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Van de voorzitter
Afgelopen maanden zijn we onder andere druk doende geweest met het opvullen van de
vacatures die ontstaan zijn door de aangekondigde pensionering van Margareth en het
vertrek van Simone.
We zijn dankbaar te kunnen melden dat we een opvolgster voor Margareth hebben
kunnen vinden in de persoon van Renée von der Fuhr. Zij start per 1 augustus met haar
werk. Op deze manier werken Margareth en Renée een aantal maanden samen om de
overgang soepel te laten verlopen.
We dachten ook een opvolgster voor Simone gevonden te hebben, maar dat blijkt toch
wat meer voeten in de aarde te hebben. Daarom hebben we de werving begin juni
opnieuw opgestart. Mocht je mensen kennen die mogelijk geschikt zijn, laat het ons dat
weten. Daarnaast blijven we ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de huiskamer.
In februari hebben we onder dank afscheid genomen van Maaike Kip als administrateur.
De administratie is nu overgenomen door Supportpunt, maar dat vraagt wel wat meer
werk van onze penningmeester Eric Ackerman.
Erik Boers (fondswerving) en Jeannet Venekamp (relatiebeheer) zijn heel druk met het
werven van fondsen en kunnen regelmatig successen en succesjes melden. Voor 2021
ziet het financiële plaatje er gezond uit, ook mede dankzij vele particuliere giften.
Caritas Instelling Sint Catharina heeft voor meerdere jaren hun steun toegezegd.
Helaas ziet de gemeente Eindhoven vooralsnog geen aanleiding om ons te
ondersteunen. De nieuwe werkwijze zoals men die voor ogen had, werkt nog niet goed.
Wij krijgen nog veel mensen op bezoek in ’t Hemeltje.
Met de vacature voor huiskamer medewerker is het lastig het werkrooster rond te krijgen.
Met name in de vakantie periode verwachten we op enkele dagen gesloten te moeten
zijn.
Dankzij onze enthousiaste werkers en vrijwilligers zien we gelukkig veel dankbare
gasten, en daar doen we het voor!
Alef Schippers
Voorzitter

Jeannet
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Nieuws uit het huis
Waar ik in de vorige bief schreef over sneeuw en kou vallen ook nu bij het inloophuis de
mussen van het dak vanwege de warmte. Ook hierin is een verschil: of je een huis hebt
of dat je dakloos bent. Het over straat lopen met deze hitte, waarin geadviseerd wordt om
tussen bepaalde tijden uit de zon te blijven, vraagt veel energie en uithoudingsvermogen.
Misschien zelfs meer met deze hitte dan in de winter. Als je buiten slaapt, word je
voortdurend belaagd door allerlei insecten. We zien soms insectensteken die heftig
geïnfecteerd zijn. Waarschuwingen voor zwaar weer met code oranje, zijn voor mensen
met een huis, niet voor hen die buiten verblijven. De wachtrij om een douche te nemen is
groot en de wasmachine draait overuren.
Dokter Meulensteen heeft een flink aantal van onze gasten gevaccineerd met het
Janssenvaccin. Goed te zien hoe hij en zijn collega’s onder het genot van een kop soep
en een glasje water de mensen voorzagen van een prik in ’t Hemeltje.
Vanwege het mooie weer is de tuin weer volop in gebruik. We zijn heel blij met de nieuwe
bestrating want dat geeft meer zitplaatsen. De open tuin maakt dat we kunnen oefenen
met hoeveel mensen we veilig binnen kunnen laten. Soms ontvangen we 22 gasten in
één keer en iedereen blijft op zijn plaats zitten. We zijn er bijna aan gewend dat je niet
mag lopen en moet blijven zitten. Mensen maken nog steeds plaats voor elkaar en soms
zitten we aan de 50 gasten per middag. De verdeling van dakloos en thuisloos is om en
nabij gelijk. De samenwerking met ketenpartners wordt gezocht als we een nood zien. Er
is een twee-maandelijks overleg met andere inloophuizen.
De verwendag komt eraan en helaas is dit vanwege Covid maar voor een kleinere groep
dan we gewend zijn. Deze dag gaan we vieren dat we elkaar weer zien maar ook om
afscheid te nemen van een paar fijne vrijwilligers. Goed om mensen hierin te zien en niet
te laten vertrekken vanuit een corona stilte. Jeannet vertelt hier wat meer over.
We hebben eind mei afscheid genomen van onze collega Simone. Ze is twee jaar bij ons
geweest en we hebben haar zien groeien. April en mei was een periode van loslaten, wij
Simone en Simone ons. Ze gaat haar hart volgen en vertelt daar zelf wat over.
Helaas hebben we afscheid genomen van
een oud gastvrijwilliger Frans van Beers. Hij
heeft een gift nagelaten voor ’t Hemeltje om
samen te eten. We hebben een heerlijke
lasagne laten maken door de keuken van
Elise. Dank je wel Frans het was heerlijk.
In het “In memoriam” meer over Frans.
Dit jaar hebben met een flinke groep
vrijwilligers de voorjaarschoonmaak
gehouden in het inloophuis, hierover zal
Leon wat vertellen.
Vlag van John

Margareth Pluijmers
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Afscheid Simone
Lieve allemaal,
En dan is het ineens eind mei…toch sneller dan verwacht gaan
de drie ‘uitwerkmaanden’ voorbij. Wel heel fijn dat ik zo van
iedereen geleidelijk afscheid heb kunnen nemen. ’t Hemeltje is
voor mij ook niet een plek waar je zo maar de deur achter je
dicht trekt, dat voelt niet goed.
Mijn tijd bij het inloophuis, bijna 2 jaar, is voor mij een hele fijne
werkplek en leerschool geweest. Naast het leren samenwerken
met onze gasten en vrijwilligers, heb ik ook mezelf beter leren
kennen. En dat kon ook, door de veiligheid van het huis en de
steun van collega’s en bestuur.
Naast mijn eigen leerproces, was het ook gewoon een
turbulente tijd voor ’t Hemeltje. Zo hebben we in deze periode
moeten besluiten de voordeur niet meer open te laten staan,
vanwege de toegenomen agressie op straat, de brandstichting,
de grote veranderingen in de maatschappelijke opvang in
Eindhoven en als toetje de Corona pandemie.
Maar heel eerlijk, dat is niet wat mij als eerste te binnen schiet denkend aan mijn tijd bij
’t Hemeltje. Dan denk ik aan: de lol en humor in de huiskamer met gasten en vrijwilligers,
het samen sterk staan met het team, de instapcursus, de exposure, ons bezoek aan
Herstart en de nachtopvang in Utrecht, de hightea, de bedankmiddag voor de vrijwilligers,
voor de eerste keer samen de mondkapjes en handschoenen aan, de gasten waarvoor je
er hebt kunnen zijn, die je soms een stapje verder hebt kunnen helpen, hoe klein het
stapje ook is.
Maandag 3 mei heb ik persoonlijk afscheid kunnen nemen van jullie. Mochten we elkaar
niet gezien hebben dan zeg ik graag tot ziens, want terugkomen voor een bakje koffie, dat
ga ik zeker doen! Het huis heeft een warm plekje in mijn hart gekregen.
Simone Janssen
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Vrijwilligers verwendag
In “nieuws uit het huis” staat dat we de verwendag voor onze vrijwilligers gaan vieren. Dat
hebben we gedaan op donderdag 24 juni, de jaarlijkse dag om onze vrijwilligers te
bedanken voor hun inzet voor ons Inloophuis. En zeker in deze coronatijd is dit “dank-jewel” heel erg gemeend. Want wat is de huiskamer zonder onze vrijwilligers: niets. Dankzij
hun inzet konden en kunnen we als huis open zijn voor de gasten.
Na de voorbereidingen (salades maken, tafels dekken en alles klaar zetten) kwamen
rond 3 uur de eerste vrijwilligers. Al gauw zitten de meeste mensen lekker buiten in de
tuin. De barbecue wordt aangestoken en liggen de eerste spiesen er op. Leon heet
iedereen van harte welkom en legt met humor de Corona spelregels uit. Mooi te zien dat
onze coördinator in de dop Renee von der Fuhr ook aansloot bij de ontmoeting en
iedereen haar even kon “voelen”.
Na de eerste ronde is er even een pauze en nemen we afscheid van twee fijne
vrijwilligers. Margareth neemt het woord om Adri heel hartelijk te bedanken voor haar
jarenlange inzet. Adri is in 2001 begonnen in de huiskamer. In een periode dat de
coördinator ziek was, heeft ze samen met nog een vrijwilliger alle taken waargenomen.
Daarnaast doet ze al jaren de boodschappen voor ons huis. Denk dan aan vele potjes
bouillon, pakken soep, boter, kaas, koffie, koekjes en tig rollen wc-papier. Voor haar geen
tijd om “achter de geraniums te zitten”; daarom een mooie orchidee als afscheid. Miekje
neemt namens het team afscheid van Evelien en zet haar even in het zonnetje. Evelien
gaat bij de vluchtelingenkamer werken een plek die goed bij haar past. Ruim 6 jaar heeft
ze in ’t Hemeltje gewerkt. Beide dames hebben ook een huisje met een kaars gekregen.
Zo kunnen ze nog eens aan ons denken onder het branden van het kaarsje.
Na dit intermezzo wordt er weer volop genoten van de lekkere dingen van de barbecue.
Er wordt volop bijgekletst met elkaar. Veel vrijwilligers hebben elkaar een lange tijd niet
gezien. Na de meloen (als dessert) gaan de mensen langzaam weer richting huis. Fijn dat
we elkaar weer écht hebben gezien en gesproken.
Jeannet
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Schoonmaak dag
Het is maandagmorgen 17 mei, in ’t Hemeltje is het al een drukte van belang. Het is de
‘jaarlijkse-schoonmaak-dag’. Het is goed om te zien dat er veel hulp is van vrijwilligers,
bestuursleden en gasten die de handen uit de mouwen komen steken. We starten met
het verzorgen van de inwendige mens, koffie/thee en wat lekkers. Ondertussen verdeelt
Margareth de taken zodat we na de koffie direct aan de slag kunnen. Het is de bedoeling
dat het hele huis weer onder handen wordt genomen, van de luxaflex tot de vriezer, van
de bar tot de ‘coronastickers’ op de vloer, van de keuken tot het kantoor.
Het nuttige wordt verenigd met het aangename. De schoonmaak brengt mensen bij
elkaar, tijd om weer eens even bij te kletsen. In de middag is er voor een heerlijke lunch
gezorgd. Henri heeft zijn specialiteit gemaakt, bonensoep. Alef heeft echte Brabantse
worstenbroodjes meegenomen.
In de loop van de middag is ’t Hemeltje weer schoon en vrij van stickers. Berry heeft een
dag later nog wat lijmresten van de vloer gehaald. Het was in meerdere opzichten een
geslaagde dag. Nogmaals onze dank!
Leon Bakermans

Maaltijd Frans
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In Memoriam

Frans kwam als het even kon naar ‘t Hemeltje om te laten weten hoe het met hem was.
Toch was het schrikken toen ik Frans aan de telefoon had vanuit de hospice. Het viel mij
op hoe rustig hij was. Al langere tijd was zijn gezondheid slecht en was er geen hoop op
verbetering. Het leven was voor hem klaar en hij wilde afscheid nemen. Vanwege Corona
was op bezoek komen niet gewenst, dat had hij het liefste gedaan.
Frans heeft ondanks zijn zwakke gezondheid een periode in de keuken meegewerkt. Hij
was een fijne collega. Mocht er iemand zijn die niet respectvol was naar de medewerkers
dan stond Frans vooraan om je terecht te wijzen. We hebben een tafeltje voor hem
gemaakt en collega Yvon heeft de juiste woorden erbij geschreven .
Margareth Pluijmers
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In Memoriam
Ook hebben we afscheid genomen van Edijs Markins. We hebben hem niet echt gekend.
Vrienden van hem hebben de kaarsjes aangestoken en in stilte voor hem gebeden. De
verslagenheid onder zijn vrienden was groot. Edijs is werd slechts 36 jaar.

Rust zacht Edijs
Margareth Pluijmers

Nieuwe oven

Rugzakken Catharina Ziekenhuis
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Bedankt voor de giften
Ook in het nieuwe jaar willen we u niet alleen hartelijk bedanken voor de geldelijke
bijdragen, die met enige regelmaat binnen komen op de rekening van ’t Hemeltje. Ook
andere bijzondere bijdragen komen binnen:
 VPO: Onze IT-leverancier willen we bedanken voor de nieuwe laptop. VPO biedt
software aan om in ’t Hemeltje te kunnen werken en voor de bestuursleden om
thuis te kunnen werken. Zij dragen zorg voor opslag van bestanden, beheer en
onderhoud van het systeem.
 Books4Life: Mensen kopen boeken bij Books4life aan de Hertogstraat in
Eindhoven. Een deel van de opbrengst wordt gegeven aan goede doelen Met de
bijdrage van Books4life hebben we een nieuwe oven aangeschaft voor in de
keuken. De maaltijden die gekookt worden, houden we warm in de oven. Door het
intensieve gebruik was deze dringend aan vervanging toe.
 Indy: sokken en ondergoed. Indy spaart jaarlijks een bedrag voor een goed doel
dat ze zelf mag uitkiezen. Voor 2020 had ze gekozen voor ’t Hemeltje. Na overleg
met de werkers, heeft ze voor onze gasten sokken en ondergoed gekocht. Begin
maart heeft ze dat samen met haar moeder gebracht. Wij willen Indy nogmaals
hartelijk danken voor haar gulle gift. Fantastisch als je zo jong (8 jaar) al oog hebt
voor anderen, die het moeilijk hebben.
Giften
Het inloophuis kan niet zonder giften, deze zijn even noodakelijk als de bijdragen van
kerken en fondsen. Lang niet altijd kunnen we u met een persoonlijke brief bedanken.
Maar weet dat uw gift welkom is.
Weet u dat we als inloophuis een ANBI instelling zijn? Dat betekent dat uw giften
aftrekbaar zijn van de belastingen. Als u persoonlijk een donatie wilt doen aan ons
inloophuis, dan kunt u kiezen tussen een gewone gift en een periodieke gift. De hoogte
van de aftrek is afhankelijk van de soort gift die u doet aan onze stichting.
De gewone gift  is een gift die u eenmalig doet.
De periodieke gift  een periodieke gift kent een groot voordeel ten opzichte van een
gewone gift omdat er geen drempelbedrag en maximum aan de gift verbonden is voor de
aftrekbaarheid.
Voor een periodieke gift gelden de volgende voorwaarden:
 dat u een overeenkomst afsluit met de stichting voor een periodieke schenking. De
overeenkomst voor deze periodieke gift kunt u op onze website vinden of is aan te
vragen via relatiebeheer@inloophuishemeltje.nl
 dat u minimaal 1 keer per jaar een bedrag overmaakt. Het bedrag wordt vernoemd in
de schriftelijke overeenkomst
 dat de afgesproken bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt
 dat Stichting Diaconaal Inloophuis ‘’t Hemeltje geen verplichte tegenprestatie levert
voor de gift
Mocht u een bijdrage (willen) geven of u doneert al vaker, dan is een periodieke gift te
overwegen. Een periodieke gift is voor ons huis ook een garantie dat we gedurende een
aantal jaren kunnen rekenen op een vast bedrag. Al vast bedankt.
Relatiebeheer
Jeannet Venekamp
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Weetjes voor nu en straks!
 stagiaire Naomi heeft haar stage goed afgerond. Naomi komt
volgend jaar afstuderen in ‘t Hemeltje
 we prachtige rugzakken hebben gekregen van het Catharina
ziekenhuis
 op Koningsdag een vlag hebben uitgehangen, gekregen van
onze vrijwilliger John.
 onze nieuwe collega Renée von der Fuhr ons1 augustus komt
versterken
 helaas alle foto’s van de schoonmaakdag verloren zijn gegaan
vinden zijn

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

………………………………………………

Datum: ………………………… Plaats: …………………………………
Handtekening: …………………………………………….
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BIC:

