de gang naar het inloophuis. Het is iedere keer weer verbijsterend
dat mensen na een detentiestraf terug op straat komen. Nog steeds niets geregeld, want dat moet jezelf
doen. Wij zien dat het mensen niet lukt om dit alleen te doen. Ze hebben iemand nodig, om samen met hen,
hierin op te trekken. Vanuit de betrekking en het vertrouwen wat daarin is opgebouwd, vragen gasten ons
hen hiermee te helpen. Het in beweging komen is vaak al een proces op zich. Soms heeft ook het doen slagen
van een afspraak, weken nodig en is het hebben van een lange adem onmisbaar.
De vrijwilligers, stagiaires en bestuursleden zijn druk bezig geweest met de training Veiligheid gegeven door
Eric van Etten. Jolijn heeft hier over geschreven. Deze training is een onderdeel van het opleidingsplan 2018.
Marlies vertelt hier wat meer over.
Ook zijn de vrijwilligers verwend op de verwendag. Jeff en Yvon praten u hierover bij. We hebben de jaarlijkse
Barbecue voor onze gasten dit jaar gepland op 12 augustus. In de weken daarvoor zullen we een dart - en
tafelvoetbal toernooi houden, georganiseerd door gasten zelf. Henri en Berry zullen deze middag de
spelleider zijn en ik …ik ga in de tuin zitten genieten 
Het is iedere keer weer triest als we met de dood te maken krijgen. Samen met gasten, bestuur en vrijwilligers
hebben we afscheid genomen van oud vrijwilliger Wiebe Slaats bij ons ook bekend als Wiebe Kootstra. Wiebe
is slechts 35 jaar geworden.
Afscheid nemen gebeurd op verschillende lagen en plaatsen. We nemen
ook afscheid van bestuurslid Joop Kerssens. Joop heeft gedurende vele
jaren het beheer van het inloophuis in zijn portefeuille gehad. Onze
wensen met betrekking tot vloeren, plafonds, verlichting en nog veel
meer heeft hij gerealiseerd. Ook hebben we afscheid genomen van
stagiaires Dorus, Dennis en Najima. We wensen hen succes in hun
verdere loopbaan. Najima blijft op de zondagen bij ons werken als
vrijwilligster. Dennis heeft ons huis een tegel met daarop een mooie
tekst gegeven. Deze ware woorden zijn voor iedereen die zich inzet voor deze mooie plek. We nemen
afscheid van Ester Heuveling als stagiaire en verwelkomen haar als onze collega, GO Ester! Ze zal u zelf
vertellen over de veranderingen.
We zijn naar een middag van Eindhoven Doet geweest. Dit ging over het vinden, werven en verbinden van
vrijwilligers aan de organisatie. Na de vakantie willen we hier actief mee aan de slag. In de volgende brief
hoort u hier meer over.
De vakanties zijn inmiddels volop aan de gang en het is regelmatig lastig om het rooster kloppend te krijgen,
zodat we verantwoord open kunnen. Mocht u al langere tijd denken; “ wat een bijzondere plek is ’t Hemeltje,
misschien is het iets voor mij…..”, bel of mail dan naar Marlies de Weijs of Margareth Pluijmers.
Het gedicht, “U ben welkom!”, op de voorpagina, is gebruikt in de instapcursus voor nieuwe vrijwilligers en
behoeft geen nadere uitleg. We horen graag van u.

Margareth Pluijmers
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AVG: Privacy
Zoals misschien bekend moeten organisaties per eind mei voldoen
aan de AVG, de Europese richtlijn rond privacy. Dat geldt ook voor ’t
Hemeltje. We hebben er als bestuur over gesproken wat dit voor ons
gaat betekenen. We zijn nu bezig met een inventarisatie. Deze is nog
niet geheel afgerond. In de volgende nieuwsbrief zullen we hier nader
op ingaan.
Jeannet Venekamp, Secretaris Bestuur

Vacature
Gezocht: Secretaris & notulist voor bestuur ’t Hemeltje
Onze huidige secretaris van het Algemeen- en van het Dagelijks Bestuur heeft in 2019 drie ambtstermijnen
voltooid en is dan in die functie niet meer benoembaar.
We zijn daarom nu al aan het zoeken naar opvolging. De functie van secretaris heeft veel boeiende aspecten
maar vraagt wel tijd. We overwegen de functie op te splitsen in secretaris en notulist(e). Beide functies samen
vergen een inzet van ongeveer 2 á 3 dagdelen per week. Bij een opsplitsing wordt dit ongeveer gehalveerd
per functie. De functies bieden een ruime mogelijkheid voor contacten binnen het maatschappelijk
opvangwerk in Eindhoven. Een gedetailleerde taakomschrijving is beschikbaar.
Als u zich geroepen voelt, of vragen heeft, kunt u reageren op secretariaat@inloophuishemeltje.nl

Stem voor ’t Hemeltje
Elk jaar geeft KRO/NCRV een mooi bedrag aan drie goede doelen die
op een bijzondere manier bijdragen aan een warme, zorgzame
samenleving.
Onder de vijf goede doelen met de meeste stemmen wordt door een
jury bepaald welke drie goede doelen geld krijgen.
In de afgelopen maanden hebben de leden van de KRO/NCRV hun
favoriete goede doelen aangemeld.
’t Hemeltje is ook zo’n goed doel.
Wij kunnen uw stem goed gebruiken. Wij willen nl. graag de meubels
in de huiskamer vervangen. Deze beginnen te verslijten na jaren van
intensief gebruik.

Stemt u ook?
Tot 28 september a.s. kunt u uw stem uitbrengen.
Ga naar ncrv.nl/actiewarmhart scrol naar ’t Hemeltje en stem. Per e-mailadres mag u 1 keer
stemmen. U hoeft hiervoor geen lid van de NCRV te zijn.
Verspreid deze actie ook onder uw vrienden en kennissen zodat we bij de beste 5 eindigen!
Renée de Oude
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Opleidingsplan 2018

Ieder jaar krijgen wij vanuit de gemeente een bedrag aan subsidie wat wij kunnen besteden aan opleidingen.
Dit jaar hebben wij voor opleidingen ook wat extra financiële middelen beschikbaar gekregen vanuit giften
en fondsen.
Dit alles heeft geleid tot ons ‘Opleidingsplan 2018’. In dit plan staan onze geplande opleidingen, het tijdspad
en de financiële verantwoording. In dit plan staan o.a. de volgende acties:

 themabijeenkomsten ‘veiligheid in huis’ door Eric van Etten:
De eerste bijeenkomst is al geweest en de tweede bijeenkomst staat gepland in oktober.
 training ‘basiscommunicatie’ door Stef Soons:
De eerste training staat gepland in de september en de 2 e in het voorjaar 2019.
 themabijeenkomst ‘Rouw en Rauw’ door Berdien van de Ven en Karin Spaapens:
Deze bijeenkomst staat gepland in november.
 ‘coaching on the job’:
Deze coaching kunnen wij inzetten voor individuele vrijwilligers.
 individuele- en/of groepsbegeleiding voor vrijwilligers door het Kor Schippers Instituut.
Het 2x per jaar begeleiding van max. 4 vrijwilligers gedurende 5 trainingsmomenten.
 bestuurstraining door het Kor Schippers Instituut.
Het grotendeels vernieuwde bestuur wordt getraind voor de toekomst.
 Individuele opleidingswensen
Daar waar mogelijk kunnen individuele vrijwilligers een individuele opleiding volgen.
 aanschaf nieuwe boeken t.b.v. de instapcursus
Het is een vol opleidingsplan en wij zijn ons ervan bewust dat wij veel inspanningen verwachten van onze
vrijwilligers. Eind dit jaar wordt het opleidingsplan geëvalueerd en worden de opleidingsplannen voor 2019
geïntroduceerd. Samen werken we aan een lerende organisatie!

Marlies de Weijs
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Nieuwe rol voor Ester
Per 1 juni jl. ben ik officieel benoemd bij ´t Hemeltje als huiskamer-werker. Voor mij eerlijk gezegd een
complete verrassing die ik helemaal niet aan zag komen, maar wel een hele leuke.
Iedere woensdag- en vrijdagmiddag ben ik aanwezig in de huiskamer. Diegenen die hier vaak komen, weten
dat ik dat toch al was. Sinds vorig jaar mei als stagiaire en daarvoor als vrijwilligster.
Op deze middagen mogen de gasten mij van alles vragen of ergens op aanspreken. Daarnaast ga ik het
team van vrijwilligers aansturen. Nu is dat laatste niet zo veel werk, want de meeste vrijwilligers werken al
zo lang in het Hemeltje dat dat vanzelf gaat.
Het betekent echter wel dat ik verantwoordelijk ben voor het verloop
van de middag. Dat is toch wel anders dan toen ik nog stagiaire was.
Als stagiaire kon ik met al mijn vragen, keuzes en beslissingen bij de
coördinator te rade gaan. Ik kon uitgebreid de tijd nemen om een
praatje met een gast te maken, lekker in de tuin te gaan zitten of een
spelletje te spelen.
Nu moet ik het zelf doen. Ik moet zelf beslissingen nemen. Soms heb
ik niet meer zoveel tijd voor een gast als ik graag zou willen. Ik moet
ze soms slecht nieuws vertellen als bijv. blijkt dat ´t Eindje vol zit en
ze op een regenachtige nacht niet naar binnen kunnen. Dan leef ik
echt met diegene mee. Ook moet ik wel eens de-escalerend
optreden. Gelukkig worden we daarin allemaal goed getraind bij ´t
Hemeltje.
En natuurlijk beleef ik hele mooie momenten. Ik voer prachtige,
positieve gesprekken (zowel met gasten als met de collega´s) en
soms lukt zelfs om iemand echt vooruit te helpen.

Ik werk alweer ruim 4 jaar bij ´t Hemeltje en ik ben heel trots dat het bestuur, mijn collega’s en de gasten
mij het vertrouwen geven om deze stap te zetten. Ook kan ik nu de kennis, die ik tijdens de opleiding
Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening heb opgedaan, werkelijk inzetten en zien hoe dat in de praktijk
werkt. Dat is echt supermooi. Gelukkig heb ik wel altijd een rotsvast team van vrijwilligers en Margareth,
Marlies en Gerdien die me met raad en daad terzijde staan.
Ik ga, in ieder geval tot 1 januari a.s., genieten van deze superkans die mij geboden is. Tot gauw! Groet

Ester Heuveling
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Vrijwilligersverwendag van ’t Hemeltje 2018
Op 15 mei verzamelden wij ons op het zonnige terras van Camping De Peel in Heusden bij Asten, waar wij
genoten van elkaar, koffie, thee en gebak en ook nog uitleg kregen over de tocht die wij zouden gaan maken
met het treintje van de Peel- Express.

Met dit treintje vertrokken wij later voor een leuk rondreisje door de Peel. Tijdens dit tochtje was het in de
diverse wagons van het treintje een plezierig samenzijn. Bovendien werden wij tijdens de rit, door het
zonnige landschap van de Peel, door onze chauffeur en reisleider uitvoerig bijgepraat over de geschiedenis
van de streek en de bezienswaardigheden.
Ook stond hij stil bij de veranderingen, die door de ontginningen van dit gebied, in de loop van de eeuwen
zijn ontstaan. Al rijdend wees hij daarvan de voorbeelden aan. Zo maakten wij onder andere kennis met de
resten van een middeleeuws kasteel, een veenkoloniaal turfsteekdorpje uit de 19e eeuw, grote
varkensstallen, maar ook een boerderij met mozzarella-buffelkoeien.
Het viel overigens wel op dat vòòr in het treintje de meeste luisteraars zaten en achter in het treintje de
meeste babbelaars. Zo was het voor iedereen toch een bijzondere en gezellige “treinreis” geweest.
Na terugkomst op Camping de Peel was er ruim tijd om, nog steeds in de zon, te genieten van een drankje.
Daarna gingen we terug naar ’t Hemeltje voor het vervolg van deze Verwendag.
Aangekomen bij ‘t Hemeltje stond ons een mooie verrassing te
wachten. De balie was prachtig versierd met bloemen en kaarsjes
en er stonden lekkere knabbel-hapjes klaar. De maaltijd was klaar
gemaakt door de vader en moeder van Gerdien en een kennis uit de
kerk.
Na gezellig met elkaar gepraat te hebben, was het tijd voor het
eerste gerecht dat bestond uit onder andere hartige taarten, een
meloen-gerechtje en zalm. Omdat het nog steeds mooi weer was,
hebben we deze buiten opgegeten. Het hoofdgerecht met onder
andere allerlei aardappelgerechtjes, groentes en spareribs was
overheerlijk mede door de lekkere asperges die, geschild en al, geschonken waren door “Het Hof van
Gerwen” uit Oirschot, die ook hofleverancier van het Koninklijk Huis is.
Tot slot het toetje, bestaande uit ijs met pannenkoek, aardbeien en slagroom, was om te smullen. Dit alles
onder het genot van een drankje. Leen die zijn gitaar mee had genomen, zong een leuk Frans liedje. Hij had
ook een grappig liedje geschreven over de dinsdaggroep.
Wat dit uitje bijzonder maakte, is dat de vrijwilligers weer door andere vrijwilligers bedankt werden. Nadat
iedereen zijn buikje vol had gegeten en gezellig gebuurt had, werd het tijd om te gaan.
We kijken allen terug op een mooie zonnige, geslaagde dag.
Dank aan iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft!

Yvon en Jef

Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 25.3: juli 2018, pagina 7

Training Eric van Etten
Een aantal weken geleden heb ik met een groepje collega's de training "veiligheid in huis" bijgewoond. De
training werd gegeven door Eric van Etten. Opvallend was hoe mooi Eric de lichaamshouding en taal van de
gasten na kan bootsen. Hierdoor werden er realistische situaties nagespeeld en kregen wij de mogelijkheid
om in een veilige setting te oefenen. Tijdens een training van een aantal uur krijg je veel informatie. We
hebben geoefend met triggers en kregen handige tips over hoe je rustig kan blijven, zodat je bewust kan
blijven handelen in spannende situaties. Al met al was het een hele geslaagde training met veel praktische
tips die ik in de toekomst zeker ga gebruiken! Ik vind het fantastisch dat 't Hemeltje ons vrijwilligers de
mogelijkheid biedt om deze trainingen bij te wonen. Het zorgt ervoor dat wij als team beter voorbereid zijn
op de verschillende situaties waar wij mee te maken krijgen in de woonkamer. Dank aan de organisatie en
aan Eric voor de leuke en leerzame ochtend!

Jolijn

In Memoriam

Wiebe Slaats
Als wij niet samen delen in de straat
dan zal de wereldvrede nimmer komen
omdat de vrede in onszelf ontstaat
in wat wij samen doen
en niet in wat wij dromen.
Toon Hermans

We hebben Wiebe leren kennen op een themaochtend in ’t Hemeltje. Een stille jongeman die vooral luisterde
en op het einde van de ochtend de muziek met ons deelde waar hij rust en kracht uit haalde. Hij heeft een
periode als vrijwilliger meegewerkt en zijn collega’s hadden steun aan hem. Hij was collegiaal en niets was
hem teveel.
Tijdens de ziekte van onze beheerder Ellen heeft Wiebe meegeholpen het huis
schoon te houden. Hij was trouw en een harde werker. Hij had zorg voor de
mensen om hem heen, waarvan hij wist en zag dat ook bij hen het leven wel
eens pijn deed en moeite kostte.
De zwaarte van het leven was voor Wiebe teveel. Hij heeft zich vaak kunnen
herpakken en kracht gevonden om zijn problemen onder ogen te zien. Maar het
leven was op voor Wiebe. Zijn lichaam heeft het begeven.
Ons rest het goede en mooie in onze gedachten.
Rust zacht Wiebe

Margareth Pluijmers

Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 25.3: juli 2018, pagina 8

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 vierde
aflevering.

Interview met een gast
1) Naam:
Hans B.
2) Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben nu 5,5 jaar reizend/dakloos. Ik noem mezelf een stadsnomaad. Eigenlijk reis ik door het hele land en
soms het buitenland (maar dat mag eigenlijk niet want ik heb geen paspoort). Meestal met de fiets en soms
reis ik illegaal met het Openbaar Vervoer. Ik zie mijn dakloze periode als een veldonderzoek in de
maatschappij waarin ik oplossingen tegenkom om zaken die wij als een probleem zien, te tackelen.
3) Hoe lang kom je al bij ´t Hemeltje en hoe vaak?
Sinds 2003. Nu kom ik weer regelmatig maar ik ben ook 2 jaar in
Amsterdam geweest.
4) Van welke faciliteiten maak je gebruik?
Douche, kleding, eten en drinken.
Ik maak graag gebruik van de gratis voorzieningen omdat ik al meer
dan 5 jaar zonder uitkering leef. Ik maak me nooit meer druk om geld
5) Hoe ben je bij ´t Hemeltje terecht gekomen?
Lacht: met de fiets.
Nee, volgens mij heeft Lilian mij in het Eindhovense geïntroduceerd.
6) Wat betekent ´t Hemeltje voor jou?
Een warme rustplek en contact met gelijkgestemden.
7) Wat is je mooiste herinnering aan ´t Hemeltje?
Het kerstdiner uit 2014. Samen met mijn straatmaat, wijlen Nico Dirkx. We zaten toen beiden in een slechte
periode maar na 10 minuten samen binnen te zijn geweest, konden we alweer lachen.
8) En je verdrietigste of vervelendste?
Toen ik hoorde dat Martin Renders, de schilder, was overleden..
9) Wat vind je positief aan ´t Hemeltje?
Het is een fijne plek voor mensen die in een dip zitten.
10) Wat kunnen we verbeteren of mis je nog?
Een dartbord?? Er is niet altijd voldoende kleding dus meer kleding. Soms vind ik het eten duur, als je echt
niets hebt, is dat niet te doen. Het zou goed zijn om gasten te enthousiasmeren om zelf fondsen of iets
dergelijks in te brengen. Hiermee vergroot je de zelfredzaamheid en de betrokkenheid. Kijk bijvoorbeeld
naar de plannen van Els Keet met het klooster.
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Weetjes voor nu en straks!
 Stagiaires Dennis en Dorus hebben hun stage goed afgerond.
 Beheerder Kim heeft 3 certificaten gehaald t.w.: BHV,
Herstellen doe je zelf en Werken met je eigen ervaring.
 Kim heeft nog geen genoeg van het leren en start in september
met Trainingsvaardigheden.
 Op Koningsdag hebben we heel veel, lekkere oranjetompoezen
van onze overburen gekregen.
 Op 12 augustus is onze jaarlijkse barbecue weer gepland

-----------------------------------(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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