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1.Inleiding 
 
1.1.Achtergrondinformatie 
Sinds 30 jaar is er in ’s-Hertogenbosch pastoraat op straat. Twintig jaar geleden werd het 
straatpastoraat verzelfstandigd door de oprichting van de privaat kerkelijke rechtspersoon met de 
naam Straatpastoraat Den Bosch. De formele naam van de stad is ’s-Hertogenbosch maar in de 
volksmond spreekt ieder van Den Bosch, dus was het logisch het straatpastoraat met deze naam te 
tooien. 
Lianne van Oosterhout is de vijfde straatpastor gedurende 30 jaar. Zij wordt terzijde gestaan door 
een 15-tal vrijwilligers en het bestuur. 
Het zijn vooral zustercongregaties die in de loop der jaren het straatpastoraat financieel en moreel 
hebben gesteund. De parochie en nu het San Damianoklooster ondersteun(d)en in de vorm van 
huisvesting. Sinds enkele jaren draagt ook de gemeente ’s-Hertogenbosch bij en de laatste jaren het 
Franciscusfonds 

 
 
          
 
 
 

 
Het straatpastoraat Den Bosch wil een veilige haven zijn voor alle dak- en thuislozen in de regio  
’s-Hertogenbosch. Een plek waar ze op verhaal kunnen komen en het ‘goede leven’ weer meer gaan 
ervaren. Dit is onze bijdrage aan een menswaardig bestaan voor de meest kwetsbare mensen. Dit 
maken we o.a waar door de gesprekken op straat en de locaties waar daklozen komen en thuislozen 
wonen, via het spreekuur en de vieringen. Zie bijlage 4 
 
1.2.Doel van het impactonderzoek 
Het doel van het impactonderzoek is om inzichtelijk te maken voor welke mensen de straatpastor en 
de vrijwilligers in touw zijn en welk effect dit heeft op de betrokkenen. Daarnaast willen we – voor 
zover dat nog nodig is- aan onze huidige en toekomstige subsidienten laten zien welke facetten het 
werk heeft en hoe dit wordt ervaren door de verschillende doelgroepen. Tenslotte kan ook het 
bredere publiek, in het bijzonder onze kerkelijke achterban, kennis maken met het werk in de hoop 
dat zij zich tot de vrienden van het straatpastoraat gaan rekenen. 
 
1.3.Onze vragen  
In het eerste gesprek van de werkgroep die de impactmeting verrichtte zijn alle stakeholders 
geïnventariseerd en is besproken wat het belang van het straatpastoraat voor hen heeft en  
vice versa. Ondanks de spanning die de aanwezigheid van opvanglocaties van (verslaafde) dak- en 
thuislozen met zich meebrengt voor de buurt heeft de werkgroep toch besloten zich te richten op de 
doelgroep. Onze leidvragen voor de meting werden ingegeven door de tools die vanuit het 
Franciscusfonds zijn aangereikt 
-wie behoren tot onze doelgroep 
-hoe komen we met ze in aanraking 
-welk profiel kun je schetsen van de bezoekers en gesprekspartners op straat en in opvanglocaties. 
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Het gesprek op straat 

 
 

 
Kaarsjes aansteken met intentie is een belangrijk onderdeel van de vieringen 
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2.De meting 
 
2.1.Wat doet het straatpastoraat 
2.1.1. Werkwijze van de werkgroep 
De werkgroep die de meting heeft uitgewerkt bestond uit twee vrijwilligers, een die op het spreekuur 
aanwezig is als gastheer en een vrijwilligster die huisbezoeken brengt bij thuislozen,  twee 
bestuursleden en de straatpastor. 
Nadat bepaald is voor wie we de impactmeting doen en geïnventariseerd is met welke groepen en 
individuen het straatpastoraat te maken heeft is de effectenkaart gezamenlijk ingevuld. De 
straatpastor heeft vervolgens gedurende 4 weken bijgehouden met wie (vanuit welke groep) ze 
contact heeft gehad. In een tweede ronde heeft ze dat nog wat verfijnd. Pastor en vrijwilligers 
hebben verder in de periode gekeken wat de output was van de effecten. Als opmerking werd 
gemaakt dat in coronatijd niet alles door kan gaan zoals voorheen. 
 
In een tweede bijeenkomst is besloten als tweede tool de beschrijving van persona te gebruiken. 
Gezamenlijk zijn de persona ingevuld op basis van interviews die gemaakt zijn voor de nieuwsbrief, 
zie bijlagen,  en op basis van – minder gestructureerde- gesprekken met bezoekers van de vieringen 
en het spreekuur en de gesprekken op straat. 
In vervolgbijeenkomsten zijn de output op de effecten en de conclusies besproken. 
 
2.1.2.De effectenkaart 
 

Bij wie vindt het effect 

plaats? 

Welke activiteit organiseren 

we? 

Welk effect? 

Dak-, thuislozen Een luisterend oor bieden De dak-,thuisloze heeft een 

naam en een gezicht en voelt 

zich gezien en gehoord. Het 

gesprek geeft inzicht in het 

verleden en de huidige situatie 

en kan daarmee een stap zijn 

naar een toekomst.  

Het gesprek kan rust in het 

hoofd brengen en daarmee 

soms zorgen dat ze niet over de 

rand vallen. 

Het gaat om 

presentiepastoraat; er hoeft 

dus geen doel gehaald te 

worden. 

Medewerkers van 

Inloopschip, De loods 

Een luisterend oor bieden Aanhoren van de zorgen – in 

werk, privé of om cliënten- 

waardoor ze (weer) oog 

hebben voor de client. En ook 

meer plezier in het werk 

hebben. 

Bewoners San 

Damianoklooster 

Een luisterend oor bieden Zich ondersteund voelen in de 

omgang met de dak en 

thuislozen die aan de deur 

komen. Het helpt om aardig te 

kunnen blijven 

Vrijwilligers straatpastoraat Een luisterend oor bieden Zich gehoord voelen als 

persoon en als vrijwilligers. Zich 

daardoor welkom voelen en 

gesteund in het werk. 
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Dak-thuislozen Concrete/materiele hulp bieden Welbevinden op korte termijn 

door wat eten te krijgen of een 

slaapzak. 

Verder kunnen door verkrijgen 

ID-kaart/paspoort 

 

Dak-, thuislozen Activiteit inkader ontspanning Contact opbouwen als basis 

voor het pastorale gesprek. 

 

Dak-thuislozen Huisbezoek van pastor of 

vrijwilliger bij thuislozen, of in 

ziekenhuis, gevangenis GGZ-

instelling. 

Men voelt zich ondersteund; 

het gevoel gezien te blijven. 

 

Dak-,thuislozen Gesprek over zingeving/ 

levensvragen 

Samen zoeken naar 

antwoorden op religieuze/ 

zingevingsvragen. 

 

Dak-, thuislozen, vrijwilligers en 

bewoners 

Vieringen vanuit christelijke 

inspiratie 

Men sen kunnen danken voor 

het goede wat ze ervaren, en 

zorgen/vragen uitspreken 

tegenover “het Hogere”, en 

verbinding met elkaar ervaren 

in de viering en bij de 

ontmoeting voor en na de 

viering. In coronatijd is dit 

beperkt 

Dak-,thuislozen Gesprek met mensen waardoor 

ze meer welzijn ervaren 

Gemeente ’s-Hertogenbosch 

ervaart een bijdrage in het 

verminderen van overlast in de 

buurt. 

 

Vrijwilligers cursusaanbod Verdieping in het werk en de 

omgang met de doelgroep. 

 

Orde en Congregaties die 

subsidiëren 

straatpastoraat De pastor helpt bij een 

menswaardig bestaan 

waardoor de dak- en thuisloze 

als kind van God gezien kan 

worden. Het vormgeven aan 

naastenliefde wat aansluit bij 

de missie van de congregaties 

en Orde. 

 

Cliënten bemoeizorg Huisbezoek 

 

 

Gesprek met Lianne 

De vrijwilliger kan steun bieden 

wanneer bemoeizorg zelf die 

hulp niet kan bieden. De client 

komt daardoor weer op de 

rails. 

Zorgmijders aanvaarden na 

een tijd wel hulp. 

 

Cliënten verslavingszorg  Materiele steun/ziekenhuisbezoek Cliënten worden geholpen met 

iets wat ze zelf niet kunnen 

bieden. 

Bezoekers De Loods Bezoek en vieringen Cliënten is op bijzondere 

dagen  (kerst) of bij bijzondere 

gelegenheden (overlijden) een 

religieus moment geboden. 

 

Kerken/bisdom Straat[pastoraat Groepen die vanuit de kerken 

niet bereikt worden, worden 

door het straatpastoraat 

bereikt. 



 
 

8 
 

 
2.1.3.Output 
Cijfers: 
Pastor Lianne van Oosterhout heeft vier weken bijgehouden hoeveel mensen ze uit welke 
doelgroepen tegenkwam, 79 unieke mensen in totaal. Onderverdeeld in: 
-15 daklozen, d.w.z. buitenslapers 
-19 thuislozen 
-09 mensen in de dag&nachtopvang (verslavingszorg) 
-04 slapers in het Inloopschip 
-06 bewoners in het hostel 
 
-07 vrijwilligers 
-08 bewoners van het San Damianoklooster waar het straatpastoraat domicilie vindt. 
-11 professionals van zorg- hulpverleningsinstellingen 
 
Van het totaal aantal mensen met wie zij contact had in deze vier weken heeft Lianne 39 mensen 
meer dan eenmaal gesproken. 
Met 18 mensen voerde ze in die tijd 2 gesprekken en met 12 mensen had zij 3 maal contact. 
Twee thuislozen kwamen wekelijks op het spreekuur en ook een professional sprak ze in deze weken 
4 keer. 
Een dakloze zocht haar 5 maal op, een ander 8 maal en nog een andere buitenslaper 10 maal. 
Een geschorste bewoner van het hostel 7 maal ,evenals een vrijwilligster die ze begeleidde bij de 
stervensbegeleiding die de vrijwilligster gaf aan een thuisloze. 
 
De pastor schat in op jaarbasis met 500 mensen contact te hebben. 
 
Voorbeelden van het behaalde effect: 
*Een luisterend oor bieden is misschien wel de allerbelangrijkste activiteit van de straatpastor en de 
vrijwilligers . Veel gesprekken met de pastoranten gaan over het levensverhaal van de 
gesprekspartner of elementen uit het leven. Zo raakte Lianne in gesprek met iemand die al vijf jaar 
dakloos is en altijd buiten slaapt. Hij gaf in het gesprek aan dat hij dit leven niet meer volhoudt en 
Lianne geeft de ruimte om het verhaal met alle verdriet en frustratie te vertellen. 
Soms wordt een bekende bezocht in de ziekenhuis of psychiatrische inrichting, ook op die plaatsen is 
er behoefte dat ze gezien en gehoord worden. 
Niet alleen aan de pastoranten biedt Lianne een luisterend oor. Zo sprak zij met een woonbegeleider 
van het Inloopschip over een recent overleden bezoeker. De woonbegeleider heeft hem jarenlang 
begeleid en had tranen in de ogen omdat hij er niet meer was. Namens haar heeft de pastor een 
afscheidsgroet gebracht bij de kist van de overledene. 
Bewoners van San Damiano en de vrijwilligers van het klooster hebben als portier  vanwege het 
verstrekken van koffie-to-go veel te maken met de pastoranten van de straatpastor. Soms gedraagt 
een pastorant zich vreemd. De pastor luistert, bemiddelt zo nodig en geeft antwoord op vragen. 
Eens was er een vechtpartij voor de deur, ze haalde ze uit elkaar en vroeg aan de dienstdoende 
portier of deze erg geschrokken is. 
Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers van het straatpastoraat, zij maken van alles mee. Daarnaast  
hebben ook zij levensvragen waarover de pastor met hen in gesprek gaat. 
Een toevallige ontmoeting met W. op de brug en de vraag:  “hé hoe is het?” Het oppervlakkig praatje 
is de opmaat tot meer contact 
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*Zingeving en levensvragen zijn belangrijke elementen in het pastorale gesprek. 
Onlangs is een bekende dakloze overleden. Met meerdere pastoranten heeft de pastor naar 
aanleiding hiervan over de dood en het lijden in het leven gesproken. 
Een ander worstelde met de seksuele geaardheid en hoe daar passend vorm aan te geven. 
Met een van de deelnemers van de dagbesteding werden uitvoerige gesprekken gevoerd omdat deze 
bedreigd werd door een huisgenoot. 
 
*Materiële hulp is soms ook nodig al is dat geen kerntaak. M was dakloos en had honger. Lianne doet 
dan met hem boodschappen. 
S. had vreselijk tandpijn. De tandarts werd voor hem geregeld en betaald. 
 
*De pastor vervult een functie bij het verminderen van de overlast die door buurtbewoners en 
passanten wordt ervaren. 
Op de Wilhelminabrug maakte H. ruzie met S. en begint met duwen en bedreigen. Lianne ging er 
tussen staan zodat er niet lomp gevochten kon worden. Later bood H. zijn excuses aan S. aan. 
G. was zo boos op de hulpverlener dat hij deze widel vermoorden. Hij heeft een agressiestoornis wat 
de situatie een beetje zorgelijk maakt. Na een paar gesprekken met de pastor stuurde hij deze 
plannen bij maar hij blijft nog wel boos. 
 
*Bemoeizorg komt in beeld als de reguliere zorg geen vat krijgt op hun cliënt, maar zelfs dan is het 
lastig. Een vrijwilliger ondersteunt bemoeizorg met bezoekwerk aan een cliënt van hun die geen 
contact wil met professionele hulpverlening. 
 
2.1.4. Conclusie 
Uit de effectbeschrijving kun je concluderen dat het werk van  het straatpastoraat de beoogde 
effecten realiseert. Het belangrijkste effect is dat mensen zich gezien en gehoord weten door het 
luisterend oor van de pastor en de vrijwilligers en de gesprekken over zingeving en levensvragen die 
daar uit voort kunnen komen. 
 
2.2 Wie worden gezien bij het straatpastoraat? 
2.2.1. Het proces 
De werkgroep heeft na het invullen van de effectenkaart gesproken over de volgende tool die 
gebruikt zou worden. Het beschrijven van de doelgroep was de uitkomst van de bespreking. 
De persona zijn opgesteld aan de hand van interviews die in de nieuwsbrief van het straatpastoraat 
verschenen en op basis van informatie van vrijwilligers en pastor die uit minder gestructureerde 
gesprekken naar voren is gekomen. We beschreven 4 persona; De dakloze, de dakloze midden- of 
oost-europeaan, de thuisloze en de bewoner van de dag&nachtopvang. 
 

 

 



 
 

10 
 

2.2.2 Persona 
dakloze 

 
 
Dakloze midden- of oost-europeaan 

 
 
De persona zijn mannen omdat zij 80% van de populatie uitmaken. Er zijn ook jongeren onder de 
dak-en thuislozen maar daar heeft Lianne minder contact mee. Met een aantal vrouwen heeft zij 
geregeld contact.  Najat is een van hen, zie het interview in de bijlage. De vrouwen passen ook in de 
beschreven persona. 
 

 vent ee  een  oto

              

Gr t  s   r     re  oto s    n  e v n en o  

     e e s   om

             om n 

                                    
  t    n  e re enen   t  e   ngsg  t      e st r  t  stor

het mogen meer ere re enen    n 

     e st r  t  stor voe     me mens, er  or t ge   ster  

n  r m  n verh     on er oor ee      hoe  oo  n et te 

ver n eren,     r  g    soms een t    v n    nne om h    te 

 oe en

                      
 et  e  e mensen he   e rege m t g  ont  t   

 en  h er      n vr en en,   m   e,  ro ess one e 

h   ver eners, mensen  n het  n oo h  s, et    es hr    

   rom  e e  ersonen  e  ngr       n voor  o  

   he   e n g  ont  t meer met m  n   m   e  er  s vee  

r   e ge eest en m  n  e g    s n et    n 

 r    n  e  m  t es, m  r het  s n et  gem   e     

v r en s h   v st  te ho  en 

   he   e  eens  ont  t met  e h  s rts en met  e 

 o  t  e   oms he  en  e me, en soms  oet  e  o  t  e 

verve en  

          
  n verte  en   e  e  ent 

   m   r 

 ee t      

   r  om  e v n   n   mgev ng  en 

 os h

 eroe  ho      os v st  er ,    v  n  het  e  

 e    ets  re t e s te  oen 

           
  t  s  e grootste  room 

       hee  gr  g een h  s e voor me e   en 

een   nvo  e   g este  ng   en hon   o     

oo     n v  n en

                             
  t    n   ngen    r  e tegen  n  oo t  n het   ge    s 

 even

   e   re   r t  e   e het  even moe      m   t

   e   n  ssen   n rege s     m    het  e    e    t

   ensen   gen me o 

                            
   r  en  e goe   n 

  over even o  st r  t

   n eren he  en   s      n

   et m  n h n en  ets m  en

 vent ee  een  oto

              

Gr t  s   r     re  oto s    n  e v n en o  

     e e s   om

             om n 

                                    
  t    n  e re enen   t  e   ngsg  t      e st r  t  stor

het mogen meer ere re enen    n 

     e st r  t  stor voe     me mens, er  or t ge   ster  

n  r m  n verh     on er oor ee       r  g soms een t    

v n    nne om h    te  oe en voor ter g eer 

 oms he     ge   no  g om  ets te eten en  e hee t  me 

geho  en om m  n   s oort  te ver engen

                      
 et  e  e mensen he   e rege m t g  ont  t   

 en  h er      n vr en en,   m   e,  ro ess one e 

h   ver eners, mensen  n het  n oo h  s, et    es hr    

   rom  e e  ersonen  e  ngr       n voor  o  

   he   e n g  ont  t meer met m  n   m   e  er  s nog 

een  roer   e       en toe s ree  

 r    n  e  m  t es, m  r   e    n  n  e e   e  os t  e   s    

 e  o  t  e en  emoe  org  emoe en    h met me  soms 

goe  en soms n et  e   

          
  n verte  en   e  e  ent 

   m G  or

 ee t       

   r  om  e v n   n   e s,Hong r  e

 eroe  ho          s vr  ht  gen h    e r, m  r  n 

 e er  n  he      n  e s   hter   ge er t   

   s ee  e voet   

           
  t  s  e grootste  room 

       hee  gr  g goe   er  en   n een 

h  s e voor me e   

       oo   e  een  e  e re  t  e 

       gr  g goe   n  e er  n    nnen 

    ven                              
  t    n   ngen    r  e tegen  n  oo t  n het   ge    s 

 even

   e he t    een een h  s   s  e  er  he t

    s    n ets te  oen he   r n     vee 

   ensen   gen me o 

                            
   r  en  e goe   n 

  over even o  st r  t  n een vreem    n 

   eet  e ne er  n s  eren

  voet    en
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Thuisloze 

 
 
 
Bezoeker dag&nachtopvang 

 
 2.1.4.Conclusies 
Uit de persona kunnen we de gevolgtrekking maken dat: 
-  Dak-en thuislozen vaak een heel klein sociaal netwerk hebben buiten het contact met 

hulpverleners. 

 vent ee  een  oto

              

Gr t  s   r     re  oto s    n  e v n en o  

     e e s   om

             om n 

                                    
  t    n  e re enen   t  e   ngsg  t      e st r  t  stor, 

het mogen meer ere re enen    n 

   g  gr  g n  r    nne om met h  r te  r ten  Het 

 ont  t  oet me goe  

 e he  t me oo   e  met m ter e e    en  o  s     het 

 nr  hten v n m  n h  s e 

    en        t    met h  r over het ge oo    n  r ten 

                      
 et  e  e mensen he   e rege m t g  ont  t   

 en  h er      n vr en en,   m   e,  ro ess one e 

h   ver eners, mensen  n het  n oo h  s, et    es hr    

   rom  e e  ersonen  e  ngr       n voor  o  

   he  nog  e n g vr en en, het meeste      e mensen 

v n  e  eenergroe m  r   e   e    o  het  er  

   he  een  o hter m  r   e   e    m ss h en     er    r, 

 e     n et  gr g   t      ngs om 

Het meeste   e     e  ege e  ers v n  e  eenergroe 

en  e h   ver eners 

   he  v    oo   e  genoeg   n me e  

          
  n verte  en   e  e  ent 

   m G  s

 ee t           r

   r  om  e v n   n      en ge oren  n  en  os h en 

n  om  erv  ngen h er  eer tere ht ge omen n  een 

 er o e     ooshe   

 eroe  ho        er  n       e  eenergroe    r     n 

 e   etsen er     ts   t  e   en      oe oo  mee met  e 

tonee groe  v n  e st r  t  

           
  t  s  e grootste  room 

   he  n  een h  s en  o  gr  g een    r 

voge t  es     en he  en om   t  even  n  e 

 ro  er   te he  en th  s 

 o   o     het    n v n en om een vr en  n te 

 r  gen   n het ver e en g ng   t v    m s, 

m  r n   en    st   e er 

                             
  t    n   ngen    r  e tegen  n  oo t  n het   ge    s 

 even 

  het      t  moe      om n et meer   t  te geven   n m  n 

  t er ng

     or  soms  oos o  mensen   s  e tevee  vr gen

     e rege t  es    r  e  e   n moet ho  en en    e 

    eren   e he em    goe  moeten    n 

                            
   r  en  e goe   n 

     en   r  g

         mensen he  en   s      t   n, en om  t    h n  g 

 en   n       s es  oen

        n goe  tonee s e en

 vent ee  een  oto

              

Gr t  s   r     re  oto s    n  e v n en o  

     e e s   om

             om n 

                                     
  t    n  e re enen   t  e   ngsg  t      e st r  t  stor, 

het mogen meer ere re enen    n 

   nne en  e vr       gers   en me   s  o en n ets een   n   

     n  r ten over   t    moe      v  n  

                      
 et  e  e mensen he   e rege m t g  ont  t   

 en  h er      n vr en en,   m   e,  ro ess one e 

h   ver eners, mensen  n het  n oo h  s, et    es hr    

   rom  e e  ersonen  e  ngr       n voor  o  

 e he  en voor   e    r  n  e o v ng    m   e he     

h er n et en vr en en he     noo t  geh    n  e er  n    e 

 ege e  ers o   e o v ng en  e  er ers v n  ov     

 entron   e    het meest    omm gen    n   r  g  n eren 

n et  

          
  n verte  en   e  e  ent 

   m     h mme  

 ee t        

   r  om  e v n   n   oe  n,     en    
   r ter g   s v    hte  ng ge omen

 eroe  ho          n n et  er en     n 
ho     s   o en

           
  t  s  e grootste  room 

 to  en met m  n vers  v  ng en een e gen 

  e   r  gen ver v n  e o v ng

                             
  t    n   ngen    r  e tegen  n  oo t  n het   ge    s 

 even 

     e rege t  es en   s  e  ets ver eer s  oet  or   e 

meteen ges horst

   e mensen  n  e    rt  v  n en ons   st  g en     en ons 

 eg he  en 

      he  noo t  ge   genoeg

                            
   r  en  e goe   n 
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-  Er is in het contact met hulpverleners nogal eens een spanning tussen de menselijke hulp en de 
regels van de organisatie. 

-  Ze dromen allemaal van een beter leven bestaande uit huisje-boompje-beestje 
-  Bij het straatpastoraat ervaren ze rust en een veilige plek, waar een gesprek kan helpen gedachten 

te structureren. Er zijn geen regeltjes en er is geen doel dat gehaald moet worden. 
-  Zonder aanziens des persoons kan iedereen binnenkomen. 
-  Pastoranten komen graag bij de straatpastor omdat alle elementen van het leven besproken 

kunnen worden. 
 

 
Lianne spreekt bij een afscheidsviering van een overleden dakloze 

 

 
Straatpastor Lianne met aantal vrijwilligers 
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3.Overkoepelende conclusies 
3.1.Wat we uit de impactmeting leerden 
A.De effecten die we als straatpastoraat beogen worden gehaald. 
B.Het straatpastoraat heeft reden van bestaan, zeker nu de doelgroep groeiende is. 
C.De pastoranten geven zelf aan dat het belangrijk is dat het straatpastoraat blijft. 
D.De verhalen die de straatpastor hoort zijn heftig. Haar beroepsgeheim geeft pastoranten de 

mogelijkheid ook de zwartste kanten van hun leven te vertellen. Het feit dat ze contact met Lianne 
zoeken is al een aanwijzing dat ze zelf ook hun beoogde daad niet willen. De pastor heeft dus een 
dempende invloed en kan helpen een uitweg te zoeken. 

 
3.2.Plannen voor de toekomst 
A.WE ZULLEN DOORGAAN PRESENT TE ZIJN VOOR DAK- EN THUISLOZEN 
B.Het bestuur zal er alles aan doen om het straatpastoraat in de toekomst financieel mogelijk te 

maken. Hiervoor is al de door het Franciscusfonds georganiseerde module fondswerving gevolgd en 
heeft een gesprek met de plaatselijke fondsenwerver en oprichter van de lokale Goede Doelengids 
plaats gevonden 

C.Dak-en thuislozen die de weg vinden naar het straatpastoraat vertellen ons en elkaar hoe 
belangrijk het voor hen is. Pastor en bestuur zullen blijven zoeken naar wegen om mensen te 
bereiken die de weg nog niet kennen naar de pastor, het wekelijks spreekuur, de maandelijkse 
vieringen. 

 
 

 
 

BIJ HET STRAATPASTORAAT DEN BOSCH 
 
Juli 2021 
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Bijlage 1 
Ik ben als Job,  gelovig heb ik neergang en opgang in het leven ervaren 
 
‘In 2008 ben ik in de GGZ-kliniek oecumenisch gedoopt. De lezing in die viering was uit het boek Job. 
Zoals Job een goed leven had, alles verloor en volhardend in geloof weer opkrabbelde zo zie ik ook 
mijn leven’.  
Aan het woord is Alexander de Vries, 47 jaar en bezoeker van het straatpastoraat. Voor Alex is het 
straatpastoraat de veilige plek in ’s-Hertogenbosch, waar de dak- en thuisloze terecht kan voor 
materiele zaken, maar vooral ook voor een luisterend oor. ‘Lianne heeft een speciaal plekje in mijn 
hart. Onvermoeibaar en altijd oprecht.’  De Loods, Vincentius en  het straatpastoraat zijn warme 
plekken voor de dak- en thuislozen. Op de gemeente en SMO heeft hij wel wat aan te merken en dat 
is de voornaamste reden om zijn verhaal te willen vertellen. Gedurende het interview wordt 
niettemin  zijn leven geschetst. 
 
Geboren in een verstoord gezin waarin alcohol een te grote rol speelde is Alexander al vroeg uit huis 
geplaatst en is deels bij zijn opa en oma opgegroeid. Op zijn 15e ging hij al van huis weg. Zijn jeugd 
speelt zeker  mee in de psychische problemen die hij op latere leeftijd krijgt. Met waardering spreekt 
hij over zijn opa die hem als devies meegaf ‘lees de krant en ken de wet’ en hem, zelf militair zijnde, 
de weg naar het leger aangaf. Maar eerst werd hij nog verliefd op een meisje uit Oostenrijk en had 
daar een gelukkige tijd tot hij opgeroepen werd voor militaire dienst. 
Na zijn diensttijd werd hij als Kort Verband Vrijwilliger 2x uitgezonden naar Bosnië.  Als 
beroepsmilitair  werd hij daarna opgeleid als schutter lange afstand en commando, waarna hij nog de 
KMS volgde om sergeant te worden. In de rang  sergeant ging hij op missie naar Eritrea, tweemaal 
Irak en tweemaal Afghanistan om als sergeant eerste klas af te zwaaien. In Nederland is weinig 
waardering voor de mensen die elders in de wereld mensen bescherming bieden, vindt hij . Mensen 
die wij daar beschermden en die hier nu een gastvrijonthaal krijgen, en terecht. Voor de 
teruggekeerde militairen, misschien wel evenzeer helden als de verpleegkundigen waar men nu in 
coronatijd  voor staat te  klappen, is echter geen applaus. 
Na het afzwaaien ging het mis in de thuissituatie met zijn vrouw en vier kinderen. Met PTTS verbleef 
hij 13 maanden in de kliniek om therapie te krijgen. Had hij zich toen maar laten afkeuren zegt hij nu, 
maar hij wilde gewoon aan het werk. Toen zijn jongste dochtertje overleed aan leukemie ging het 
echter helemaal fout. 
 
Vanaf 2008 leefde Alexander op straat, in Nederland en Europa. Het was een crisisjaar en hij heeft 
het gevoel dat hij mede daardoor tussen wal en schip is gekomen, gemangeld door de regels waar 
elke hulpverlener zich aan moet houden. Om de scherpe kantjes van dit bestaan te halen werd 
alcohol een verkeerde maat. 
Sinds 1 november heeft hij weer een thuis in het hostel. Helemaal op zichzelf wonen zou nu een brug 
te ver zijn, hij heeft de  begeleiding en zorg nog nodig. Na zoveel jaren op straat wel wennen, de 
eerste nacht sliep hij dan ook op de grond en ook het idee dat je niet altijd alert hoeft te zijn of je wel 
veilig bent, of niemand  je spullen jat, moet nog indalen. 
Het werk bij De Loods en de schoonmaakploeg in de binnenstad geeft structuur en is belangrijk voor 
zijn eigenwaarde. Alexander stoort zich aan het gedrag van een kleine groep daklozen die de 
omgeving vervuilen en de grote groep daarmee een slechte naam geeft. ‘Iedereen kan dakloos 
worden en niet elke dakloze is een junk die alle normen en waarden heeft losgelaten’. Vooral 
vervuiling rond het San Damianoklooster – het thuis van het straatpastoraat- maakt hem boos. ‘In en 
rond het huis van God moet je het netjes houden.’ 
 
Zijn boosheid richt zich echter niet alleen op de daklozen, die hij overigens ook zelf aanspreekt op 
hun gedrag. Zijn geloof drijft hem ertoe om open te staan voor iedereen en mensen te willen helpen. 
De gemeente en SMO zouden naar zijn mening heel wat kunnen doen om het leven van daklozen 
wat gemakkelijker te maken en om een aantal problemen te voorkomen. Waarom is er nergens een 
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openbaar toilet? Zo wordt wildplassen bevorderd met als gevolg boetes, van boetes komen schulden 
en alle daar weer uit voortkomende problemen. Het ontbreken van dagopvang betekent dat 
daklozen moeten schuilen bijvoorbeeld onder de arcade bij Jumbo City waar ze vervolgens worden 
verjaagd door handhaving of politie. Door de overlast die een kleine groep veroorzaakt wordt 
iedereen opgejaagd. Veel mensen kijken ook op daklozen neer, niet begrijpend dat ook zijzelf 
misschien ooit in zo’n situatie terecht zouden kunnen komen. 
Een gebrek aan gemakkelijk toegankelijke medische zorg is hem eveneens een doorn in het oog. ‘En 
begrijpen mensen wel dat het leven op straat niet goedkoop is? Als je niet zelf kunt koken ben je 
afhankelijk van duur en ongezond eten.’ 
Het sanctiebeleid van Novadic-Kentron  tenslotte windt hij zich het meest  over op. Hij vertelt dat hij 
veel nachten op straat moest slapen omdat hij doordat hij werkt niet op tijd gedoucht had en 
daardoor niet mag overnachten. Dat betekent geen wassen, geen verschoning, geen eten, maar wel 
betalen. ‘ze zouden blij moeten zijn dat je werkt, maar het wordt eerder tegengewerkt’.  Ook zou het 
er wel eens wat schoner mogen zijn. Er moeten regels zijn, zegt hij, maar er is te weinig ruimte voor 
werk op maat. Ook de straatwerkers lopen tegen de regels aan is zijn indruk. 
 
Er valt nog veel te verbeteren aan het beleid en de zorg, des te belangrijker voor en volgens 
Alexander  dat het straatpastoraat blijft bestaan. Ook al heeft hij nu een dak het straatpastoraat is 
toch een beet je Thuis. 
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Bijlage 2 
Gelukkig ben ik dakloos geweest 
 
Een verrassende uitspraak voor een ex-dakloze, maar Mustafa Karagun straalt als hij het zegt. 
Het belangrijkste in het leven is hoop te houden, en motivatie om je aan de situatie te ontworstelen 
zal hij verderop in ons gesprek zeggen. Daarvoor moet je wel door een diep dal gaan blijkt uit zijn 
verhaal. 
Zesenvijftig jaar geleden werd hij geboren in Istanbul als middelste van 5 kinderen. Vader moest met 
allerlei baantjes het gezin onderhouden, maar ze hadden het niet slecht. Nu heeft hij nog contact 
met twee zussen die in Turkije bleven. Zelf kwam hij met Kerst in 1993 aan in Nederland om zich te 
voegen bij een vakantieliefde die hij als toeristengids had ontmoet. Al snel waren ze getrouwd. 
Controle op schijnhuwelijken was er veel in die tijd, maar Bij Mustafa zijn ze nooit aan de deur 
geweest. 
Om ook wat bij te dragen in het huishouden ging hij naast de dagen dat hij nederlandse les volgde via 
het uitzendbureau in het slachthuis werken. Omdat hij snel en hard werkte werd hij overgehaald veel 
meer te komen werken en zo werd het al snel een fulltime baan, na korte tijd zelfs met een vast 
contract. Nu vindt hij het jammer dat hij toen bezweken is voor het geld en niet goed nederlands 
heeft geleerd; met engels kon je toch overal terecht.  
Voor de relatie was het funest. Buiten het werk bracht hij de meeste tijd door met andere Turkse 
mannen en doordat er genoeg geld was werd gokken en cocaïnegebruik mogelijk en al snel een 
verslaving. Na 2,5 jaar was een scheiding onvermijdelijk. Geen relatie betekende wel dat hij niet in 
Nederland kon blijven. Aan harde werkers in de vleesverwerking en schoenindustrie was echter 
gebrek en met de juiste contacten wist de baas een visum te regelen, eerst voor een jaar en later 
voor 5 jaar. Het contact met zijn ex leek zelfs even hersteld te worden en een dochtertje werd 
geboren. Zijn leven was echter niet veranderd en moeder en kind vertrokken naar Belgie. Het zou 
drie jaar duren voor hij zijn dochter weer zag, wat hem depressief maakte. De verslaving koste 
intussen zoveel geld dat hij bij de ene baas loog ziek te zijn om bij een ander zwart te kunnen werken. 
De drugs sloopten hem ook tot hij na langdurige ziekte in de WAO kwam.  
In 2006 was er weer contact met zijn ex-vrouw die hem wilde helpen met zijn schulden. Door alle 
aanmaningen bleek de schuld echter opgelopen tot 50.000€  en was uithuiszetting onvermijdelijk. 
Met zijn vrouw is het niet meer goed gekomen. Hij heeft veel pogingen gedaan om met zijn dochter 
in contact te komen, maar dat is helaas niet gelukt. 
Een periode op straat volgde. Met enig plezier vertelt Mustafa over de inventiviteit om met oude 
spullen een eigen verblijfje op te bouwen met zelfs electriciteit uit zonnepanelen.  Door zich in 
nature te laten betalen voor klusjes wist hij een en ander bijeen te scharrelen. Hij vond en vindt het 
zijn plicht andere zwakken in de samenleving te helpen. Zo is hij nu ook vrijwilliger bij het 
straatpastoraat. 
Een ommekeer in zijn leven kwam door een verblijf in Oss. Daar is hij heel goed geholpen door 
instanties en hij is daar ‘opnieuw geboren’. Veel sporten, stoppen met harddrugs en 
achtereenvolgend ook met blowen en roken. 
Toch keerde hij terug naar Den Bosch waar hij nog 5 jaar dakloos zou zijn door hoge schulden en 
doordat een groot deel van zijn uitkering werd ingehouden waardoor er nieuwe schulden werden 
gemaakt om te kunnen (over-) leven.  Veelvuldig verblijf in de bibliotheek maakt je slimmer en zo 
vond hij uit dat ten onrechte een veel te groot deel van zijn uitkering werd ingehouden. Gesteund 
door de oud-straatpastores Embregt en Julia is hij het gevecht aangegaan, eerst met advocaten en 
daarna met hulp van sociaal raadslieden. De strijd is gewonnen, maar helaas was de termijn 
verstreken waardoor niet meer met terugwerkende kracht een extra aanvulling kwam. 
Trots vertelt Mustafa dat hij nu bijna alle schulden heeft afgelost en mensen hem nu ook wel willen 
lenen omdat ze weten dat hij alles terugbetaalt. Hij  woont  weer en beetje bij beetje komen er 
nieuwe spullen in zijn huis. Elke 18e juni geeft hij zichzelf een kadootje omdat het de startdatum was 
van een nieuw leven zonder drugs. 
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Het straatpastoraat is voor Mustafa heel belangrijk geweest, zowel materieel als door de steun en 
vriendelijkheid die hij er ontving en ontvangt. “God heeft me vergeven en is goed voor me. Ik dank 
soms God dat ik dakloos ben geweest. Het heeft me tot een beter mens gemaakt en ik heb veel 
geleerd”.  Belangrijk is dat je als dakloze de hoop op betere tijden weet te behouden of terug te 
krijgen, zegt hij. Maar je moet ook gemotiveerd zijn om opnieuw te beginnen. 
Opgegroeid als moslim voelt hij zich thuis in andere kerken. “God is dezelfde in Islam bij de PKN of 
Katholieken” . Daarom komt hij graag bij Lianne in de viering en is het straatpastoraat een beetje zijn 
thuis. 
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Bijlage 3 
Bij Lianne kon ik eindelijk huilen 
 
Najat Bousalham (50 jaar)  heeft een zeer bewogen leven achter de rug en nog. Bij straatpastor 
Lianne kan ze haar hart luchten en over alles vertrouwelijk praten. Ze kent Lianne nu twee jaar nadat 
een ‘collega’ uit de opvang haar meenam naar het  San Damianoklooster naar het spreekuur om 
Lianne te ontmoeten.  “Toen ik binnenkwam in het klooster, voelde ik de rust over me komen en in 
de ontmoeting met Lianne voelde ik de veiligheid die ik alleen bij mijn moeder heb gevoeld. Eindelijk 
kon ik huilen om al het verdriet dat in me zat”. 
 
Van Marokko naar Nederland 
Najat is als meisje van 5 met haar moeder, vier broers en haar zus naar Nederland gekomen om zich 
bij haar vader te voegen die als gastarbeider werkte in een houtfabriek in Heesselt. Niet lang daarna 
verhuisden ze naar Tiel waar ze naar de lagere school ging en een start maakte op het LHNO. Ze heeft 
niet veel gemerkt van de spanningen in huis, maar die waren er blijkbaar volop. Haar ouders 
scheidden toen ze 12 jaar oud was en zij vertrok met haar moeder en zus naar het Blijf van mijn Lijf 
huis in ’s-Hertogenbosch. De broers woonden al op zichzelf of bleven bij vader. Ook in ’s-
Hertogenbosch ging ze naar het lager  beroepsonderwijs. Blijkbaar vonden anderen in het Blijfhuis 
Najat een moeilijk kind, Ze werd daarom als 13-jarige geplaatst in een internaat voor moeilijk 
opvoedbare kinderen. Ondanks dat ze er wel vrienden had, kon ze er moeilijk wennen en was het 
een eenzame tijd.  Toen Najat 14 was, kreeg haar moeder een huis en kon ze gelukkig weer thuis 
wonen. Ze vervolgde haar opleiding op het KMBO richting zorg en was heel blij met de dagen op 
school in afwisseling met de stagedagen die ze in de keuken van het ziekenhuis kon doen. 
 
Moeizame relaties 
Op haar 16e is ze gaan werken in allerlei baantjes. Ook omdat ze geld nodig had om in Oss op kamers 
te gaan wonen dichtbijj haar eerste liefde  met wie ze niet veel later in Roermond ging samenwonen. 
De overgang naar Limburg was voor haar alsof ze opnieuw naar een vreemd land verhuisde. Najat 
wilde graag kinderen. Haar vriend had al twee kinderen en wilde niet nog meer kinderen. De relatie 
strandde dan ook toen ze verliefd werd op een man die wel graag kinderen wilde met haar. Op haar 
23e is ze getrouwd en na een half jaartje op een camping gewoond te hebben verhuisde het 
pasgetrouwde stel naar Brunsum.  
Hoewel het idee was dat ze kinderen zouden krijgen, kwamen die er niet. Najat bleef werken en haar 
man deed niets anders dan werken en sparen voor de toekomst. Gelukkig maakte de relatie haar 
niet. 
Achteraf is ze blij dat ze geen kinderen kreeg, gezien haar levensloop. Maar misschien had het ook 
anders kunnen lopen als kinderen hadden gezorgd voor een stabieler leven vanwege de 
verantwoordelijkheid  die kinderen met zich meebrengen. 
Na vier jaar is het huwelijk stukgelopen en keerde Najat naar ’s-Hertogenbosch terug om bij haar zus 
te gaan wonen. Daar is ze aan de drugs geraakt na het verongelukken van haar neefje die veel voor 
haar betekende en waarmee ze heel hecht was. Nu meer dan twintig jaar later komen de tranen nog 
als ze over hem spreekt. 
 
Drugs als verdoving 
Ze kwam vrienden tegen die haar drugs aanboden. Ze gaven haar een prettig gevoel. Wat echter als 
‘vriendendienst’ begon werd al gauw een dienst die betaald moest worden. 
Op haar 28e ontmoette ze een nieuwe vriend, een man die ook gebruikte. Najat vertelt steeds 
afhankelijker van de man te zijn geworden, ook voor de drugs. Een baan houden lukte niet meer. 
Op haar 35e gaat ze afkicken in de kliniek in Sint-Oedenrode. Het was haar eigen keus, maar wel op 
aandrang van haar vriend. Achteraf denkt ze dat het aandringen bedoeld was om haar uit huis te 
krijgen, hij heeft zich niet meer laten zien.  Na de kliniek volgde begeleid wonen. Het dempende 
druggebruik was echter weggevallen en Najat werd psychisch heel ziek. Ze was zeer angstig en kreeg 
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psychoses. Het liefst wilde ze weer bij haar moeder wonen, wat ook gerealiseerd is. Vervolgens kon 
ze begeleid gaan wonen met begeleiding vanuit de GGZ en regelmatig een opname. Ze was toen 38. 
Dat een verslaving niet weggaat is gebleken. Een huisgenoot bood cocaïne aan en omdat het al 
zolang geleden was wilde Najat het wel weer eens proberen. Maar één keer werd weer regelmatig 
gebruiken. Toen tot groot verdriet ook haar moeder overleed, was dat een aanleiding om weer volop 
te gaan gebruiken. Een nieuwe afkickpoging werd gewaagd in Vught. De regels zijn echter streng en 
een keer gebruiken in de inrichting was reden om haar uit het programma te zetten waarop 
dakloosheid weer haar lot werd.  Gelukkig kon ze na een tijd in het hostel gaan wonen. Ook daar 
gelden echter regels en een overtreding – Najat vertelt het zonder verbittering – betekende dat ze 
opnieuw haar heil moest zoeken in de dag- en nachtopvang van Novadic-Kentron. Het is geen fijn 
leven: “Drugsverslaving is heel vermoeiend en als je dakloos bent, heb je geen autonomie over je 
eigen leven meer. Zo wil ik niet oud worden”. 
 
De toekomst 
Najat droomt van een toekomst zonder drugs en met een eigen plek. Liefs ook een klein baantje 
zodat ze wat meer geld heeft om ook een leuke hobby te kunnen beoefenen. Graag wil ze  haar oude 
vader binnenkort weer eens bezoeken. Door de corona is het al lang geleden en hij is al 88, dus zal 
misschien niet meer zo lang leven. Haar zus spreekt ze telefonisch regelmatig en haar broers heel af 
en toe. 
Voor zolang ze nog in de opvang verblijft, hoopt ze dat de begeleiding wat liever zou worden. Er zijn 
rare regels zoals dat je als je naar buiten gaat, ook minstens een uur buiten moet blijven. En om het 
minste word je geschorst. Iedereen maakt wel eens een fout, meent Najat, maar de goeden lijden 
onder het gedrag van de enkelen die vaak in de fout gaan. 
 
Het straatpastoraat is een veilige plek 
Voor Najat is straatpastor Lianne van grote betekenis. “Ze straalt altijd rust uit en je kunt alles bij 
haar kwijt”. Naast Lianne heeft ze contact met vrijwilligster Ingrid. Het heeft lang stil gelegen, maar 
nu hoopt ze snel weer met Ingrid te kunnen gaan wandelen. 
Op de vraag of het geloof voor haar belangrijk is geeft ze een ontkennend antwoord, maar het blijkt 
dat ze wel heel gelovig is. Van de islam heeft ze het cultuurelement overgehouden om bepaalde 
zaken niet te eten, maar het geloof zit van binnen meent ze en het roert haar zichtbaar. Ze vindt het 
fijn dat in het klooster en bij het straatpastoraat iedereen mag komen, ongeacht religie en 
(on)geloof. 
Het straatpastoraat moet volgens Najat dan ook zeker nog heel lang blijven bestaan. 
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Bijlage 4  
Straatpastoraat Den Bosch  
 
Missie, visie, kernwaarden: 

 
Contactgegevens 
Straatpastor Lianne van Oosterhout , 06-17662412, straatpastordb@gmail.com 
Spreekuur donderdags vanaf 14.00 in Stadsklooster San Damiano, Van der Does de 
Willeboissingel 12, 5211 CB ‘s-Hertogenbosch 
Viering, eerste zaterdag van de maand om 15.30 in de kerk van het stadskloosterSan 
Damiano,, Van der Does de Willeboissingel 11, ’s-Hertogenbosch 
 
Website: www.straatpastoraatdb.nl 
 
Voor ontvangst digitale nieuwsbrief aanmelden op straatpastordb@gmail.com 
 
Correspondentieadres bestuur: Samuel Morsestraat 5, 5223 BB ’s-Hertogenbosch 
 
Rekening :Van Lanchot Bankiers NL57 FVLB 0638 7730 91 tnv Straatpastoraat Den Bosch 
 
 
 
 

 
 
Missie 
Nabij zijn met een luisterend oor - zonder oordeel - aan dak- en thuislozen, die ervaren sociaal te worden 

uitgesloten in onze maatschappij. Wij willen bijdragen aan een “goed leven” van onze doelgroep.         

Dit is: Vrede hebben met jezelf, het gevoel hebben dat je van betekenis bent voor een ander, ervaren dat je 

invloed hebt op je leven, autonomie en een toekomstperspectief hebben.  

Dit doen we vanuit een Katholieke achtergrond met ondersteuning van de franciscanen. De Straatpastor heeft 

professionele kennis en ervaring. Samen hebben we een sterke verbondenheid met de regio Den Bosch. We doen 

dit werk met liefde en passie om de menswaardigheid van dak- en thuislozen te verbeteren.  

 
 
Visie 
Straatpastoraat Den Bosch is een veilige haven zijn voor alle dak- en thuislozen in de regio Den Bosch. Een plek 

waar zij op verhaal kunnen komen en het “goede leven” weer meer gaan ervaren. Dit is onze bijdrage aan een 

menswaardig bestaan voor de meeste kwetsbare medemens.   

Wij staan voor: 
• Aandacht & opvolging:  presentiebenadering; je mag zijn wie je bent; doorgaans blijft het niet bij een enkel 

gesprek, maar houden we juist trouw contact 
• Flexibiliteit in nabijheid:  op straat 1:1 of op locatie; via het spreekuur of met anderen; groepsgesprekken; 

diensten in het klooster; kerstbuffet of gewoon een koffie en koek 
• Laagdrempelig:  de straatpastor is aanwezig op straat of op andere plekken waar de doelgroep zich 

bevindt; inschrijven voor activiteiten is niet nodig 
 
 
Kernwaarden 
aandacht / laagdrempelig / zingeving /geestelijke ondersteuning / verbinden in plaats van uitsluiten / 
samenwerking met andere organisaties 
 

 

mailto:straatpastordb@gmail.com
http://www.straatpastoraatdb.nl/
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