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Van de voorzitter
Verschillende kerkleden hebben 25 jaar geleden het initiatief genomen om de diaconale opdracht
meer vorm te geven. Hun idee: “een plek in de stad voor mensen uit de buurt“ sloeg goed aan.
God zij dank, dat de kerken in de regio het belangrijk vonden om deze plek te realiseren. Van een
plek in de buurt is het gaandeweg een inloophuis geworden voor dak- en thuislozen. En nog
steeds ondersteunen de kerken ’t Hemeltje met geld en leden voor het Algemeen Bestuur.
Gelukkig dat er ook zo veel vrijwilligers (geweest) zijn, die om willen zien naar mensen die geen
helper hebben. Waar in de begintijd de vrijwilligers vanuit de kerken actief waren, zijn in de loop
der jaren ook vele anderen mee gaan draaien. Daarnaast hebben we ook gasten als medewerker
in het huis zien opbloeien. Zonder al die vrijwilligers hadden vele mensen met zorgen, de
liefdevolle aandacht en ondersteuning gemist!
Heel fijn dat er nog steeds genoeg krachten zijn om dit werk na 25 jaar voort te zetten, ondanks
alle uitdagingen waar ’t Hemeltje voor gesteld wordt. Gelukkig hebben we drie toegewijde
beroepskrachten in dienst.
Elders wordt uitgebreid ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en de voorbije jaren.
Het komende jaar is een uitdaging vanwege de veranderingen in het beleid van de gemeente
Eindhoven. Daardoor lopen we een deel van onze inkomsten mis. Dat betekent dat het bestuur
hard op zoek moet naar andere financiële bronnen (donateurs en fondsen). We hebben het
vertrouwen dat we de middelen kunnen vinden om helper te blijven voor wie geen helper heeft…
Bij deze wil ik iedereen bedanken die in het verleden, nu en in de toekomst zich inzetten voor de
bezoekers van ’t Hemeltje.
Alef Schippers
Voorzitter
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Feestelijke inleiding
Als je de titel leest: 25 jaar Hemeltje, dan is
dat een goede reden om een feest te geven.
En nodig je alle (oud-)vrijwilligers, (oud)bestuursleden,
(oud-)werkers en gasten uit om het samen te
vieren. Met elkaar deel je alle goede, oude,
leuke en bijzondere herinneringen. Begin dit
jaar zijn we gestart met de voorbereidingen.
Helaas er kwam een corona-virus
tussendoor. Dat gooide alles om. Strikte
maatregelen gelden er nu al meer dan een
half jaar. Dat betekent dus ook dat we ons
jubileum niet kunnen vieren. We kunnen
geen toost met elkaar uitbrengen op 25 jaar
Hemeltje.
Maar om het nu zomaar voorbij te laten
gaan, dat willen we ook niet. Daarom
schenken wij u een speciale nieuwsbrief vol
met verhalen, gedichtjes en foto’s uit het
huis.
Want wat betekent ’t Hemeltje nu voor mensen die er werken en die er komen? Wat maakt het nu
zo’n bijzondere plek? En wat doet de corona-crisis nu met mensen? En hoe gaan we verder de
komende periode? Maken we de volgende 25 jaar ook weer vol? En hoe?
We hebben een aantal mensen gevraagd op deze vragen een antwoord te geven. Of een kort
verhaal over te schrijven. Ook zijn er een aantal vrijwilligers en gasten geïnterviewd. Het heeft
een mooie bloemlezing opgeleverd, waarin je als het ware een kijkje neemt in het inloophuis.
Allereerst word je meegenomen naar het verleden door de mooie herinneringen die Adri en Albert
op papier hebben gezet. Vervolgens vertellen een aantal vrijwilligers over hoe zij ’t Hemeltje
beleven in het nu. Wat maakt ’t Hemeltje voor hen nu zo’n belangrijke plek? Jeannet sluit
tenslotte af met een kijkje in de nabije toekomst en neemt je mee in de recente ontwikkelingen in
de maatschappelijke opvang in Eindhoven en welke rol wij daar als Hemeltje in nemen.
We wensen je veel leesplezier!
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Vijfentwintig jaar inloophuis ‘t Hemeltje
Al vijfentwintig jaar?! Van die jaren ken ik ongeveer de helft. In de eerste jaren was mijn vrouw
Arien een aantal jaren vrijwilliger in de huiskamer en kookvrijwilliger. Thea, de eerste
beroepskracht, kwam tijdens een kerkdienst vertellen over het inloophuis en het sprak Arien
meteen aan. Door de ervaringen en verhalen waarmee zij thuiskwam leerde ik iets over “117”
zoals toen onderling vaak de naam was. De vrijwilligsters vermeden het in die jaren om te zeggen
dat ze naar de Hemelrijken gingen om te werken. Veranderingen in haar werk als
verpleegkundige maakten dat ze als vrijwilliger moest stoppen. De dankbaarheid waarmee ze na
een dienst in het inloophuis naar huis terug fietste is nog altijd een levendige herinnering.
Bij de start van het huis was er veel onrust in de wijk. Naast de inloop voor dakloze mensen kreeg
het ook een buurtfunctie. Als je destijds binnenkwam in de huiskamer, toen nog alleen de kamersen-suite, zaten aan de laatste tafel in de linker hoek een aantal oudere dames. Dames die een
directe invloed hadden. Als iemand te luidruchtig werd, keken de dames streng in zijn (!) richting.
Dat was toen vaak genoeg om de rust te herstellen.
Toen ik een paar jaar later na een vraag op een
camping in het bestuur kwam, was Els er
inmiddels als tweede coördinator bij gekomen.
Van de dames aan de hoektafel waren er nog
enkele. Veel gasten uit de buurt bleven komen,
er kwamen ook andere gasten bij. Vaker ook
gasten waarmee je moeilijker contact kreeg,
mensen die in de loop van hun leven
beschadigingen hadden opgelopen. Voor de
vrijwilligers in de huiskamer kwamen er andere
trainingen bij, zoals bijvoorbeeld hoe uitnodigend
contact maken, leren omgaan met agressie en
agressie voorkomen.
Het werd steeds drukker in huis en er kwamen
plannen voor een verbouwing en uitbreiding: een
grote tuinkamer er achter, een nieuwe keuken en
bijkeuken achter de eerste keuken, een gang om
niet langer met voedsel en drinken via de
toiletten naar de huiskamer te hoeven gaan.
Deze verbouwing leverde het bestuur een tijd
lang veel buikpijn op: de eerste kostenopgave
bleek bij lange na niet toereikend, maar afzien
van de verbouwing was ook geen optie. Er
bleken veel instellingen en fondsen bereid ons te steunen, ook de samenwerkende
bouwbedrijven hoefde niet de laatste duiten in hun zakje. Toen alles klaar was heropenden we
het inloophuis officieel met de onthulling van de nieuwe naam: 't Hemeltje. De naam die de
gasten onderling al langer gebruikten en die we dankbaar aanvaardden.
De toenemende drukte was ook af te lezen aan de slijtage van de vloeren in de huiskamer. Er
volgden meer vernieuwingen, vervangingen en uitbreiding van de toiletten en voor dat alles de
noodzakelijke fondsenwerving. Eens was er zomaar een grote gift: nieuwe plafonds en
verlichting. Daarna te hard geworden akoestiek aanpassen.
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Inmiddels was Thea met pensioen gegaan, nam Els haar plaats over en kreeg zij in Margareth
een nieuwe collega. De functie van coördinator in 'ons' inloophuis is er een waarvan het moeilijk
is een goed beeld te geven. Werken volgens de presentiemethodiek is ook er zijn in die
presentie, voor gasten en voor vrijwilligers en tegelijkertijd je leidinggevende verantwoordelijkheid
realiseren. Ga er maar aan staan! Na een aantal jaren nam Els afscheid om haar werk te
vervolgen met KDET, en toen kreeg Margareth nieuwe collega's in Gerdien en later ook Marlies.
Jaarlijks kwamen er meerdere stagiairs die zich in de Nieuwsbrief voorstelden en aan het eind
van hun stage ook afscheid namen. Ik herinner me van een aantal stagiairs een indrukwekkend
verslag van een buitengewone leer- en leef ervaring in 't Hemeltje.
De Nieuwsbrief was inmiddels mijn pakkie-an geworden. Het bestuur had ik verlaten om
voorzitter van de Publiciteitscommissie te worden. Ook het atelier, elke dinsdagochtend, en dan
vooral de organisatie er om heen, deed ik met veel plezier. Tentoonstellingen van schilderijen in
kerken en in het Eindhovense stadhuis, ansichtkaarten, presentaties, huisstijl. En wat mijn hand
vond om te doen.
In die vijfentwintig jaar draaide het uiteindelijk altijd om het bieden van een gastvrije plek. Over de
jaren heen heb ik me een aantal keren gerealiseerd dat er zich steeds opnieuw veranderingen
voordeden in de groep mensen die in 'ons' huis kwamen en komen voor wat warmte en aandacht,
een boterham en een kop thee of soep. Gasten die een rol opnemen en daarin groeien.
Veranderingen die doorgaan, ook in de omgeving waarin en omstandigheden waaronder
't Hemeltje functioneert. Uitdagend om je identiteit als Diaconaal Inloophuis 't Hemeltje gestalte te
blijven geven.
Voor ieder die daarmee bezig is: Saluut!
Albert Feddes
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Zomaar wat herinneringen…
Via een vrijwilliger hoorde ik vele jaren geleden over werken bij het Diaconaal Centrum
Eindhoven ( DCE) het huis voor dak- en thuislozen. En mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Zou
dat iets voor mij zijn? Dus op gesprek bij
Thea Prummel (de toenmalige coördinator).
Ja, ik mocht komen proefdraaien en het
beviel van beide kanten. Dus de
vrijwilligersverklaring kon ondertekend
worden.
En zo begon ik eind 2000 onwetend, maar
vol idealisme met mijn werk bij het DCE. En
wat heb ik er veel bijgeleerd! Het was de
tijd, dat ik nog dacht dat wanneer de gasten
om aluminiumfolie vroegen, ze daar hun
boterhammen in wilde pakken. Nee een
plastic zakje wilden ze niet!
Dus: bijscholing was voor mij heel welkom. En die kwam er gelukkig ook in ruime mate:
- Een deskundige van Novadic vertelde over de drugs- en verslavingsproblematiek en liet
producten zien ( nee we mochten alleen maar kijken).
- We kregen een rondleiding bij de Nachtopvang,
- Ook de gebruikersruimte aan de Kanaaldijk bezochten we.
- Zoals ook de huiskamer van het Leger des Heils en de Catharinakerk en zoveel andere
locaties. Zelfs Dordrecht (opvanghuis De Hoop) werd bezocht toen een van onze gasten
daarheen zou gaan.
En toen er problemen kwamen met onze Somalische gasten (vrouwonvriendelijk gedrag, en onze
onwetendheid over qat-gebruik.) kwam er uit die Gemeenschap ook weer iemand om ons alles uit
te leggen. Ik leerde over psychoses en andere psychische stoornissen via een medewerker van
de GGZE. Ook zelfverdediging herinner ik me als hele leerzame en ook vrolijke avonden!
(Berendans, comfortzone, zoveel nieuwe begrippen).
Ook kijk ik dankbaar terug op de landelijke ICB (Inloop Centra Beraad) weekenden. Al die
collega’s van andere inloophuizen met hun eigen problematiek, maar zo herkenbaar en leerzaam
om te zien hoe zij daar invulling aan gaven.
Maar bovenal leerde ik te luisteren (zonder oordeel en zonder mijn antwoord al klaar te hebben)
en ben ik dankbaar voor het vertrouwen dat ik van onze gasten mocht ontvangen. Dat ik een
stukje mocht meelopen op hun pad. En dan de herdenkingen, die we hielden en houden bij het
overlijden van een gast. Het verdriet en frustraties, die er ook dan mogen zijn. Kerstviering,
Pasen, Sint of zomaar een verjaardag. Zo bijzonder en fijn om dit samen te kunnen doen.
Maar ook het plezier dat we onderling hebben…wat heb ik er veel gelachen!!
Er is zoveel veranderd in de loop der jaren en dat is goed. Beweging en aanpassingen moeten er
zijn. Grote bewondering voor bestuur en werkers als je alleen al ziet hoe ze in deze Coronatijd
doorgaan met de beperkingen en de manier waarop ze zich aan de moeilijke situatie aanpassen .
Maar vooral voor mij: een hele fijne tijd toen en nu!
Adri de Zeeuw
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Geluiden uit het huis
Ditta, de kersverse bestuurssecretaris, heeft ter ere van het 25-jarig jubileum met een aantal
mensen in het inloophuis gesprekken gevoerd, ter kennismaking en om hun ervaringen te horen.
Zij deelt deze graag met ons:
De eerste twee mannen die ik sprak, zijn vaste vrijwilligers; zij waren eerst vaste bezoeker en zijn
daarna op vaste dagen gaan werken in ’t Hemeltje.
De eerste die ik sprak was Berry. Berry is 29 jaar en komt
sinds zijn 18e in ’t Hemeltje. Door omstandigheden was hij
toen zijn huis kwijt geraakt. Hij is op straat terecht
gekomen, heeft in die tijd overal geslapen, ook in de tuin
van het inloophuis. ’t Hemeltje was een vertrouwde plek.
Hij liet zijn spullen achter in het schuurtje, omdat hij bang
was overdag alles kwijt te raken. Hij kwam dan ’s avonds,
als het inloophuis gesloten was, terug, klom over de muur
en sliep in ’t schuurtje om ’s morgens weer te vetrekken.
Overdag kwam hij als bezoeker. Na verloop van tijd ging
hij kleine klusjes doen, gewoon omdat het leuk was. Hij
voelde dat hij veel vertrouwen kreeg, er werd geluisterd
en hoewel er geen hulpverleners waren werd hij wel
geholpen. Hij leerde, dat je soms moet leren leven met de
dingen zoals ze zijn. Dat betekent dat Berry is veranderd,
nu minder snel kwaad wordt en met verschillende
mensen heeft leren omgaan. Na de brand in ’t Hemeltje is er pas echt iets veranderd bij Berry en
is hij erin geslaagd helemaal zijn draai te vinden.
Bij ’t Hemeltje worden mensen als individu gezien. Dat betekent dat mensen als persoon
benaderd worden en niet als groep. Omdat gezien werd dat Berry veranderde en hij de klusjes
goed deed, is aan Berry gevraagd vaste vrijwilliger te worden. Nu doet hij dit vier dagen per
week, waarbij hij vaste werkzaamheden heeft. Eén ochtend maakt hij schoon, daarnaast doet hij
technische klusjes en helpt achter de bar. Het werd tijd dat er voor Barry een eigen woonplek
kwam. Dit leverde via de instanties niet het gewenste resultaat. Er is toen vanuit ’t Hemeltje
bemiddeld bij de wethouder om een eigen plek te vinden voor Berry. Inmiddels heeft hij een
eigen huis, waar hij zich vooral bezig houdt met computers, reparaties doet op ICT gebied en aan
mobiele telefoons en klust in zijn huis. Hij gaat een toelatingstoets doen voor een HBO opleiding
op ICT gebied omdat hij zich bezig wil gaan houden met systeembeveiliging. Je wordt dan een
professionele hacker om computersystemen hiertegen te kunnen beschermen. Hij is tevreden
met zijn leven hoe het nu gaat, hoopt dat het zo kan blijven en dat hij die opleiding mag gaan
doen. De HBO-ICT opleiding ziet hij als een stap naar het normale leven, terug de maatschappij
in. Hij voelt zich in ’t Hemeltje gewaardeerd, wat zijn gevoel voor eigen waarde heeft doen
groeien.
Door ’t Hemeltje heeft hij kijk op mensen gekregen en geleerd met allerlei verschillende mensen
om te gaan. Hoewel Berry maatschappijkritisch is, wil hij wel gewoon meedoen en op die manier
zijn steentje bijdragen
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Daarna sprak ik met Henri. Hij werkte eerst bij het Leger des
Heils. Hij was onder de mensen, vond het fijn om hulp te
bieden en had het naar zijn zin. Daar is onenigheid ontstaan
waardoor Henri zich onrechtvaardig behandeld voelde.
Vroeger kwam Henri al bij ‘t Hemeltje toen hij dakloos was van
2008 tot 2012. Eerst sliep hij in de nachtopvang en woonde
daarna in het Ritahuis.
Toen hij weer een eigen woning kreeg, is hij lang niet
geweest, omdat hij eerst alles op een rijtje wilde zetten Na het
Leger des Heils kwam Henri terug bij ’t Hemeltje. Hij deed wel
eens klusjes met Berry, wat goed beviel. Door contact met
Berry is hij terug, nu als vrijwilliger. Henri werkt hier sinds
corona. Hij werkt vier vaste dagen per week als vrijwilliger. Op
maandagochtend maakt hij schoon, hij staat achter de bar en
soms kookt hij ook.
Zijn favoriete eten om te koken is een voedzame soep, die zeker als het straks weer koud wordt,
goed zal smaken. Henri woont in een huis met 2 katten, hij heeft contact met Berry en houdt van
darten. Deze laatste hobby ligt door corona nu een beetje stil. Henri vindt het heerlijk om bij ’t
Hemeltje te zijn. Hij voelt zich kind aan huis. Thuis zijn de dagen lang en gaat hij zich gauw
vervelen, daarom is hij graag bij ’t Hemeltje. Hij voelt zich als persoon geaccepteerd en
gewaardeerd, Hij kan goed met zijn collega’s overweg, vindt het fijn dat er naar hem geluisterd
wordt als hij ergens mee zit.
Na de twee vrijwilligers sprak ik met Willy, die als bezoeker naar ’t Hemeltje komt. Willy is
opgegroeid in de buurt van ’t Hemeltje en vertelt hoe hij daar vroeger als kind speelde. In zijn
pubertijd verhuisde hij naar Stratum. Hij zegt dat hij zich moeilijk kan voegen naar regels en dat
heeft hem wel eens in de problemen gebracht. Nadat hij vrijwillig opgenomen is geweest bij de
GGZ heeft hij zich min of meer van de maatschappij afgekeerd en is sinds 8 jaar een z.g.
buitenslaper. Dat betekent dat Willy de nacht doorbrengt in een tentje dat ergens in de bosjes
staat in de buurt van de Orpheuslaan en de Dommel. Eerder had Willy een optrekje gemaakt
onder een tunnel langs de Dommel maar die is door de gemeente volgestort met zand en
daardoor kon hij het toen niet meer gebruiken.
Hij heeft zich nu aangemeld bij Housing First en hoopt op die manier weer voet aan de grond te
krijgen. Hij hoopt snel een huis te krijgen zodat hij weer een leven op kan bouwen. Als Willy niet
bij ’t Hemeltje is, is hij bij vrienden, het Leger des Heils of Ervaring-die-staat. ’t Hemeltje is
huiselijker en dat waardeert Willy. Omdat hij is opgegroeid in deze wijk voelt hij zich er thuis. Bij
het Leger des Heils gaat het er zakelijker aan toe. Via Ervaring-die-staat is hij in contact gekomen
met Housing First. Hij fietst veel door Eindhoven. Soms heeft Willy, nog steeds, last van
opvliegendheid, wat hem wel eens in de problemen brengt. Pas geleden is hij aangevallen door
twee honden en heeft toen een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen en zelfs Bureau 040 bij
RTL4 gehaald. Toch merkt hij bij zichzelf dat hij ook nog vaak te goed van vertrouwen is .
Willy zou graag zijn brood willen verdienen als tatoeëerder. Hij tatoeëert wel eens, maar dat
vraagt aanschaf van apparatuur. Willy is tevreden hoe het gaat in ‘t Hemeltje. Hij voelt zich als
mens behandeld en gewaardeerd, het is er gemoedelijk en hij is gewend aan de buurt. Wel ergert
hij zich wel eens aan het gedrag van m.n. de jonge generatie. Daar waar vroeger binnen de
verschillende groepen de hiërarchie heel duidelijk was, is dat nu wel anders en laat m.n. de
jongere generatie zich niets meer zeggen.
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Tenslotte sprak ik met Christel. Zij is op 8 november 2006 met een vriendin binnengewandeld. Zij
kwamen van de Jozua Gemeente en hadden gehoord over het inloophuis en wilde graag
vrijwilliger worden. Els Keet stond toen aan het roer. Zij sprak met Christel en haar vriendin en liet
hen vertellen wat de Jozua Gemeente was. Waarop zij kregen te horen dat evangeliseren niet de
bedoeling was. Maar dat wilden zij ook helemaal niet, dus dat was geen probleem. Ze deden de
instapcursus en slaagden daarvoor en konden aan de slag als vrijwilliger.
In de afgelopen 14 jaar heeft Christel de doelgroep zien veranderen. Het begon als een soort
buurthuis, terwijl de doelgroep nu dak- en thuislozen, MOE-landers en soms nog een enkeling uit
de buurt is. Christel werkte eerst 4 dagen als vrijwilliger, daarna 3 en nu na corona nog 2. Ze vindt
het zo leuk, dat ze gewoon doorgaat, ondanks dat Christel tot de risicogroep behoort in deze
coronatijd. Ze vindt het fijn bij ’t Hemeltje om met een andere doelgroep te werken en haalt er
voldoening uit om met andere mensen om te gaan en ook een andere kant van de maatschappij
te zien. Christel houdt van veel mensen om zich heen.
Door corona is alles veranderd. Zij kookte eerst altijd soep, waardoor ze het Soepvrouwtje wordt
genoemd. Soms helpt ze bezoekers aan spullen uit de kledingkast, bakt pannenkoeken en doet
spelletjes met de bezoekers. Helaas kan dat nu niet meer. Thuis houdt Christel van bakken, zowel
taarten, cakes en ook brood.
Ik vond het zeer inspirerend om met iedereen te mogen spreken en wil iedereen bedanken voor
het mij geschonken vertrouwen.
Ditta van Eijken
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Joke aan het woord
Joke, al jarenlang een graag geziene gaste in het inloophuis heeft ook een bijdrage geschreven
voor deze speciale nieuwsbrief.
En niet het afsnijden doet zo’n pijn,
Maar het afgesneden zijn.
Uit: Sotto Voce, gedicht van Mario Vasolis
Maart 2020
Iedere zondag- en donderdagmiddag ga ik even naar ’t Hemeltje. Ik pak mijn Sinterklaastas en vul
‘m met tandenborstels, tandpasta, balpennen, thermoskannen, uitgewassen van straat opgeraapte
kledingstukken, koekjes et cetera. En ook one-size-fits-helemaal-nie-all-maar-dat-zeg-ik-er-lekkernie-bij-want-‘t-komt-uit-een-goed-hart-onderbroeken.
Ik bel aan. Ik ben laat. Margareth ‘s hoofd verschijnt in het luikje in de voordeur. Ik vraag: is er nog
plaats in de herberg? Nee Joke, je kunt hier niet meer komen. Ik schrik: verlatingsangst. Thuislozen
mogen hier niet meer komen. Het is in verband met de lockdown, de intelligente lockdown.
Margareth kijkt ernstig, wil het luik dichtdoen. Ha ha ha zeg ik, Margareth fopneus. Ik ben toch
helemaal niet intelligent genoeg voor die intelligente lockdown, dus ik kan daar echt niet aan mee
doen. De tas wordt zwaar op mijn schouder. Ik ruik de koffie. ‘Het beste met jou, Joke’, zegt
Margareth. Het luik gaat dicht. Ik begrijp het niet, vervloekt autisme. Ik huil in de bus.
September 2020:
Ik sta in de rij voor ’t Hemeltje. Ik krijg ’n coronaboks. Ik herinner
me dat ik toen de eerste keer in ’n boks kreeg, ik dacht: is dit ’n
bedreiging. Bedoelt de boxer / boksuitdeler of hoe heet dat
eigenlijk: ’n knalvoorjekopkunjekrijgen?! Nee, Joke, dat zijn ook
sociale vaardigheden: ’n boks, ’n teken van sympathie.
Ik ben in ’t Hemeltje. De sfeer is ontspannen en lacherig en daar
houd ik van. Piet (gefingeerde naam) vraagt aan mij: ‘als ’n vrouw
’n naam van een plant zou hebben, hoe zouden ze dan heten?’.
Bij het woord ‘vrouw’ kijkt iedereen naar mij. ‘Met welk begint ‘t?’,
vraag ik. ‘Met ’n v’. ‘O ’n makkie’, zeg ik. Het is de v van vis. ‘Fout’,
zegt Piet. Iedereen lacht en kijkt. Hoe red ik mij hieruit? Trouwens
’n vis is geen plant. “Ja maar’, probeer ik nog, ‘’n vis stamt wel
van de plant af’. ‘Nou wil ik ’t weten ook’, zeg ik. Zeg op: het is de
vingerplant. Ik stik van het lachen. Dat is ook ’t Hemeltje, naast
soms diepzinnige gesprekken over existentiële onderwerpen. Net
of er niets gebeurd is, kom ik snel terug van de toilet. Piet zegt:
‘Joke, tegen jou kun je alles zeggen, dat vindt iedereen’. Ik wil
een me too achtige preek houden, maar besef ineens: de gasten
van ’t Hemeltje, daar ben ik er één van.
Oktober 2020:
Ik bel aan. Simone’s hoofd in ‘t luikje van de voordeur. Even jouw temperatuur opmeten zegt ze. Is
ok. Verder nog klachten? ‘Nee’, zeg ik, ‘als ik hier aan jullie voordeur sta, verdwijnen al mijn klachten
als sneeuw voor de zon’. In ’t ED lees ik: er gaan wat voorzieningen uit het
ziekenfondsbasisverzekeringspakket. Om plaats te maken voor nieuwe voorzieningen? Dan stel ik
voor dat een bezoek aan ’t Hemeltje zo’n voorziening gaat worden!
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Ik kijk rond in de huiskamer van ’t Hemeltje. ‘Ik ga jullie allemaal doodknuffelen’, zeg ik. ‘Dat mag
jij niet, 1,5 meter’. ‘Straks’, zeg ik, ‘ga ik jullie allemaal doodknuffelen: Margareth, Simone, Lionking,
Noortje, Miekje, Yvonne echt iedereen’. ‘Dat is strafbaar’. ‘Nee hoor’, zeg ik, ‘het valt juridisch onder
crime passionel en dan tellen de omstandigheden en vooral de -labiele- psychische gesteldheid
van de dader. Lees in dit geval daadster flink mee. Taakstrafje ofzo. Was opvouwen?
Joke Frencken.

Ik heb vandaag mijn dag niet
Heb jij ‘m wel
Dag dag

Joke 😊
Wegwerphandschoenen
Wegwerpmondkipjes
Even Apeldoorn Rob Kosterman
bellen
Want er is – in verband met coronavoortaan ook pastorale zorg in ’t
Hemeltje:
‘Als je op je plaats blijft zitten
Word je bediend’!

Wegwerpbekers
Wegwerpaarde
Wegwerpmensen

Joke 😊

Joke 😊
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Mijmeringen…
Wouw!! 25 jaar Hemeltje en daar heb ik de helft van meegemaakt als secretaris van het bestuur.
Eind 2007 ben ik benoemd in het bestuur. De huiskamer was net uitgebouwd om meer plek te
geven aan de vele gasten, de “oude” huiskamer heb ik niet gekend. Het was voor mij wel even
wennen. Wat kon ik verwachten? Het inwerken ging snel, omdat je als secretaris bij veel zaken
betrokken wordt. Al snel leer je de werkers en veel vrijwilligers kennen. In de loop der jaren heb
ik ook veel gasten leren kennen. En het waren (en zijn!) bijzondere kennismakingen. Ik heb veel
gesprekken gehad over van alles en nog wat. Er is veel gelachen, maar ook veel gedeeld in
verdriet bij tegenslagen in het leven. De eerste viering van een overlijden van een gast heeft veel
indruk op mij gemaakt. Een hele grote opkomst, geen plek in huis, dus werd het buiten in de tuin
gedaan. Indrukwekkend was het delen van de verhalen, het delen van het licht en dan begint het
zachtjes te regenen…… Zo is ook het leven op straat.
Deze tegenstelling tussen hun leven en mijn eigen leven stemt tot nadenken, waar gaat het in
een leven goed of mis? Deze levensles krijg ik er zomaar bij. En die is zeer waardevol. Het heeft
mijn kijk op de wereld wel veranderd.
En dat neem je ook mee in de bestuurlijke zaken. Wat is goed voor ’t Hemeltje en wat is goed
voor onze gasten. In de loop van de jaren komen deze vragen op geregelde tijden weer aan bod:
bij het geven van presentaties over het werk van ’t Hemeltje, bij het formuleren van aanvragen
voor subsidie, voor aanvragen bij fondsen. Maar ook bij ontwikkelingen op het gebied van de
Maatschappelijke Opvang in Eindhoven. Eind 2019, heeft Eindhoven gekozen voor een ander
opzet van de opvang , een 24 uurs opvang voor daklozen en een centrale inloop.
Het afgelopen jaar is het bestuur, in samenspraak met onze werkers, erg druk geweest om te
kijken wat dit betekent voor ’t Hemeltje. Er zijn gesprekken gevoerd over samenwerken met
ketenpartners die het beleid gaan uitvoeren. Maar er is ook gekeken of we zelfstandig door
zouden kunnen gaan. Uit dit 2-sporen traject, hebben we de conclusie getrokken dat we als
Hemeltje zelfstandig willen blijven. Een belangrijk punt in de afweging was ook onze manier van
werken: de presentiemethodiek. (Het aangaan een zorgzame betrekking is hierbij essentieel. Om
er te zijn voor en met de ander, om mogelijkheden te scheppen. Essentieel is daarin ook de
wederkerigheid, dat je betrokken bent en nabij blijft).
Begin juli is duidelijk geworden dat Springplank 040 in samenwerking met NEOS, Leger der Heils
en Ervaring die staat, het plan gaat uitvoeren. Hoe het vorm gaat krijgen is nu nog niet geheel
duidelijk.
De keuze om zelfstandig te blijven heeft ook gevolgen voor onze toekomst. Er is een nieuw
beleidsplan gemaakt, toegespitst op de nieuwe structuur in de Maatschappelijke Opvang. We
willen een plek blijven voor de mensen aan de rand van de maatschappij, de rafelrand. Een plek,
waar mensen met hun vragen kunnen komen. Maar ook een plek waar mensen iedere dag iets
warms te eten kunnen krijgen, waar ze kunnen douchen, waar ze even op adem mogen komen.
Daarnaast bieden we in het project “van binnen naar buiten” ondersteuning bij diverse vragen:
het meelezen, vertalen van brieven (op taal en op inhoud), het bellen naar instanties, mee met
bezoek aan arts of tandarts. Maar we voeren ook zingevingsgesprekken met mensen.
We willen bezoekers helpen te groeien in eigen kracht door hen als vrijwilliger mee te laten
werken in het inloophuis. Dit gaat gebeuren in het project “Ondersteuning eigen kracht”. Mensen
krijgen trainingen en worden door de beroepskrachten gecoacht en begeleid on the job.
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En dan is er sinds half maart het corona virus. De maatregelen hebben grote gevolgen, ook voor
ons huis. Dat betekent 1,5 meter afstand houden, RIVM maatregelen volgen. Dat betekende dat
we alleen nog maar open waren voor de daklozen die niet in de nachtopvang kunnen of willen
slapen. Nu proberen we de eenzame en thuisloze mensen weer een plekje te geven als er
ruimte in huis is. En hoe lang zullen we nu nog zo moeten blijven werken?
En dan mijmer ik maar even door: hoe zal het de komende jaren gaan? Wat zal de plek van ‘t
Hemeltje zijn in de nieuwe structuur, als plek voor de mensen aan de rafelrand van de
maatschappij? Wat is nodig om deze unieke plek te behouden (denk aan menskracht, aan
gelden)? Wat zal de toekomst brengen? Ik ga het bekijken vanaf de zijlijn, want ik ben gestopt als
secretaris. Ditta neemt het van mij over. Ik ga verder als vrijwilliger relatiebeheer, met het
onderhouden van alle contacten, ook met u die dit leest.
Dus tot ziens!
Jeannet Venekamp
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