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Van de voorzitter

Het is voorjaar en de natuur zien er zo beloftevol uit dat ik er helemaal vrolijk
van word. Alles laat sporen van groei en bloei zien. Ik moet daaraan denken,
omdat wij bij ‘t Hemeltje ook een soort beloftevol voorjaar meemaken. Om te
beginnen heeft het Kansfonds ons laten weten dat exploitatietekort over 2018
én over 2019 aan te vullen! Het bestuur in het algemeen en Eric Ackerman in het
bijzonder zijn hier erg blij mee. Hoewel wij heel veel donaties hebben mogen
ontvangen en de gemeente heeft ons het hele gevraagde bedrag toegezegd,
hebben we toch steeds weer een exploitatietekort en dat is zorgelijk. Maar door
de toezegging van het Kansfonds schijnt de zon weer met volle kracht. Dat wil
niet zeggen dat we opnieuw op zoek moeten naar gulle gevers in het
bedrijfsleven. Daar wordt aan gewerkt en ik hoop u daar een volgende
nieuwsbrief meer over te kunnen vertellen.
Een andere zaak op ‘t Hemeltje verdient ook zo’n gouden randje. Zoals u weet is Ester Heuvelmans per half
januari naar een andere werkgever gegaan. Het bestuur heeft met onze coördinatoren, Margareth en
Marlies, nagedacht over hoe we dat gat het beste kunnen invullen. Tot onze verrassing kwamen zij met een
zeer sympathiek plan: we geven enkele vrijwilligers de mogelijkheid om ‘maatje’ te worden. Ter
verduidelijking: in de huiskamer hebben we twee soorten vrijwilligers: ‘handjes’, de mensen die achter de
bar staan en een aantal praktische zaken regelen, en ‘maatjes’, de mensen die bij een incident paraat staan
om samen met een van de coördinatoren het incident tot een goed einde te brengen. Op dit moment zijn
er drie ‘maatjes’ in training teneinde zó toegerust te zijn, dat zij twee aan twee zelfstandig een
huiskamerdienst kunnen doen. Dit project moet nog geëvalueerd worden en vraagt steeds om bijstelling,
maar de eerste ervaringen zijn heel positief. Op dit moment volgen Kim, Leon en Yvonne deze training. Ook
hebben Kim en Leon samen al een middag huiskamerdienst gedaan, waar iedereen heel tevreden over was.
Ik ben er trots op, dat ons huis deze mogelijkheid kan bieden, vooral door de inzet van Marlies en
Margareth.
Inmiddels hebben we de open dag achter de rug, die een groot succes was en de moeite waard om vaker
te doen. Alle complimenten aan Eddy en iedereen die daar aan meegewerkt heeft

Bernadette van Litsenburg
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Nieuws uit het huis
’t Hemeltje is een bijzonder plek; iedere dag is anders en altijd in beweging. Op de voorpagina staat de
uitnodiging van de open dag 6-3-2019 jongstleden. Een dag dat mensen uit de wijk het inloophuis konden
bezoeken. Eddy Suijkerbuijk heeft deze dag georganiseerd, hij en Jeannet zullen hier wat meer over
vertellen. De foto is gemaakt door onze collega Kim Moonen, een prachtige afbeelding van deze bijzondere
plek.
We mogen weer een aantal nieuwe collega’s verwelkomen: Miekje, Damien, Robert, Eefje, Johan, Veena
en Erdal, onze nieuwe stagiaire. Een aantal van hen gaan zich in deze brief aan u voorstellen. Welkom
allemaal.
Voor nieuwe medewerkers is het belangrijk dat iedereen dezelfde basis meekrijgt als ze hier beginnen met
werken. De scholing hiervan bestaat al jaren uit het aanbieden van de instapcursus die iedere nieuwe
werker moet volgen. Ook deze keer was het een bijzondere tijd van elkaar ontmoeten en het huis leren
kennen. Vijf dagdelen zijn we met elkaar opgetrokken en hebben we gesproken over het belang van een
huis als het onze. Hoe waardevol is het als je ergens even mag uitrusten, dat mensen je naam kennen en
deze gebruiken als ze jou zien.
We komen uit een drukke tijd. Deze winter hebben we veel gasten mogen ontvangen. Sommige dagen
waren dat er bijna negentig. We zijn dan volop in betrekking met vrijwilligers en gasten om dat allemaal in
goede banen te leiden. Je wordt geraakt door de verhalen van de straat met alle dynamiek die dit met zich
meebrengt. Het leven lijkt voor een aantal van ons een eindeloze strijd. Soms voelt het voor alle werkers
rauw, deze andere werkelijkheid. Zo stierf Isloo een Bulgaarse gast, verdronken in een vreemd land. Iedere
keer weer denken we als we deze berichten horen, “ dakloze overleden” het zal toch niet weer een van
“ons” zijn. We zijn met een aantal collega’s naar zijn afscheid geweest. Trix en Toos hebben het een
memoriam van Isloo geschreven.
Gelukkig hebben ook veel plezier samen en dat brengt weer evenwicht. Plezier met een spelletje of gewoon
grappen en grollen. Een luistert oor en of een goed gesprek. Heerlijke maaltijden op de zondagen en iedere
dag een verse kop soep.
Onze dokterskamer heeft een metamorfose ondergaan. Een project wat al enige tijd op ons verlanglijstje
stond. Jeannet vertelt hierover.
Voor de Publiciteit Commissie en deze nieuwsbrief krijgen we ondersteuning van Leon Bakermans. U gaat
vast veel van hem zien met zijn hobby fotografie.
Margareth
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Hallo,
Sommigen van jullie kennen mij al, maar als nieuw lid van de publiciteitscommissie, hier een korte introductie. Ik ben Leon Bakermans, 47 jaar en
geboren en getogen in Eindhoven.
Ben in 2016 met veel plezier en enthousiasme begonnen als vrijwilliger in
het Hemeltje. Het is fijn om er te kunnen en mogen zijn voor onze gasten.
Het is een voorrecht om deelgenoot te zijn van een mooi en divers stukje
Eindhoven, voor velen een veilig baken in een (vaak) roerig ‘straatleven’.
Ik sport graag (fitness en fietsen). Verder vind ik het heerlijk om te wandelen in de natuur, camera mee. Ik
fotografeer graag, vooral de natuur. De seizoenen zijn prachtig. Het in beeld vangen van mens en zijn
omgeving is een uitdaging, waar ik me graag in mag vastbijten. Ook mag ik graag een boek/tijdsschrift lezen.
Misschien treffen we elkaar eens in huis of elders.
Groet,
Leon Bakermans

(AVG), Privacybeleid
Zoals aangekondigd in het herfstnummer van de nieuwsbrief zijn wij aan de slag gegaan met het
privacybeleid.Aan de hand van een bestaand model is er een eerste inventarisatie gemaakt van situaties
die in ‘t Hemeltje kunnen optreden en welke informatie voor deze situaties noodzakelijk zijn om vast te
leggen. Deze eerste inventarisatie is afgerond. Eind maart zijn we begonnen om voor specifieke situaties te
onderzoeken welke gegevens voor die situaties noodzakelijk zijn om vast te leggen. Hiervoor worden binnen
de Stichting Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje diegenen geïnterviewd die mogelijk voor het uitoefenen van
hun werkzaamheden privégegevens vastleggen. Zodra dit proces is voltooid, zal het privacybeleid bekend
gemaakt worden. Als u vragen heeft over het privacybeleid, dan kunt u die per mail stellen bij de secretaris,
secretariaat@inloophuishemeltje.nl
Rijn Furnée
Lid dagelijks bestuur, beheerder
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Open dag
De afgelopen weken ben ik als stagiaire druk in de weer geweest met het voorbereiden van de open dag,
die plaats zal gaan vinden op zaterdag 6 april as. Op het eerste gezicht lijkt het een eenvoudige
aangelegenheid; we zetten gewoon de deur open op zaterdag voor iedereen die graag binnen wil kijken.
Natuurlijk komt er meer bij kijken; het bestuur moet geïnformeerd worden en er worden doelen gesteld.
Natuurlijk zijn er ook vrijwilligers in huis nodig en het is wel leuk zijn als er een hapje en een drankje voor
de bezoekers. Als laatste is het belangrijk om de buurt op de hoogte te brengen van de open dag.
Door twee vrijwilligers is er een uitnodiging ontworpen en heeft een oudgediende een pakkende tekst
geschreven voor de uitnodiging. Alles lijkt nu te zijn geregeld en nu is het afwachten wie er binnenkomt
kijken in ’t Hemeltje. Het zou geweldig zijn wanneer er veel belangstelling is! Maar iedereen die zich verdiept
in het huis en de stichting, is weer een persoon die geraakt is door waar het huis voor staat. En zonder het
onnodig zwaar te willen maken; hoe mooi is het om oprecht belangstelling te tonen in elkaar en elke mens
daadwerkelijk te kunnen en willen zien?
Eddy Suijkerbuijk
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Open dag
Zaterdag 6 april, voor het eerst in jaren organiseerden we als Inloophuis een open dag met als thema:
Hoofd uit, hart aan. Al een tijdje is Eddy samen met Hiske, Eline en Marlies bezig om deze dag te
organiseren. Een mooie uitnodiging werd gemaakt door Nils (tekst) en Kim (foto). De foto ziet u op de
voorkant van deze nieuwsbrief. Iedereen is welkom!
Waarom een open dag? Dat biedt voor iedereen: buurtbewoners, ouders van de school, bewoners van de
appartementen aan de overkant, collega’s uit het netwerk en uit de buurt, mensen uit de betrokken
kerken de gelegenheid om het huis eens van binnen te bekijken en te zien wat we doen, hoe we het doen
en waarom we het doen. En heel veel mensen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Vanaf 11
uur was het tot drie uur gezellig druk. Veel mensen waren voor het eerst in huis. Onder het genot van een
kopje koffie met wat lekkers(dank aan AH Woenselse Markt) bekeken ze het huis en de huiskamer.
Diverse mensen hebben ook boven een rondleiding gehad. Op deze etage (boven dus) zijn zien: het
kantoor, de kamer voor de straatarts, de kleedruimte met onze voorraad jassen, broeken en truien, de
opslagkamer met de schilderijen van het Atelier, de stiltekamer en het belangrijkste: de douches voor
onze gasten. Dan weet u nu ook wat er boven is, als u niet meekon met een rondleiding.
Tegen 12 uur kwam Jo met een grote pan Servische bonensoep, die ze speciaal voor ons heeft gemaakt.
Ze was er de vorige dag al aan begonnen. Ze kon het uitdelen amper bijbenen, zoveel gasten wilden een
kop soep. Na een klein uur was de grote pan soep helemaal op. Jo, heel hartelijk dank voor je soep en je
werk bij het uitdelen.
Het Atelier was present met gelegenheid om te schilderen. Men kon ook mee werken aan het maken van
grote bloemen door vouwblaadjes op een hele speciale manier te vouwen. Dank aan Pia en Joke en de
bezoekers van het Atelier om te laten zien wat ze op dinsdagmorgen doen. In de middag kon men ook van
het zonnetje in de tuin genieten. Wat is het toch fijn om zo’n tuin te hebben.
Het was dus gezellig druk, we hebben veel mensen over ons werk kunnen vertellen (ruim 80) en daarnaast
konden ook 3 groepen die de straatroute liepen ons huis bekijken. En er waren ook veel “eigen” gasten
om het zo maar te noemen, onze dagelijkse gasten die genoten van de soep en de drukte. Wat fijn dat dit
zo samen kon gaan.
Daar naast ook een dank aan onze vrijwilligers die hebben geholpen bij de koffie en zoveel meer. En aan al
die anderen die ik wellicht vergeten ben.
En ik…. Ik heb genoten van het grote aantal mensen, heb veel mensen wat kunnen vertellen over dit
bijzondere plekje in Eindhoven. Na het opruimen fiets ik in de zon naar huis, einde van een zeer geslaagde
open dag!
Jeannet, secretaris
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Atelier

“Wordt er nog geschilderd in het atelier?” is een vraag die ik zo nu en dan krijg. Jazeker, in februari hebben
we nog met elkaar aan een leuk project gewerkt. We hebben samen een schilderij gemaakt, waar
vervolgens een vlag van gemaakt wordt, die op de komende open dag voor ’t Hemeltje zal staan. Iedere
gast kon meedoen en zo is het een schilderij met een bijzondere boom geworden.
Begin van dit jaar kwam er een nieuwe gast kijken in het atelier. We zagen hoe ze van memoblaadjes
prachtige bloemen maakte. Het ziet eruit alsof iedereen dat kan, en dat is ook zo, maar het is wel een
enorme klus om één bloem te maken. Gelukkig kom je met elkaar een heel eind, we maakten een soort van
productielijn waarin iedereen een gedeelte doet: vouwen of plakken. En met echt Origamipapier ziet het er
nog mooier uit. We zijn benieuwd hoe het resultaat zal zijn wanneer ze in de huiskamer hangen.
Groet Pia
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Rotaract Eindhoven
Tijdens het maatschappelijk diner “Effectief organiseren en besturen”, georganiseerd door Samen voor
Eindhoven, maakte ik kennis met Etienne van Rotaract Eindhoven, een jongerengroep van de Rotary. Bij dit
diner in november hadden we als inloophuis een vraag/wens én een klus. En de klus bestond uit het
schilderen van de stiltekamer en de voormalige bestuurskamer. Op zaterdag 23 februari rond 9 uur stonden
zeven leden van Rotaract op de stoep. Na een kop koffie en een inleidend praatje over ons huis, gingen ze
aan de slag. Alles werd randjes keurig afgeplakt en de kast werd geschuurd, kortom een en al bedrijvigheid!
Ook onze eigen klusman Henk was aanwezig om tips te geven.
Na de koffie met vlaai om 11 uur (even een break), ging men verder met schilderen. Het schoot al lekker
op. Na de lunch nog een paar uurtjes schilderen en opruimen is het resultaat als goed te zien. Zo is de gele
bestuurskamer veranderd in een frisse, lichte witte kamer. En de stiltekamer heeft een mooi wit plafond.
De ijzeren kast is van groen, wit geworden.
Hartelijk dank aan Etienne, Yannic, Liset, Jeantine, Hilal, Johan en Bram voor het doen van deze schilderklus.
Het ziet er prachtig uit. Dank voor jullie hulp!
Jeannet, secretaris

Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 26 - 2; april, pagina 8

Voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Eefje Sneeuw en ik ben sinds kort vrijwilliger bij ‘t Hemeltje.
Sinds alle drie mijn kinderen de deur uit zijn werd het weer tijd voor mij
om iets voor de maatschappij te betekenen. Aangezien ik altijd in de zorg
heb gewerkt wilde ik graag weer zorgen en iets voor iemand betekenen.
En ik denk dat ik dit in het Hemeltje heb gevonden. Wij staan klaar voor
dak- en thuislozen, voor een luisterend oor, een warme douche, een kop
soep of gewoon even rust. Hier hoeft niets, gewoon zijn zoals je bent. Wij
mochten als vrijwilligers de instap cursus volgen. Hier hebben we het
over hoe het is om met verslaving te leven en te overleven. Verschillende
ziektebeelden komen aan bod en kennis van de verschillende
hulporganisaties. In de groep delen we onze ervaringen en leren van
elkaar. Ook mochten we de straatroute lopen samen met een
vrijwilligster, die vroeger zelf dakloos is geweest. We kwamen op
plaatsen waar onze gasten leven en slapen. In de openlucht of bij de nachtopvang. Instanties waar ze
terecht kunnen voor uitkering of andere hulpvragen. Niet allemaal even charmant hoe we met onze
daklozen omgaan. Daar valt nog veel te verbeteren. Kom op politiek! Al met al was het erg indrukwekkend.
Ik hoop dat ik nog lang mag werken voor ’t Hemeltje en onze gasten. Het is een verrijking.
Dag, dag
Eefje Sneeuw

Mijn naam is Erdal Baran. Ik ben 22 jaar en studeer Sociaal Maatschappelijk
Dienstverlener op het Capabel onderwijs. Ik loop hier stage, omdat ik graag
mensen help. Ik vind het fijn om naar mensen te luisteren ook echt te horen
wat anderen te vertellen hebben. Elk persoon heeft zijn/haar eigen verhaal.
Dat maakt iedere persoon ook zo uniek. Ik ben eind januari begonnen met mijn
stage en voel mij hier thuis. Verder heb ik goede contact met de gasten,
collega’s en mijn stagebegeleiders. Dit geeft mij een boost om elke dag weer
lekker gemotiveerd aan het werk te gaan.

Mijn naam is Johan Beks. Al enige tijd liep ik met de gedachte rond om mij als vrijwilliger aan te melden.
Het kwam er niet van totdat ik Marlies de Weijs hoorde spreken in een kerkdienst. Dat gaf mij het laatste
zetje. Vanaf de zijlijn had ik wel met belangstelling de ontwikkelingen rondom 't Hemeltje gevolgd, want als
predikant heb ik altijd veel belangstelling gehad voor de diaconie. Vanaf 1994 tot en met 2008 ben ik in
Woensel werkzaam geweest. Daarvoor woonde ik met mijn gezin ruim elf jaar eerst in Nigeria en daarna in
Kenia. Sinds ik als student een jaar in Polen heb gestudeerd en zo de taal heb geleerd is mijn interesse voor
dat land gebleven. Ik hoop dat ik samen met de gasten en de vrijwilligers een bijdrage kan geven aan het
samenleven in het 't Hemeltje.
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Hallo,
Ik ben Damien en ben net begonnen als vrijwilliger bij ’t Hemeltje. Ik ben 31 en ik kom oorspronkelijk uit de
buurt van Maastricht, maar ik woon nu alweer een hele tijd (13 jaar) in Eindhoven. Al een poos had ik het
idee om iets te gaan doen met daklozen in de stad, maar kwam daar nooit aan toe. Nu dat ik net klaar ben
met m’n promotie aan de TU/e en bij ASML werk, heb ik eindelijk weer wat meer tijd. Bij een evenement in
op Strijp-S woonde ik een lezing bij over vrijwilligers en kwam ik via de spreker terecht bij ’t Hemeltje; dé
plek waar ik naar zocht. Ik vind het namelijk gaaf om me in te zetten voor de minder gestelde mensen, maar
niet op een betuttelende manier. Ook vind ik het fijn om in een andere omgeving/bubbel te zijn als waar ik
me normaal in bevind, en hou ik van uitdagende situaties. Praktisch gezien zal ik regelmatig op zondag soep
komen uitdelen of koken op donderdagen. Tot snel!

Hee! Ik ben Robert, 24 jaar oud en nu ondertussen al een paar maanden
vrijwilliger bij ons kleine stukje hemel. Ik ben bij 't Hemeltje gekomen omdat ik
graag die troostende arm wil zijn, dat luisterende oor en die uitnodigende hand.
Ik weet dat het heel vervelend kan zijn om geen thuis te hebben en wil mij graag
inzetten om dit bij 't Hemeltje te zijn voor anderen. De gelijkwaardigheid, goede
(informele) sfeer en oprechte interesse tussen vrijwilligers, stagelopers,
coördinatoren en gasten maakt dat 't Hemeltje ook een beetje mijn tweede thuis
is geworden. Ik kom hier graag!
Op dit moment ben ik nog student aan de TU/e en woon ik op kamers in Strijp, maar ik zal mezelf vanaf
september verder gaan specialiseren richting de Psychologie. Helaas zal ik 't Hemeltje dan alweer (met
tegenzin!) moeten gaan verlaten, omdat ik daarvoor in Nijmegen ga wonen. De afgelopen maanden heb ik
echter al met heel veel plezier mee mogen helpen om Eindhoven weer een stukje beter te maken en ik kijk
nu al uit naar de momenten die ik nog mee mag maken!
Met vriendelijke groet,
R.C.A. (Robert) van Dongen
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In Memoriam

Rust zacht Isloo
Een klein berichtje in de krant: “een man dood gevonden in de Dommel”
en meteen hoop je dat het niet een gast van het Hemeltje is. Helaas was dit wel en
betreft het Isloo Gyula, een Hongaar, die vaak bij ons in het Hemeltje kwam. Hij was
een vriendelijke, rustige man en altijd dankbaar naar ons toe. Hij sprak weinig, maar
zijn ogen spraken des te meer. Het Leger des Heils hield een herdenking en we
hoorden toen dat hij als slager gewerkt had, maar na een ongeval niet meer in staat
was om te werken. De pastor van het Leger hield een sobere dienst en gasten van het Leger zeiden ook dat
Isloo altijd vriendelijk en behulpzaam was. Tijdens de dienst konden we luisteren naar mooie muziek en een
gedicht. Het werd een waardig afscheid van een bescheiden man die zo triest omgekomen is.
Trix & Toos
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Weetjes voor nu en straks!
 We zijn dringend op zoek naar zelfstandige koks/kokers voor de
dinsdagavond (van 15:30-19:00 uur) !
 We zijn ook op zoek naar vrijwilligers voor in de huiskamer
 Op 23 mei is de vrijwilligers-verwendag gepland.
 Op

24

mei

is

het

huis

gesloten

vanwege

grote

voorjaarsschoonmaak.
 De grote sokkenactie voor ’t Hemeltje heeft 300 paar sokken
opgeleverd. Medewerkers van GGZE, bedankt!!

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