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Van de voorzitter
Terwijl ik nog zit te genieten van de mooiste nazomer ooit, realiseer ik
me, dat er veel gebeurd is de afgelopen periode en wordt het tijd, dat u
bij gepraat wordt over onze heidag, over het reilen en zeilen van onze
medewerkers en andere bestuurlijke zaken.
Het laatste beleidsplan is al weer vijf jaar oud en het is dus tijd, dat we
dat evalueren en bekijken waar het beleid aangepast moet worden. U
leest het in de nieuwsbladen en op het internet, maar u merkt het
misschien ook bij ons in huis: onze gasten veranderen van
samenstelling en van de rugzak die ze dragen. Om daar goed op in te
spelen, moeten we goed in beeld hebben hoe daar mee omgegaan moet
worden. Om daar met elkaar over van gedachte te wisselen, hebben we
begin september een ‘heidag’ gehad.
We zijn gastvrij ontvangen in de protestantse kerk in Son, waar we een hele dag ons verdiept hebt
in de stand van zaken rond de vrijwilligers, het werven van fondsen en nog wat zaken rond het
beleid. We hebben besloten om de lijn van het vorige beleidsplan aan te houden, maar daar een
flexibel appendix aan toe te voegen om snel te kunnen reageren op een veranderde situatie. We
hebben natuurlijk alles ook afgestemd met onze werkers, want tenslotte moeten zij het beleid
handen en voeten geven. Hoe dit allemaal uitpakt, hoort u nog als het beleidsplan klaar is.
In de afgelopen maanden hebben met name Eric Ackerman en ik ons beziggehouden met de
functie-invulling van Gerdien de Graaf. In januari is in overleg met de werkers een functieprofiel
opgesteld voor haar functie, zoals zij denken dat ‘t Hemeltje dat nodig heeft. Met veel coaching is
het ons helaas niet gelukt om Gerdiens functioneren passend te krijgen op het functieprofiel en
hebben we in september met wederzijds goedvinden een einde gemaakt aan onze samenwerking.
We bedanken Gerdien hartelijk voor het werk, dat ze bijna zeven jaar met hart en ziel voor ‘t
Hemeltje heeft gedaan en alle aandacht, die zij voor de vrijwilligers heeft gehad. Het bestuur heeft
Gerdien een loopbaantraject aangeboden en zij hoopt, dat Gerdien snel een nieuwe werkplek vindt.
Hoe we de ontstane vacature gaan invullen, weten we nog niet.
Zoals u weet, is Jeannet Venekamp al 11 jaar de secretaris van het bestuur. Omdat er maximaal 12
jaar staat voor het vervullen van een bestuursfunctie, komt daar dus een einde aan. Drie mensen uit
het DB en AB, Jeannet Venekamp, Gerrit Preuter en Ali Nederlof, zijn druk bezig om een nieuwe
secretaris te vinden. Er heeft zich al een notulist gemeld, dus daarmee wordt het werk wel verlicht.
Mochten er iemand een geschikte kandidaat voor deze functie kennen, dan horen wij dat graag. Het
profiel is bij de secretaris opvraagbaar.
Begin oktober hebben we een gesprek met wethouder Renate Richters gehad. We hebben oa.
gesproken over het toegenomen aantal verwarde mensen op straat, de aankomende
winter(nood)periode. Het was een goed gesprek waarin we als huis werden gezien en gehoord. Het
blijft nu afwachten wat de uitkomst zal zijn van onze aanvraag Sociaal Domein 2019, zeker gelet op
het financiële tekort van de gemeente.
Zo, u bent allen weer bijgepraat. Mochten er opmerkingen of vragen zijn, het bestuur is altijd bereid
in gesprek te gaan.
Bernadette van Litsenburg
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Nieuws uit het huis
Na een snikhete zomer hebben zich de eerste natte en koude dagen al laten zien. Ineens is het huis vol met
gasten en slaan de ramen aan van het vocht. Zo dicht op elkaar zitten dat is wel wat anders dan de zomer,
waar ook de tuin een mooie plek was om te vertoeven. Soms is er spanning en kom je in elkaars ruimte.
“Buitenslapers”, mensen die niet in de nachtopvang mogen of willen, verkleumd en nat wachtend op hun
beurt om te kunnen douchen. De winter komt eraan en met alle bezuinigen binnen het Sociale Domein
wordt het misschien wel een spannende periode. Ook voor ’t Hemeltje, omdat het nog niet zeker is met
hoeveel werkers we in 2019 het huis kunnen bemannen.
Op een plek als het inloophuis is het leven vaak rauw en schuurt het bij een ieder aan onze machteloosheid.
We nemen afscheid van onze collega Gerdien. Ze maakte gedurende zes jaar deel uit van ’t Hemeltje. Het
was een bijzondere dag met een lach en een traan. Samen hebben we gekookt voor de gasten en de
vrijwilligers. We wensen Gerdien succes in haar verdere loopbaan.
Twee van onze gasten Berry en Henri hebben de zomeractiviteit verzorgd, Jolijn was hierbij aanwezig en
vertelt u hier meer over. Ook hebben we samen met vrijwilligers en gasten genoten van onze jaarlijkse
BBQ. Het is hard werken maar beregezellig, Trix was erbij en heeft hierover geschreven.
Naast al mooie dingen hebben we deze periode ook weer afscheid genomen van mensen. Chantal van
Lierop, Jeffrey Geurts en Wojciech Klamka. Alle drie waren ze te jong en hadden ze nog een leven voor zich.
Wat is het leven soms bizar en hard. Fijn dat er voor iedereen een afscheid is georganiseerd door familie,
vrienden of collega’s in het netwerk. Zo waren we te gast bij het Leger des Heils en konden we samen het
leven van Wojciech Klamka vieren met muziek en teksten.

Will van Geldrop komt al jaren bij het koken in de avond. Ik kan
me nog herinneren dat ruim 11 jaar geleden, toen ikzelf als
vrijwilliger in ’t Hemeltje kwam werken, Will op de dinsdagen
achter de koffiebar kwam helpen. Hij heeft vele jaren de kokers
ondersteund door aardappelen te schillen en de afwas te doen.
Will is gestopt omdat zijn gezondheid achteruit ging. Bedank
Will voor je jarenlange inzet. De bos bloemen heb je dubbel en
dwars verdiend. We gaan je missen!!

Vanaf half oktober is er weer een start gemaakt met het koken op de zondagen. Jeroen Anholts is hier
alweer enkele jaren de trekker van en het is traditie om op de eerste zondag pannenkoeken te bakken. We
hebben gesmuld en de voorraad was op het einde van de dag helemaal op. Gasten zijn er blij mee dat er
iedere zondag warm eten is. Dit betekent dat er ook doordeweeks voor iedereen een gratis kop soep is.
We zijn volop in beweging met de vraag hoe het beste nieuwe vrijwilligers te werven. Daarbij komen we
samen, bij Eindhoven Doet, met een groepje mensen die meedenken en kunnen we gebruik maken van
elkaars netwerk. We hopen snel teksten te hebben voor Flyers en Facebook. Ook hebben we contact met
een enthousiaste groep mensen die een wervingsfilmpje voor ons willen maken. Onderzoeken we in welke
groep en plekken we kunnen werven. Waarbij zeker de vrijwilligers uit de kerken meer dan welkom zijn.
Na de zomer zijn de vrijwilligers druk geweest met het volgen van twee trainingen. Het tweede deel van
“Veiligheid in huis” en deel één van “Basiscommunicatie”.
Het nieuwe schooljaar is gestart en ook in ’t Hemeltje mogen we drie nieuwe stagiaires verwelkomen. Eline
Kuijten en Hiske Bergsma studeren ze op hogeschool Fontys. Romina van Nunen volgt de opleiding aan het
Summacollege. De dames gaan zichzelf aan u voorstellen.
Margareth
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Zomer activiteit
Op vrijdag 3 augustus, op een mooie zonnige dag, hebben Henri en Berry
een spelletjesdag bij 't Hemeltje georganiseerd. Kim heeft de halve
ochtend in de keuken gestaan om iets lekkers te maken. Ze was jarig
geweest en heeft tijdens deze dag op een koude schotel getrakteerd. De
thee en koffie was op deze feestelijke dag gratis en de hitte van de strijd
kon tussendoor ook nog geblust worden met ijskoude frisdrank!
Er was een darttoernooi en een tafelvoetbalwedstrijd. Er waren mooie
prijzen te winnen zoals een wegwerp barbecue en shag. De winnaars
waren blij met hun prijzen en we hebben inmiddels gehoord dat op de
mini barbecue verrassend lang gebarbecued kon worden! Het was een
hele gezellige en geslaagde middag! Mooi te zien hoe een ieder gedreven
zijn talenten laat zien en soms met een dosis gezonde humor van de ander
verliest.
Uitslag darttoernooi Heren:

Darten dames:

Uitslag tafelvoetbaltoernooi:

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.

Henri
Mirek
Antonio

Chantal
Margareth

Mirek
Aziz
Jolijn

Jolijn
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Voorstellen
Hoi allemaal!
Ik ben Hiske en ben tweedejaars student Social Work op Fontys. Ik was op zoek naar een uitdagende stage,
waarin ik veel ging leren, zien, signaleren, ontdekken en waar ik in contact sta met verschillende partijen. Ik
ben blij dat ik deze kans heb gekregen bij jullie, ‘t Hemeltje. Ik kijk ernaar uit om zowel de organisatie, de
vrijwilligers als de gasten te leren kennen. In de afgelopen weken heb ik gezien dat er een hele hoop
verschillende mensen komen, met ieder zijn eigen verhaal. Ik heb ontdekt hoe oneerlijk ik de wereld in
sommige opzichten vind en hoe de hulpverlening soms te kort kan schieten. Dit door regels, wetten,
subsidies enz. Ik vind het mooi en fijn om te zien dat er vrijwilligers zijn die hun beste beentje voor willen
zetten en mensen een warm welkom en luisterend oor bieden om mensen mens te laten zijn.
Ik kijk ernaar uit dit jaar veel te leren en uiteraard ook plezier te hebben!

Hallo allemaal,
Ik ben Romina van Nunen, ben 25 jaar en ik woon in Eindhoven. Ik volg de opleiding:
Persoonlijke Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringingsdeskundigheid. Ik ben
graag met mensen in contact en wil graag leren hoe ik anderen kan ondersteunen in
hun herstelproces. Ook hoop ik bij ‘t Hemeltje te leren een goede balans te vinden
tussen afstand en nabijheid. Wat mij heeft verbaasd tot nu toe is de verwardheid bij
sommige gasten. Ik heb het bij ‘t Hemeltje erg naar mijn zin en vind het samenwerken
met collega’s leerzaam.

Hallo allemaal,
Ik ben Eline en ben een tweedejaars student van de opleiding Sociale Studies op Fontys. Ik heb dit jaar
gekozen voor een stage bij het Inloophuis, nadat ik ben geïnspireerd door de stadswandeling met de
Stichting Ervaring die Staat.
Ik ben iemand die open staat voor ieders mening/overtuiging en ben nieuwsgierig (op een positieve
manier) naar waar dat dan vandaan komt. Ik wil dit jaar graag leren om die nieuwsgierigheid ook wat meer
te uiten en dus door te vragen in plaats van het in mijn hoofd te houden. Ik verwacht dat het Inloophuis
hier een geschikte plek voor zal zijn met allerlei verschillende achtergronden van mensen, zowel gasten als
collega's.
Ik heb er zin in om het komende jaar hier aan de slag te gaan!
Groet Eline

Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 25 - 4; november 2018, pagina 5

12 augustus: BBQ voor onze gasten!
Het weer kon niet beter voor een gezellige BBQ –middag.
Vele handen waren om 12 uur al druk bezig om de tent op te zetten in de tuin. In de keuken werd het eten
voorbereid voor het buffet!
De koffie stond al klaar voor de eerste gasten en om half 2 werd het startsein gegeven om aan te schuiven
aan een goed verzorgd buffet met heerlijk eten! Buiten stonden Leon en Frank, onze BBQ-mannen, al klaar
met bergen gegrild vlees en werden de borden goed gevuld!
De laatste weken waren er maar gemiddeld 40 gasten in ‘ons Hemeltje’, maar de tamtam had goed
gewerkt!! Ruim 130 mensen waren op de BBQ afgekomen en in de tuin zag het eruit als een EETFESTIVAL!
Lekker eten en kletsen en sommigen ontmoeten elkaar weer sinds lange tijd!
Een van de gasten noemde deze dag wel de meest geweldige dag van het Hemeltje! Genoeg te eten en te
drinken en het bier werd niet echt gemist!!
Iedereen kan terugkijken op een fijne middag met dankbare mensen!!
Vrijwilliger Trix
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Dakloze of zwerver?
Vorige maand zijn Margareth en ik op verzoek van de directrice naar het Kindcentrum Fellenoord gegaan.
Ze hadden ons gevraagd om een voorlichting te geven, aan de kinderen van groep 3 tot en met 8, over ons
bijzondere huis en de bijzondere mensen die bij ons komen.
Wij hebben natuurlijk genoeg te vertellen, maar we moesten dit wel aanpassen aan de verschillende
leeftijden van de basisschoolleerlingen. Daar ging dus eerst nog een flinke brainstormsessie aan vooraf
waarin al gauw duidelijk werd dat we voor groep 3 en 4 iets heel anders moesten doen dan voor de
groepen 5 tot en met 8. Daarnaast wilden we iets bedenken wat de betrokkenheid van onze overburen met
ons huis en hun gevoel van veiligheid wat zou vergroten.
In groep 3 en 4 begonnen we met het tekenen van een huis. Aan mij de
twijfelachtige eer om te tekenen. We lieten de kinderen opnoemen wat er
allemaal in hun huis stond en wat zij belangrijk vonden in hun huis. We kwamen
natuurlijk bij een bed, een bank, een keuken, een wc, een televisie, maar ook
een papa en mama en broertjes en zusjes. De kinderen deden allemaal heel
enthousiast mee en we tekenden een huis. Aan de hand van deze tekening
konden wij de kinderen zich laten voorstellen hoe het is als je geen huis hebt;
geen dak boven je hoofd als het regent, geen bed om in te slapen, geen wc en
geen papa en mama in de buurt. Wat doe je dan? Zo konden wij hen duidelijk
maken hoe het is om op straat te leven en wat wij in ons huis doen; alle
praktische dingen, maar ook hele leuke dingen zoals Kerst, verjaardagen vieren,
barbecueën, spelletjes etc.
Ook vroegen we de kinderen of ze onze gasten wel eens gezien hadden. Met name de kindjes van groep 3
konden er enkele noemen. Zij zitten namelijk met hun klaslokaal aan dezelfde kant als ons huis. Ook
vroegen wij de kinderen hoe zij dachten dat je dakloos kon worden. Ze bedachten hele slimme dingen zoals
brand of je sleutel kwijt raken, geen werk meer hebben en zelfs adoptie werd genoemd. Op het einde
mochten de kinderen vragen stellen. In deze groepen gingen de vragen vooral over of wij ook een bank in
ons huis hadden en een grote keuken? Waarom wij ramen hebben en of Sinterklaas ook langskwam etc.
Tot slot hadden we voor de kinderen een kleurplaat. Zij mochten deze bij ons in de brievenbus doen en wij
zouden ze allemaal ophangen in het huis. De gasten zouden hieruit de allermooiste kleurplaat kiezen en
deze zouden we inlijsten. Ook boden we de kinderen aan om op een ochtend met hun klas in ons huis te
komen kijken onder het genot van een kopje warme chocolademelk. Dit werd met luid gejuich ontvangen.
Bij de groepen 5 tot en met 8 hebben we geen huis getekend, maar hebben we verteld wie wij zijn en wat
we doen. Wat is de rol van het ‘t Hemeltje in de stad? Ook deze groepen deden heel erg actief mee. Groep
5/6 bleef vragen stellen. We hadden een beperkte hoeveelheid tijd per groep en hier konden Margareth en
ik nauwelijks op tijd wegkomen om naar de volgende groep te gaan. Natuurlijk is het wel heel fijn om te
zien dat de kinderen zoveel interesse tonen voor hetgeen wat wij te vertellen hadden.
In deze oudere groepen merkten wij goed dat er al best wat kennis was over dakloosheid en dat veel
kinderen er al een en ander van gezien hadden. Soms bij hen thuis in de straat, soms kwamen ze mensen
tegen in de Kruisstraat die hen aanspraken en natuurlijk bij hun school voor de deur. De kinderen hadden
veel behoefte om vragen te stellen en eigen ervaringen te delen. Deze vragen en ervaringen waren voor
ons een hele mooie kans om uit te leggen waarom sommige mensen zich op een bepaalde manier
gedragen, maar ook dat daklozen niet perse eng zijn en ook gewone papa’s en mama’s die hun eigen
kinderen heel erg missen. Ook gaf het ons de kans om wat vooroordelen te ontkrachten. Met name in
groep 7 waren deze best stevig aanwezig. De kinderen spreken niet over daklozen maar over zwervers en
zien alles wat ze niet kunnen verklaren als ‘junkie-gedrag’. Ook hadden zij een behoorlijk vertekend beeld
van wat er gebeurt bij ‘t Hemeltje.
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Er kwam zelf als antwoord op onze vraag ‘hoe zou je dakloos kunnen worden’ het antwoord: ‘daar kiezen
mensen zelf voor’. Daar tegenover stond dan weer het verhaal van een meisje uit groep 8. Haar moeder
bracht de daklozen op straat regelmatig warm eten.
De kinderen van deze groepen hadden we gevraagd om spreuken/quotes op vlaggetjes te schrijven waar
onze gasten een positief gevoel van krijgen. Wij zouden deze dan als een slinger in ons huis hangen. Ook
boden we aan om de kinderen die een spreekbeurt wilden houden over het onderwerp Dakloosheid bij ons
mochten komen voor hulp. Een van de leerkrachten vond dit zelfs zo’n goed idee dat ze daar tegenover
stelde dat het kind wat dat deed meteen al een 8 kreeg.
Tot slot zijn deze hogere groepen ook uitgenodigd om in de ochtend een kop warme chocolademelk
komen drinken. Ze krijgen dan een rondleiding door ons huis en dan hebben wij nog wat meer tijd voor hun
vele vragen. Het was mooi om te merken dat de meeste kinderen het liefst meteen meegegaan waren.
Begin 2019 willen we ons huis ook een aantal ochtenden openstellen voor de ouders van de schoolkinderen
en de overburen van het ouderencentrum om voor hen transparant en laagdrempelig te worden.
Het was een intensieve, maar productieve ochtend en zeker voor herhaling vatbaar om de beeldvorming
omtrent dakloosheid te beïnvloeden. De eerste vlaggetjes zijn trouwens al binnen.
Margareth en Ester
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In Memoriam

Chantal van Lierop
Tijdens de zomeractiviteit was je bij ons in ’t Hemeltje en hebben we samen even
genoten van wat het leven bracht. Het was heerlijk weer en jij was mijn tegenstander in
het darttoernooi. Je speelde vol overgave en won van de dames de eerste prijs. We
hebben die middag heel even wat licht gedeeld. Jij had je mooi gemaakt met prachtige
make-up waar je trots op was. Achteraf denk ik dat het een masker was voor de pijn in
je ziel. Zo jong daar zijn geen woorden voor.
Rust zacht
Margareth
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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 vierde aflevering.

Interview met een gast
1) Naam:
Danny ´Smurf´ Weggemans
2) Kun je iets over jezelf vertellen?
Op 3-jarige leeftijd ben ik via een expat familie geadopteerd vanuit Indonesië. Eindhoven is altijd mijn
basisplek geweest. Sinds 2015 ben ik dakloos en tot nu toe heb ik dat overleefd. Samen met mijn vriendin
ben ik de auteur van het boek ´Basisleven´.
3) Hoe lang kom je al bij ´t Hemeltje en hoe vaak?
Sinds 2015. Ik kom minstens 2x in de week.
4) Van welke faciliteiten maak je gebruik?
Eten, drinken, sanitair en vooral de spelletjes want het spelen van
spelletjes zorgt voor contact met de mensen.
5) Hoe ben je bij ´t Hemeltje terecht gekomen?
Via via. De omgeving wees mij er op en toen ben ik er heen gelopen.
6) Wat betekent ´t Hemeltje voor jou?
Dat klinkt misschien gek maar Rust.
7) Wat is je mooiste herinnering aan ´t Hemeltje?
De mogelijkheid om spelletjes te spelen en contact te leggen met andere
culturen.

8) En je verdrietigste of vervelendste?
Dat er in de Hemel ook gestolen kan worden en dat het moeilijk met elkaar samen werken is.
9) Wat vind je positief aan ´t Hemeltje?
Er wordt inzet getoond om de ander zich welkom en thuis te laten voelen.
10) Wat kunnen we verbeteren of mis je nog?
Qua veiligheid: Er zou een plek moeten zijn waar belangrijke spullen veilig opgeborgen kunnen worden.
Qua gastvrijheid: Eenvoudig en direct aan de ander de huisregels te kennen geven en ze handhaven.
Qua samenwerking: Dat iedereen door betere communicatie en elkaars ervaringen kan leren om dezelfde
taken uit te voeren.
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Weetjes voor nu en straks!
 Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan het VGA en dat
neemt meer tijd beslag dan gedacht.
 De eerste voorbereidingen van de kerst, het jaarlijks kerstdiner
en de viering, zijn al gedaan.
 De high tea voor vrijwilligers is gepland op 12 -1 -2019
 Er een training is met als titel : Rouw & Rauw in week 47
 We zijn zondag 18 november gesloten en gaan met alle gasten
eten bij Het Openhuis, in de Catherinakerk.
 We blijven uitzien naar nieuwe vrijwilligers, gast heer en gastvrouw
voor de huiskamerdienst. Iets voor u?

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