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Van de voorzitter
De meteorologische zomer is begonnen. Ook in huis merken we dat het beter weer is. Het is minder
druk en dat maakt de sfeer vaak ook meer ontspannen. Zoals ik in de vorige nieuwsbrief aangaf, zijn
we bezig met ons ‘maatjesproject’. We werken momenteel met vier maatjes. Kim, Leon, Yvon en
Miekje werken heel enthousiast en met succes in de huiskamer. Soms samen en soms met een van
de coördinatoren. Zo komen Margareth en Marlies meer toe aan taken die ook bij hun functie horen
zoals veel overleg met de buurt, de politie, andere inloophuizen.
Door de toegenomen problematiek van onze gasten hebben we moeten constateren dat we alert
moeten zijn op de veiligheid in huis. Dat betekent dat we tot de conclusie zijn gekomen dat er altijd
een coördinator én een maatje in huis moeten zijn tijdens onze openstelling. Met de huidige bezetting
is dat niet goed mogelijk. Daarom hebben we een sollicitatieprocedure opgestart en per 1 augustus
wordt Simone Janssen benoemd als nieuwe Medewerker Huiskamer. Simone start met een
jaarcontract en Margareth en Marlies verheugen zich erg op de samenwerking met Miekje en
Simone. In de volgende nieuwsbrief zullen al deze nieuwkomers zich aan u voorstellen.
Misschien was u er ook, maar op onze ‘Open dag’ van 6 april mochten we heel veel mensen
ontvangen en bijpraten over ons huis en wat we voor wie doen. We zagen mensen uit de donerende
kerken, buurtbewoners, oud-vrijwilligers, collega-inloophuizenmedewerkers en niet-gebonden
belangstellenden. We hadden heerlijke Servische bonnensoep om vrij uit te delen aan de gasten.
Een van de buurtbewoners had die gemaakt. Zó hartelijk! Maar ook kwam iemand met een tas kleren
en een envelop met een donatie van € 250,-. Al met al was het een zeer geslaagde dag met dank
aan iedereen die daar aan heeft bijgedragen.
U weet het: zonder vrijwilligers zijn we nergens. Een
enkele keer kan het huis niet open omdat er niet
genoeg vrijwilligers zijn door ziekte of door een andere
reden. Gelukkig komt dat niet vaak voor. Maar 23 en
24 mei waren we dicht om andere redenen: 23 mei was
de jaarlijkse Verwendag voor de vrijwilligers. Dit jaar
zijn we in Oirschot geweest en hebben in verschillende
groepen ‘boerengolf’ gespeeld. We hadden geluk met
fantastisch weer. De sfeer was vaak uitgelaten wat
onder anderen werd veroorzaakt door nog wat verse
koeienvlaaien in de wei die de een wat behendiger
omzeilde dan de ander. Aan het einde van deze
heerlijke middag was er op ‘t Hemeltje nog een
fantastische BBQ. De volgende dag waren we ook
gesloten vanwege de grote schoonmaak. Met een man
of 8 hebben we het huis extra gepoetst en opgeruimd.
Het bleek nodig. We hebben hard gewerkt en konden
zo ook nog even de overblijfsels van de BBQ
wegwerken. En dat alles weer bij prachtig weer.
Inmiddels zijn er ook wisselingen in het bestuur
geweest. Tijdens de AB-vergadering van 5 juni zijn
unaniem benoemd in het bestuur: Eric-Jan Swinkels
als secretaris en Lya Haezer als notulist. Eric-Jan is ZZP-er als bewindvoerder en Lya is
gepensioneerd en komt uit het basisonderwijs. We zijn heel blij met beide. U kent natuurlijk Jeannet
Venekamp als secretaris. Na ruim 10 jaar hebben wij in die functie afscheid van haar genomen.
Maar gelukkig raken we haar niet kwijt, want zij neemt nu de bestuursfunctie PR en relatiebeheer
op zich. Ik wens u allen een prachtige zomer en voor wie weg gaat: ‘wees voorzichtig en kom gezond
weer terug!’

Bernadette van Litsenburg
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Nieuws uit het huis
De dagen worden nog steeds langer en het begint buiten ook steeds meer zomer te worden!
Dat is ook te merken bij ons in huis. De gasten weten ons huis nog goed te vinden maar het wordt
langzaam aan wat rustiger in huis. Op de zondagen worden er geen gratis maaltijden meer
uitgedeeld. Deze rust geeft weer andere ruimte in huis; er is volop gelegenheid voor een praatje of
een spelletje.
In mei hebben we onze jaarlijkse Verwendag georganiseerd en hebben wij al onze vrijwilligers
welverdiend in het zonnetje gezet. In de middag zijn we gaan Boeren-golfen in Oirschot en de
feestdag hebben wij bij ons in huis afgesloten met een heerlijke BBQ. De verhalen hierover kunt u
lezen in deze Nieuwsbrief.
Wij hebben 2 nieuwe vrijwilligers aan ons verbonden:
Corry en Olymphe, van harte welkom! In deze
Nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor. Het is fijn om te
zien dat er in de middagen met veel plezier wordt
gewerkt.
Dat is leuk voor ons, voor onze maatjes en vrijwilligers
maar het geeft ook een hele gezellige fibe in huis. Dat
gaat niet ongemerkt aan de gasten voorbij .
Voor de nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden, wordt
in het najaar weer een Instapcursus georganiseerd.

De zomer betekent ook dat wij afscheid nemen van onze
stagiaires die een schooljaar lang een of meerdere
dagen bij ons hebben meegewerkt. Dit geeft ook weer
ruimte voor nieuwe stagiaires.
Ook hebben wij afscheid genomen van Patricia die
jarenlangs ons Atelier op de dinsdag heeft begeleid.
Het blijft bijzonder om zo met elkaar op te trekken en
het leven met elkaar en onze gasten te delen. Afscheid
nemen valt dan soms ook zwaar.
Zo voor de zomer zijn we al weer druk plannen aan
het maken voor de periode na de zomer.
En dat plannen gaat een stuk makkelijker met een
groter team: we zijn blij dat Simone en Miekje ons
team komen versterken!
Voor de vrijwilligers staan teamintervisies en
trainingen op het programma. Samen met de
‘maatjes’ gaan we kijken waar hun opleidings-en
trainingsbehoeften liggen.
Mooi om met en van elkaar te blijven leren.

Zomergroet,
Marlies
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‘Maatje’ Leon
In januari kwam de vraag of ik open stond om maatje te worden. Lang heb ik er niet over na hoeven
denken. Een nieuwe stap, ontwikkelingen in het huis, ontwikkelingen op persoonlijk vlak. Een
functieprofiel op papier. Een blanco historie. Spannend dus, nieuw. Niet alleen voor ons als maatje,
maar ook voor de gasten en collega vrijwilligers.
Als ik de voorbije maanden in één woord samenvat; groei. In het begin zoeken en aftasten. Wat is
mijn rol, wat wordt er van mij verwacht. Hoe stel ik me op naar de gasten en vrijwilligers. Wat ik zelf
lastig vind is de balans te vinden tussen gastvrijheid en het stellen van grenzen. Zeker in de eerste
periode van het maatje zijn worstelde ik hiermee. Het is fijn dat deze persoonlijke leerdoelen aan
bod komen in trainingen, reflecties en met collega (maatje) vrijwilligers.
Nu we een half jaartje verder voel ik me weer steeds meer tussen de gasten en vrijwilligers staan
dan ernaast. Fijn de kans en het vertrouwen te krijgen van de gasten, mede vrijwilligers en de
organisatie. Samen dragen we zorg voor deze bijzondere huiskamer in Eindhoven. Ik hoop nog lang
maatje te mogen zijn.
Groet,
Leon

Vrijwilligersverwendag van ’t Hemeltje 2019
We zijn met 5 à 6 auto’s naar Oirschot vertrokken waar we zouden gaan Boeren golfen.
Het was uitzonderlijk goed weer, zo’n 22 graden en volop zon.
Met 22 Vrijwilligers stonden wij klaar voor deze sportieve bezigheid, maar eerst werden we
getrakteerd op een heerlijke kop koffie of thee met daarbij een giga-lekker stuk Limburgse Vlaai.
Daarna kregen we allemaal uitleg over hoe en waar het spel gespeeld moest worden. Dit was in een
Koeien-Weiland waar de koeien eerder die week nog hadden rondgewandeld en hun eigen vlaaien
hadden achtergelaten…!
We werden ingedeeld in 6 of 7 groepjes van 3 of 4 personen. Er waren 8 banen/holes met gaten
waar de voetbal in terecht moest komen. De holes waren ver van elkaar verwijderd. Slaan deden
we met een stok met klein klompje eraan. Het groepje dat de bal met zo weinig mogelijk keren slaan
in de holes kreeg, was de winnaar.
Mijn eerste kennismaking met het weiland was voor mij
NIET echt gunstig. Ik had vrij nieuwe sportschoenen aan
die vrijwel meteen onder de donkergroene koeienvlaai
zaten! Later bleken meer mensen min of meer hetzelfde te
hebben meegemaakt. Eigenlijk moesten we, om erger te
voorkomen, met onze ogen dus heel goed het weiland
afspeuren. Maar ja, je hebt mensen die goed opletten, en
je hebt mij, Frank.
Onze Kim was de fotograaf op deze Verwendag. We zijn
in afwachting van haar mooie actiefoto’s.
Al met al heeft iedereen erg genoten. We leerden elkaar
allemaal op een hele leuke en persoonlijkere manier
kennen tijdens het golven en ook bij de koffie-rondes.
De Verwendag was zo voor alle deelnemers lekker
relaxed en er vonden vele leuke gesprekken plaats
tussen alle vrijwilligers.
Rond half 4 reden Margareth en ik terug naar ons
Hemeltje om het eten verder voor te bereiden.
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We hadden 2 gasbarbecues en veel soorten vlees waarbij echt, voor iedereen, op heel veel
smikkelen en smullen was gerekend. De vrijwilligers kwamen langzaam binnendruppelen en
iedereen kon aanschuiven; er was meer dan voldoende te kiezen. Vlees/vis, satéstokjes, filetlapjes,
worstjes en zalm. Er waren ook salades en allerlei sausjes door Margareth en een paar mensen van
ons bestuur gemaakt.
Er vonden wederom vele gezellige gesprekken plaats. Hier stáát ‘ons Hemeltje’ sowieso om bekend;
altijd gezelligheid. Berry en ikzelf waren de BBQ-bakkers voor de avond. We stonden flink met ons
handen, kleren, gezicht en haren rook te happen maar dat hadden wij er voor over om de sfeer en
gezelligheid hoog te houden. Iedereen wisselde regelmatig van plaats om steeds met iemand anders
te kunnen praten. Rond 19 uur begonnen vrijwilligers Margareth te helpen met het opruimen en de
afwas.
Een meer dan geslaagde dag. Mooi om elkaar op deze manier te ontmoeten.
Vrijwilliger,
Frank

Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 26.3: juli 2019, pagina 5

Grote schoonmaak
Eén keer per jaar moeten we er aan geloven: dan gaat ons huis dicht en wordt er gepoetst. Er wordt
dan niet zomaar gepoetst: alles gaat van de kant af en we komen in hoeken en gaten waar we
normaal gesproken nooit komen! Met meer dan 12.000 bezoekers per jaar is dat hard nodig.
Met een team van 8 hebben we het hele huis aangepakt. De kruidenkast is weer schoon, de ramen
zijn gelapt en overal is gesopt en gedweild.

Marlies

Afscheid Patricia
Op 4 juni hebben we afscheid genomen van Patricia als
vrijwilliger in het atelier. Het was wel even schrikken toen ze
ons in het voorjaar vertelde dat ze wilde gaan stoppen want
ik kan me geen atelier zonder Patricia voorstellen. We
besloten om als afscheid met elkaar te ontbijten. Tijdens het
ontbijt was er tijd voor mooie afscheidswoorden en een
heleboel herinneringen. Met de gasten van het atelier hadden
we een mooi herinneringsboek gemaakt met foto’s en
persoonlijke bijdragen.
Zo’n 14 jaar is Patricia vrijwilliger geweest, ze heeft veel
gasten zien komen en gaan. Ze heeft teken- en schilderles
gegeven, was altijd bereid om mee te denken met de schilder
en goede tips te geven. Ook vond ze het fijn om goed voor de
gasten te zorgen, iets lekkers bij de koffie of wat kleding voor
wie daar belangstelling voor had.
Altijd was ze optimistisch en bleef ze positief. Ook in de
periode dat ze enorm worstelde met haar gezondheid; als ze
maar even kon dan was ze er op dinsdagochtend bij.
We zijn Patricia dankbaar voor alle uren die ze aan het atelier
heeft gegeven. En we wensen haar veel mooie jaren met
haar gezin!
Pia
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In Memoriam

Toon Robben
Op 22 april overleed Toon Robben. Tot een paar jaar geleden was hij een vaste bezoeker van het
atelier. Hij zat altijd vol verhalen over alles wat hij in zijn leven had meegemaakt en hij had enorm
veel beleefd. Vaak vrolijke en grappige verhalen over zijn avonturen toen hij in het leger zat, over
zijn werk, of toen hij een café runde in Strijp, of over de blaaskapellen waarin hij speelde. Maar hij
deelde ook zijn verdrietige herinneringen over hoe hij als kind de oorlog doorkwam. Omdat zijn vader
moest werken in Duitsland zorgde hij voor het gezin en bij een bombardement verloor hij zijn twee
zusjes. Hij was iemand met een enorme levenslust en veerkracht en van zijn aanwezigheid in het
atelier hebben we allemaal enorm genoten.
Met een aantal mensen van ’t Hemeltje bezochten we zijn afscheidsviering. Als herinnering hebben
we gelukkig nog zijn kleurrijke schilderijen waarvan er altijd wel één in de huiskamer hangt.

Pia
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Even voorstellen, Corry
Beste lezers,
Hierbij wil ik me even kort aan u voorstellen, daar ik sinds kort als
vrijwilligster meehelp bij de kookgroep in het Inloophuis ’t Hemeltje.
Mijn naam is Corry en ik ben al 41 jaar getrouwd met Anton. We
hebben 4 grote kinderen en 5 kleinkinderen. Wij wonen al jaren in
Eindhoven. Zelf ben ik in 1953 geboren in Schinnen, in Zuid Limburg.
Afgelopen 20 jaar heb ik als ziekenverzorgster gewerkt, onder andere
bij Vitalis. Van tijd tot tijd heb ik regelmatig gewerkt als vrijwilligster,
voor vooral bij vakantieweken bij de Zonnebloem op hun mooie boot.
Vorige maand heb ik nog een week meegeholpen bij de Passion in
Hummelo (Achterhoek) waar men al meer dan 12 jaar een time-out
voorziening heeft voor dak- en thuislozen.
Momenteel ben ik bijna met pensioen en heb zodanig wat meer vrije
tijd gekregen die ik graag naast leuke dingen ook invul met nuttige dingen. Zo werk ik 1 dag in de
week bij Dorcas (een grote kringloopwinkel in Eindhoven noord). Het werken bij de kookgroep vond
ik weer een nieuwe uitdaging en ik doe het graag. Vind het ook erg mooi om te zien wat er zo
allemaal gedaan wordt voor onze medemensen die ‘t Hemeltje bezoeken.
Mijn drijfveer om mee te gaan helpen komt van mijn christelijke levensovertuiging om je naaste lief
te hebben als jezelf, waarbij ik gemerkt heb dat jezelf daar ook vaak door gezegend wordt.
Heb graag contact met allerlei mensen en hoop het nog lang te gaan doen.
Groetjes,
Corry

Afscheid stagiaire Romina
Hallo lieve allemaal,
Een aantal maanden geleden heb ik me in de nieuwsbrief
voorgesteld als stagiaire en nu een aantal maanden later is voor
mij dan ook de tijd gekomen om mijn vleugels uit te slaan naar een
nieuwe stageplek en nieuwe uitdagingen. Ik vind het jammer dat ik
weg ga omdat ’t Hemeltje voor mij voelde als een warm nest waar
we allemaal gelijk zijn en ieder op zijn eigen manier bijzonder is en
waar we ook de bijzondere kanten van elkaar doen belichten.
Toen ik binnen kwam heb ik heel erg moeten wennen en ben ik
aan de gang gegaan met mijn denkwijze en kijk op dingen in
positieve zin. In het begin van mijn stage had ik een heel negatief
beeld over dak- en thuislozen maar dit is door de tijd heen
veranderd. Zo heb ik leren begrijpen dat het soms ook onvermogen
is dat je in zo’n situatie terecht komt. Wat het Huis zo bijzonder
maakt, is dat verschillende soorten mensen met verschillende
achtergronden hier allemaal gelijk behandeld worden en iedereen
goed is zoals hij/zij is. Verder ga ik deze plek heel erg missen omdat ik me zo thuis voelden. Graag
wil ik iedereen die mij de kans heeft gegeven om te mogen leren en te groeien in mijn proces
bedanken!!
Bedankt collega’s! Bedankt vrijwilligers!
Bedankt gasten! Bedankt stagiairés!
Liefs en knuffels,
Romina
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Even voorstellen, Olymphe
Hallo allemaal,
Mijn naam is Olymphe en sinds kort ben ik met veel plezier vrijwilliger
bij ' t Hemeltje.
Ik ben moeder van 2 zonen en daarnaast heb ik nog een bonus zoon
en een bonus dochter. Naast mijn taken als moeder werk ik bij een
assurantiekantoor op de hypotheekafdeling.
Mijn hobby's zijn genieten van mijn gezin, reizen en als de tijd er
voor is mag ik graag een boek lezen.
Groetjes,
Olymphe

Afscheid Leen
TERUGBLIK OP MEER DAN 12 JAAR INLOOPHUIS
Nu ik vertrek uit Eindhoven wil ik graag terugblikken op mijn ervaringen als vrijwilliger.
De eerste jaren was de sfeer in huis vaak gemoedelijk. Tegenover de bar zaten regelmatig de Lenie’s
en Gijs. Vooral Gijs was een markante mopperaar, die vroeger naast zijn vader op de bok van een
voddenwagen meereed. Daar kon hij fantastisch over vertellen. De twee Lenie’s waren meestal
gezellig. Ik ging er met plezier naast zitten voor een praatje.
Er kwam toen al van alles langs. Dolf was de oudste en noemde mij Leen Bakker omdat ik de
afvalbakken aan de straat zette. Later deed ik dat lang met Danny. De drankkegel controle staat me
ook nog goed bij. Ik en ook andere vrijwilligers vonden dat onplezierig; je wilt geen politieagent
spelen, maar het was wel nodig! De Poolse tafel schuin achterin bood in de winter vaak een
troosteloze aanblik. Niet iedereen redt het om zonder iets naar Eindhoven te komen. Ik herinner me
de mooie actie waarmee geld werd ingezameld om een erg jonge man terug naar huis te laten
reizen.
Het mooiste aan dit vrijwilligerswerk is dat het samen met collega’s gebeurt die elkaar niet kennen
en een team moeten gaan vormen. Een van mijn zwakke punten is werken in de keuken en ik zal
nooit vergeten dat Nel van de dinsdagploeg mij op zeer indringende wijze duidelijk maakte dat dit er
gewoon bij hoort. Wat mij de laatste tijd teleurstelde was dat er weinig spelletjes meer worden
gespeeld. Sjoelen met Richard is een feest waar zelfs Fernando een keer enthousiast aan meedeed!
Ik hoop dat t Hemeltje een toevluchtoord blijft voor diegenen die om wat voor reden dan ook
ontheemd zijn!
Leen
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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!
 Naast Romina hebben ook onze stagiaires Hiske en Eline
afscheid genomen bij ‘t Hemeltje
 Heeft ons ‘maatje’ Leon zijn BHV gehaald 
 Zijn we heel blij met ons nieuwe ‘maatje’ Miekje en onze nieuwe
collega Simone
 Zijn we heel blij met onze nieuwe wasmachine, droger en vriezer!
 Zijn wij druk aan het werk om een nieuw filmpje over ’t Hemeltje te
(laten) maken voor o.a. onze website
 Volg je ons al op Facebook (Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje) en
op Instagram (inloophuis_het_hemeltje)?

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

