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Voorstellen nieuwe voorzitter
Ik ben Alef Schippers (ja, u leest het goed, Alef met een “f”). Ik ben vernoemd
naar de verloofde van mijn moeder die 75 jaar geleden vlak voor de bevrijding
gefusilleerd is. Dat was 10 jaar voor mijn geboorte. Ik ben meer dan 40 jaar
getrouwd en wij hebben samen een dochter van 24 jaar die als ICT-er werkt bij
ASML voor CGI.
Na mijn afstuderen ben ik bij Philips in Almelo gaan werken, en via Oss in Best
bij Medical Systems terecht gekomen.
Daarom zijn wij 18 jaar geleden in Best komen wonen en hebben daar via de
Protestantse kerk kennisgemaakt met ’t Hemeltje. Dat werd intensiever in mijn periode als voorzitter
van de diaconie en mijn voorzitterschap van de kerkenraad. Na een periode van meer dan 12 als
ambtsdrager, moest ik stoppen. Daarna wilde ik me graag inzetten voor medemensen in de knel,
waarbij ik natuurlijk dacht aan werken voor ’t Hemeltje.
Noem het toeval, maar eind oktober werd ik gebeld door de toenmalige voorszitter of ik het bestuur
zou willen versterken. Waar ik natuurlijk graag op inging.
Sinds januari dit jaar draai ik mee in het Algemeen bestuur, en daar werd duidelijk dat het dagelijks
bestuur verschillende vacatures had. Ik heb me daarvoor beschikbaar gesteld, ook omdat ik toen
best wel wat tijd te besteden had. In het dagelijks leven ben ik bedrijfsmatig nog actief om een
bedrijf in Amsterdam te ondersteunen in hun circulaire beton-recycling onderneming, met name in
het technische vlak. Hierbij kan ik zelf mijn tijd indelen en prioriteiten stellen; als pensionado van
Philips ben ik hiervoor niet meer afhankelijk van inkomen.
In de eerste Algemeen Bestuursvergadering bleek dat de uitdagingen, die vanuit de gemeente
Eindhoven op ons afkwamen, fors waren. Ik heb mij aangemeld voor de taskforce die zou gaan
kijken naar de mogelijkheden tot samenwerking binnen het netwerk van maatschappelijke opvang.
Dit vormde een prachtige introductie in de omgeving en randvoorwaarden rond het werk van ’t
Hemeltje. Hierbij heb ik veel van Marlies de Weijs geleerd.
Daarnaast heb ik een paar dagen meegedraaid in het huis. Hierbij viel mij de onderlinge
saamhorigheid van de gasten en het enthousiasme van de vrijwilligers op. Ook is het geweldig te
zien dat verschillende mensen met ervaring op de straat, nu heel actief bezig zijn ’t Hemeltje
draaiend te houden! Zeker in deze coronatijd.
Begin april ben ik benoemd tot voorzitter door het Algemeen Bestuur en heb ik ook het
personeelbeleid in mijn portefeuille.
Alef Schippers

Van de voorzitter
‘t Hemeltje blijft bij haar missie: “Helper zijn, voor wie geen helper heeft”.
Dat is de conclusie van de Taskforce naar de plek van ’t Hemeltje binnen het sociale Domein 2021.
Het volgende schrijven heeft het Algemeen Bestuur met het netwerk gedeeld:
Het idee om voor dak- en thuislozen een goede opvang te hebben, wordt van harte onderschreven.
Echter, zoals al tijdens de inspraakavond van de gemeente Eindhoven gemeld, zien wij een
belangrijk deel van onze doelgroep ernaast vallen (de ‘rafelrand’)…
Het betreft dan de dakloze ‘zorgmijders’. Zij hebben geen vertrouwen meer in het systeem, zij
kunnen of willen niet meer aanhaken Zij blijven ook in deze Coronatijd buiten. Daarnaast zijn dat
de thuisloze mensen die een rugzak aan leven bij zich dragen. Het geven/krijgen van vertrouwen
kost tijd en is een investering van vaak jaren. Ook een deel van de groep die gaat aanhaken bij de
24uursopvang zal het moeilijk krijgen. Voor hen moet er een plek blijven om op adem te komen en
het gesprek aan te gaan zonder drang of dwang.
’t Hemeltje heeft actief geprobeerd aan te sluiten bij de samenwerkende partijen, naast het
verkennen van het eventueel zelfstandig doorgaan. Tijdens de gesprekken met de samenwerkende
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partijen (NEOS, Springplank040 en Leger des Heils) is door hen erkend dat er geen garantie is dat
de door ons bedoelde doelgroep adequaat opgevangen wordt. De centrale inloop is niet bedoeld
voor thuislozen (die zullen worden geweerd). En er wordt erkend dat door de aanwezigheid van
ambtenaren een deel van de doelgroep zich niet welkom zal voelen.
Daarnaast zal in de centrale inloop de grondhouding meer activerend zijn, terwijl wij met de
Presentie methode beogen er voor de mens te zijn. Dit is behalve een methode ook een attitude,
een grondhouding die je niet af of aan kunt zetten . Een deel van onze vrijwilligers zal moeite
hebben met het moeten activeren, wat het risico met zich meebrengt dat we niet langer een beroep
op hen kunnen doen.
’t Hemeltje heeft geconstateerd dat dit deel van de gastengroep niet adequaat geholpen gaat
worden of geen plaats heeft in het systeem. Zij lopen een groot risico in een gat te vallen.
Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje in Eindhoven heeft kennis genomen van de aanbesteding Sociale
Basis door de gemeente Eindhoven.
Daarom heeft het Algemeen Bestuur op 5 mei 2020 besloten (voorlopig) zelfstandig door te gaan,
als vangnet voor diegenen die in deze transitie buiten de boot gaan vallen.
Daarbij zoekt ’t Hemeltje nog steeds de samenwerking met alle partijen in de keten die betrokken
zijn bij de opvang van dak- en thuislozen, waarin wij actief mensen vanuit de presentiehouding
bewegen richting 24 uursopvang.
Dit proces liep samen met alle perikelen rond het Corona virus en personele wisselingen.
Zo heeft Marlies een aanstelling bij de gemeente Eindhoven aanvaard. Hoewel verschillende
gasten haar daar graag willen als contactpersoon, stelde dit ons als bestuur voor een extra
uitdaging! Wat mooi dat we in ons eigen inloophuis mensen met talenten hebben werken. Leon
Bakermans heeft de aanstelling van huiskamermedewerker aanvaard. Ook gaat hij een opleiding
volgen. Ik vind dat echt geweldig! Fijn ook dat Margareth en Simone meer uren gaan werken. Kim
is ook van werkplek gewisseld en werkt nu bij Kdet, ze is daar deel van het straatteam. Ook kim
heeft een groei doorgemaakt, we zijn trots op haar.
Tegelijkertijd kregen we te maken met de uitbraak van COVID19, waardoor we moesten besluiten
alleen nog maar daklozen toe te laten en vanwege de anderhalve meter hooguit 9 gasten. Door de
goede samenwerking met Ervaring die Staat en Het Leger des Heils, konden we afspreken
tegelijkertijd open te zijn, zodat we samen de gasten konden spreiden. Eind mei willen met tenten
in de tuin, tot maximaal 15 gasten tegelijkertijd kunnen ontvangen.
De 4 leden van het dagelijks bestuur zijn momenteel behoorlijk belast met al deze uitdagingen,
waarbij Jeannet op onnavolgbare wijze het secretariaat blijft invullen. Deze taak had zij eigenlijk al
moeten stoppen. Mochten er dus onder de lezers mensen zijn die zich aangetrokken voelen tot het
mooie werk in ’t Hemeltje en ons als bestuur willen versterken, dan houden we ons van harte
aanbevolen!
Vanaf deze plek wil ik onze vrijwilligers, bestuursleden en werkers heel hartelijke bedanken voor
hun inzet. Maar ik wil ook onze donateurs en fondsen niet vergeten, die het met hun financiële
bijdragen mogelijk maken, dat we geen mensen “in de kou” hoeven laten staan!
Met vriendelijke groeten,
Alef Schippers
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Nieuws uit het huis
Wat is er een tijd voorbij
gegaan voordat u iets van ons
hoorde,
nieuws
uit
de
huiskamer van ’t Hemeltje. De
gebeurtenissen stapelen zich
op en dan is het goed om u ook
in deze tijd u te schrijven.
Allereerst wil ik met u delen dat
we heel erg blij zijn dat we nog
alle dagen open konden zijn
voor onze gasten. Weliswaar met de nodige beschermende middelen maar we waren er. Want
mensen zonder huis/onderdak kunnen niet thuisblijven en hebben juist met deze dagen een plek
nodig om te schuilen.
Het virus is ook in het inloophuis een dagelijks gegeven. Het gasten aantal is nu al een tijdlang
maximaal 9 mensen in huis. Alleen de buitenslapers komen bij de inloophuizen. Mensen die ook
we wel zorgmijders noemen. Het is voor hun niet te doen om op één plek te blijven. Ook in deze
roerige tijden vinden zij geen aansluiting in het systeem. Voor alle andere daklozen is er een 24uurs opvang vanuit de gemeente. We hebben dit als Eindhoven goed geregeld. Daarin hebben ook
de Midden en Oost Europeanen een plaats.
Het is zuchten met de 1,5 meter maatschappij. Bijna iedere
dag moeten we gasten vragen plaats te maken voor een van
hun mededaklozen. De gasten komen om te eten, te douchen
en even iemand te spreken. Eind mei willen we gaan
opschalen naar maximaal 15 gasten door het plaatsen van
tenten in de tuin. We hebben geen idee hoelang we de tenten
nodig hebben. Het is dan goed te weten dat we dit onderzocht
hebben en in het kader van veiligheid deze hebben
aangeschaft. Het is steeds schakelen, iedere verandering
vanuit de regering kan een verandering voor het inloophuis
inhouden.
Het geen plek hebben voor thuisloze mensen was heftig we
hadden er buikpijn van. Men kwam wel naar ’t Hemeltje en
stond voor het hek. Steeds dezelfde vraag, mag ik nu dan
binnen, heb je eten, heb je koffie? Hoelang duurt het nog voor ik binnen mag? Het voelde als straf,
als een afwijzing, als uitsluiting. We zijn als werkers heel blij dat we vanaf 1 mei ook voor hen weer
wat ruimte konden maken, door twee keer per week een koffie-uurtje voor hen te organiseren. De
start is gemaakt naar een nieuw normaal.
De 1.5 meter maatschappij zal voorlopig nog niet over zijn, de pijn van
afstand zullen we samen nog lang moeten verdragen.
Deze tijd geeft ook weer bijzondere momenten, mooie ontmoetingen
en nieuwe collega’s. Onze oudere en meer kwetsbare vrijwilligers zijn
thuis. Regelmatig valt er een kaartje op de mat naast de enorme
stapels post voor onze gasten. Vrijwilligers denken aan ons en wij aan
hen. Telefoonrondes, mailtjes en kaarten, het is goed iets van elkaar
te horen of zien.
Berry onze beheerder werkt nu tijdelijk mee in de huiskamer. Tussen
de bedrijven door doet hij de klusjes die voorkomen. Henri en Lilian
twee van onze inloopgasten dragen ook meer dan hun steentje bij.
Lilian staat bijna alle dagen in de keuken en maakt van weinig een

Nieuwsbrief ‘t Hemeltje 27.3: mei 2020, pagina 4

lekker maaltje. Henri helpt waar nodig. Ook staan onze Theo en John in de afwaskeuken.
Het schoonmaken vergt ook extra aandacht. Alle contactpunten worden iedere dag afgesopt met
speciale reinigingsmiddelen. Met dank aan Frank, Antonio, Sheer en ook Lilian en Henri. Ondanks
het gemis van onze vrijwilligers hebben we toch een topteam in deze bijzondere tijd.
Het team werkers heeft, zoals u in het stuk van de voorzitter al las, ook veranderingen ondergaan.
Marlies heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij het Regieteam van de gemeente Eindhoven. Haar
afscheid is door het Corona virus anders verlopen dan we hadden gewild. Marlies was 3 jaar mijn
collega. Tijdens mijn ziek zijn heeft zij, als nieuwe werker, de kar getrokken en niemand kan zich
indenken wat dat allemaal inhoud en wat dit voor een werker betekent. Ik weet dat wel en het
verdient ook alle lof zoals Marlies zich heeft ingezet om ’t Hemeltje een veilige plek te laten zijn
voor iedereen die dat nodig had. Ook Kim heeft een andere plek gevonden en is gaan werken bij
de stichting Ervaring die Staat. Haar afscheid viel samen met dat van Marlies. Iedere keer is het
weer bijzonder de groei te zien die iemand doormaakt. Van vrijwilliger naar maatje en nu collega in
opleiding. Leon zal u daar zelf iets over vertellen. Ook onze stagiaire Noortje is uitgegroeid van
leerling naar beginnend werker. Noortje komt gedurende de zomer meewerken als maatje om zo
wat werkervaring op te doen. Ze heeft haar stage goed afgesloten, ook zij zal zelf haar verhaal
doen. Twee vrijwilligers, Miriam en Jeroen, willen de rol van ondersteuner bij calamiteiten op zich
nemen. Het zijn beiden sterke jonge vrijwilligers die voor ons een extra paar ogen zijn in de
huiskamer en indien nodig bij de werker aan de bel trekken. We noemen hen vrijwilligers in de lead.
Als team bestaan we nu uit één coördinator, twee huiskamermedewerkers, Leon en Simone, twee
maatjes, Miekje en Noortje en twee vrijwilligers in de lead, Miriam en Jeroen. Ook hebben we hulp
van het Open Huis, Rob Kosterman staat ons met raad en daad bij. Dat is het team waar we de
zomermaanden mee gaan werken.
De afgelopen periode hebben we van drie gasten afscheid moeten nemen. Geen vieringen maar
ook hier afstand. Wel een tafeltje met bloemen en kaarsjes voor iedereen die stilstond bij het
verlies. Gesprekken over wie men was en wat we gaan missen. We noemen de namen in de in
memoriam.
Margareth
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Afscheid Marlies en Kim

Marlies, wij wensen jou
Dat je in verbinding mag blijven
werken, dat je de buikpijn blijft
voelen als het leven van de ander
hopeloos lijkt. Dat jij je creatieve
denkvermogen mag inzetten om
voor de ander iets ongewoons te
mogen doen. Jij je maatwerk mag
afstemmen op de ander vanuit een
attitude van presentie. Eigenlijk
wensen we jou een levenslange
besmetting met de attitude van
presentie zoals wij deze vanuit ’t
Hemeltje kennen.
Kim , wij wensen jou
Dat je de verbinding met die
bijzondere ander blijft behouden.
Dat je daarin jezelf niet vergeet en
altijd voorop zet. Wij wensen jou
de groei toe die je zo graag wilt.
Dat je als ervaringswerker je
kundigheid mag gaan inzetten, dat
jij in de communicatie en de
samenwerking de brug kunt zijn
tussen
de
straat
en
de
professional.
Margareth
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Collega Leon
Een echte introductie hoeft het niet te zijn, want velen van jullie zullen me wel kennen. In 2016 ben
ik als vrijwilliger begonnen in ‘t Hemeltje. Na een roerige periode in mijn leven was ik op zoek naar
zingeving en structuur. Ik was al eens in ’t Hemeltje geweest voor een consult bij de straatarts. Dat
korte bezoek had een warme indruk achter gelaten.
In februari 2019 de stap naar maatje gemaakt samen met drie andere collega vrijwilligers. Een
mooie stap die een bredere kijk in de keuken gaf. Zien waar de werkers zich mee bezig houden,
meer overstijgende taken. Het zijn van maatje was een mooie verrijking naast het vrijwilliger zijn.
Nu ben ik aan de volgende stap begonnen. Sinds april 2020 ben ik in dienst getreden als
huiskamermedewerker. Tevens ben ik gestart met de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke
Doelgroep. Ik ga deze opleiding in anderhalf jaar doen, dus dat wordt flink aanpoten. Maar ik heb
er super veel zin in! Zo ga ik mijn functie onderbouwen met theoretische kennis en praktische
vaardigheden.
Het sociaal domein is flink in beweging, zo staan er voor het komende jaar de nodige veranderingen
op stapel. Het Hemeltje blijft zijn eigen koers varen, het present zijn voor mensen. Een plek zijn
waar mensen op adem kunnen komen. Een plek waar geen druk of drang wordt opgelegd. Een
plek waar je mag zijn wie je bent. Dit is waar ik me samen met de collega werkers en alle
vrijwilligers voor wil inzetten!
Groetjes,
Leon Bakermans

Maatje Noortje
Dit jaar heb ik stage gelopen bij ’t Hemeltje en ik kan met een brede glimlach zeggen dat ik het
onwijs naar mijn zin heb gehad! Ik heb dankzij de gasten, vrijwilligers en beroepskrachten een
leerzame inkijk gekregen in de leefwereld van onze gasten. Ik heb enorm veel geleerd en met
plezier bij jullie gewerkt. Ik wil hiervoor jullie allemaal bedanken! Eind mei studeer ik af als sociaal
cultureel werker, maar gelukkig hoef ik jullie geen gedag te zeggen. Ik ben vanaf 1 mei in dienst bij
’t Hemeltje als maatje! Ik ga nu werkervaring opdoen zodat ik na de zomer een leuke baan kan
zoeken.
Noortje
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In Memoriam

Je was een van onze gasten die afstand hield, jij zocht niet zomaar contact. Meestal zat je buiten
of in de achterste ruimte. Je wachtte tot je was schoon was, of dat je kon gaan douchen. Jouw kijk
op het systeem, het meedraaien daarin trok jij niet. Het paste je niet meer waren je woorden. Je
sterke rechtvaardigheidsgevoel en je gevoelens bij bejegening maakten het aansluiten vrijwel
onmogelijk. Je was een van de mensen die van een afstandje bekeek wat er om hem heen
gebeurde. Je vertelde van de kinderen, daar kon je van genieten. Je was zorgzaam voor je partner
en tevreden met weinig.
Het leven op straat heeft je uitgeput en je hart trok het niet meer.

Ben soms geneigd de boel de boel te laten
Gewoon als vrije vogel te leven bij de dag
Zonder zorg over koetjes en kalfjes praten
Te doen of ik moeiten van gisteren niet zag
Rust zacht Patrick Kuiper
5-2-2020

Margareth
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Giften in natura

Wat zijn wij de afgelopen weken verwend door verschillende
bedrijven met voedingsmiddelen en lekkernijen! Bedankt: Sodexo
voor alle cateringspullen, de vele soorten broodjes, vlees en
vleeswaren maar ook drinken. De Keuken van Elise voor 't
stamppotten buffet, voor alle inloophuizen. De Bijenkorf voor de
chocolade met Pasen en alle andere giften ze waren meer dan
welkom bij onze gasten ❤ En wij hebben er heerlijk van gekookt en
gesnoept!
Simone
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In memoriam

Wat de mensen ook zeggen
Wat de mensen ook denken
Een markant man is heengegaan.
Je hoeft niks meer uit te leggen
Je hoeft niets geks meer te bedenken
Want je bent nu ergens anders.
Dichtbij of hier ver vandaan.
Laat ze maar lullen.
Jij hebt nu rust.
Ga de hemel maar vullen
Met je hebben en houden
En jouw levenslust.
05//04/2020
Nills Bouman

31 maart bereikte ons het trieste
bericht dat Stephan Foederer op
50-jarige leeftijd is overleden.
Om Stephan kon je niet heen.
Letterlijk niet door zijn imposante
verschijning, ook verbaal was hij
aanwezig.
In dat grote lijf zat een warm hart.
Zo was hij begaan met de mede
gasten en informeerde hij altijd bij
de vrijwilligers en werkers naar hun
welbevinden.
Met zijn ouders had hij een sterke
band en gelukkig was er sinds een
aantal jaren weer contact met zijn dochter.
Sinds de zomer van 2018 woonde Stephan in zijn eigen appartement. Na enige opstart
probleempjes had hij er zijn draai gevonden samen met zijn twee katten.
Stephan genoot ervan om weer ‘mee’ te doen. Hij wilde zijn oude job als chauffeur weer oppakken,
het liefst op de bus. Helaas heeft hij niet lang mogen genieten van al het moois dat hij eigenhandig
weer had opgebouwd.
We gaan Stephan enorm missen.
Leon
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In memoriam

Hij was een graag geziene gast bij onze Bingo. Fanatiek en blij met
alles wat hij won. Met elkaar praten was soms lastig omdat hij mij niet
kon horen en ik hem soms niet kon begrijpen. Wat een pen en papier
dan konden betekenen. We gaan je missen Johan.

Johan (Jopie) Langenberg is op 12 april in Hospice de Regenboog
overleden. Johan was al langere tijd ziek. We hebben kaarsjes voor
Johan aangestoken en hopen dat hij mag rusten in vrede.

Leon & Margareth

Stilte
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Weetjes voor nu en straks


Dat we onze vrijwilligers heel erg missen



Rob Ferrol, oud bestuurslid, een lintje heeft gekregen



Rob kosterman de methode aspergeschillen hanteert om gesprekken te
voeren



Linet en Mary iedere dag voor verse soep zorgen



Collega’s van het Leger des Heils onze keuken gebruiken omdat de
keuken van het Leger gerenoveerd word



Wij uitkijken naar de tijd dat we zonder mondkapjes en de
handschoenen ons werk kunnen doen

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