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VOORWOORD
Het Straatpastoraat Den Bosch is een private kerkelijke instelling, met eigen statuten waarin het
doel als volgt wordt geformuleerd: “Uitvoering geven aan de Evangelische opdracht nabij te zijn
aan de medemensen die zich in een situatie van maatschappelijke nood bevinden”.
Het Straatpastoraat Den Bosch wil een plek zijn voor mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt,
op weg terug zijn naar een geordend en zelfstandig bestaan of zich maar moeilijk in een
‘burgerlijk bestaan’ kunnen vinden en die in geestelijke of maatschappelijke nood verkeren. De
straatpastor trekt dagelijks op met deze mensen. Het belangrijkste doel hiervan is om hen
zorgzaam nabij te zijn, en zo te zeggen: Jij bent van waarde! Je wordt gezien en gewaardeerd! Het
kenmerkend punt van het straatpastoraat is om zin-, levens- en geloofsvragen bespreekbaar te
maken.
De huidige straatpastor is Lianne van Oosterhout die bij het Straatpastoraat Den Bosch in dienst
is. Maar haar werk speelt zich af op velerlei locaties in de stad , waar zij de mensen kan
aantreffen zoals: de straat, het Inloopschip, de andere opvanglocaties en de plekken waar
dagbesteding plaatsvindt, zoals Stichting Loods.
Ook dit jaar werd de straatpastor weer door een team van vrijwilligers bijgestaan. Een aantal
van hen in de functie van gastheer en -vrouw tijdens de spreekuren en diensten, anderen als
vrijwilliger die een pastoraal inhoudelijke bijdrage leveren door onder andere huisbezoeken af
te leggen. In het jaar 2021 was het vanwege het coronavirus helaas niet mogelijk om continu alle
werkzaamheden uit te voeren, maar wat mogelijk was heeft het straatpastoraat gedaan.
Op maandagmiddag is er een pilot prikproject gestart in samenwerking met Stichting Loods.
Op donderdagmiddag is er een spreekuur en op iedere eerste zaterdag van de maand is er een
viering om 15.30 uur. U bent van harte welkom in het Stadsklooster San Damiano.
In het jaar 2021 zijn toegetreden tot het bestuur: Fer van der Reijken, broeder franciscaan en
gardiaan verbonden aan het Stadsklooster San Damiano en Ivonne van de Kar. Wij heten hen
welkom en hopen dat zij zich thuis zullen voelen in het werk voor thuis- en daklozen te ’sHertogenbosch.
Het 30-jarig jubileum van het straatpastoraat is op 2 oktober groots gevierd. We mochten meer
dan 1.000 bezoekers ontvangen bij de braderie, de lezing en de viering. Met vrijwilligers en
vrienden van de straat werd de dag afgesloten. Dit deden we met een feestelijke maaltijd.
We hopen dat de straatpastor in de loop van het jaar 2022 weer op de oude vertrouwde wijze
samen met de vrijwilligers kan werken en de pastoranten weer in grote groepen welkom zijn.
Daarnaast vertrouwen wij erop dat ook in het komende jaar meer mensen de aanwezigheid van
het Straatpastoraat Den Bosch onderschrijven en zich via een abonnement op de nieuwsbrief
dan wel met een donatie dit voor de stad zo belangrijke werk willen steunen.

Bestuur Straatpastoraat Den Bosch
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Verslag Bestuur Straatpastoraat Den Bosch 2021
Het jaar 2021 was net als het jaar ervoor een tijd van verwarring en soms stilstand.
Tegelijkertijd werkte het bestuur van het Straatpastoraat Den Bosch aan de toekomst. De
vergaderingen hebben niet stil gelegen, mede door de goede afstand die in de kapittelzaal van
het San Damiano klooster gehouden kon worden, en een enkele keer door te zoomen. De
samenwerking met de Franciscanen is heel plezierig. Zowel door de inbreng van Fer van der
Reijken, die Hans van Bemmel in het bestuur opvolgde, als door de activiteiten die het klooster
met de Coffee to go als aanvulling op het straatpastoraat geeft. De aanwezigheid van bewoners
bij de zaterdagviering heeft zeker ook een meerwaarde. Helaas was het door de
coronamaatregelen niet altijd mogelijk om voor of na de viering gezellig samen te komen.
Ook Stichting Loods verzorgt een inloopmiddag in het klooster waar Lianne als straatpastor
nauw bij betrokken is.
Een geweldige opsteker was dat we op 2 oktober konden vieren dat er in Den Bosch 30 jaar
pastoraat op straat is en het Straatpastoraat den Bosch 20 jaar bestaat. Het was een
verwarmende bijeenkomst met veel bezoekers aan de braderie, bij de lezing van Lianne van
Oosterhout en de viering.

Het was ook de gelegenheid om vrienden van de straat en vrijwilligers van het straatpastoraat
en De Loods te trakteren op een rijk gevuld buffet als dank voor hun inzet. Helaas moesten we de
viering met nazit rond kerstmis weer afzeggen vanwege de strenge lockdown.
De goede contacten met het Franciscusfonds werden voortgezet. De door het fonds belegde
vergaderingen en workshops werden namens het bestuur en de straatpastor regelmatig digitaal
en fysiek bijgewoond.
Het Franciscusfonds heeft het straatpastoraat al een aantal jaren financieel gesteund en doet dat
voor het laatste jaar in 2022. Voorwaarde is alle jaren geweest dat we zelf werkten aan de
toekomst en daarvoor deelnamen aan bijeenkomsten die het Franciscusfonds organiseert en
waar hulpmiddelen worden aangereikt om na te denken over en uitvoering te geven aan beleid.
Een van die hulpmiddelen was het uitvoeren van een impactmeting: wat is de uitwerking van het
straatpastoraat voor wie? Een werkgroep bestaande uit de pastor, twee vrijwilligers en twee
bestuursleden hebben de impactmeting uitgevoerd, die daarna in het bestuur is besproken
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voordat het verslag naar het Franciscusfonds is gestuurd. De impactmeting zal in 2022 dienen
als uitgangspunt voor een diepgaander gesprek over de koers van het straatpastoraat.
Het bestuur heeft gezocht naar uitbreiding van het bestuur, wat grotendeels gelukt is, maar
uitbreiding om alle portefeuilles goed uit te kunnen voeren blijft gewenst.
Het bestuur vergaderde 8x, waarvan 1x via zoom. Steeds was de straatpastor bij die
bijeenkomsten aanwezig of bracht een bestuurslid haar nieuws in.
De jaarlijkse bijeenkomst met de subsidiënten uit de congregaties kon helaas ook dit jaar niet
doorgaan. De deelnemers behoren allen tot de risicogroep. Enkele congregaties zijn zwaar
beproefd door het overlijden van veel zusters. Gelukkig mochten we een aantal zusters
verwelkomen bij de jubileumbijeenkomst evenals vertegenwoordigers van de gemeente ’sHertogenbosch, die ook al jaren een subsidie verstrekt.
Tweemaal vond een evaluatiegesprek met de gemeente ‘s-Hertogenbosch plaats naar aanleiding
van de door de gemeente toegekende subsidie.
Daarnaast waren er enkele bijeenkomsten van de vrijwilligers, belegd door de straatpastor,
We zijn blij dat de vrijwilligers ook in deze tijd van afstand houden zo nabij zijn gebleven en
zowel op de maandagmiddag bij De Loods als bij het spreekuur op de donderdagmiddag hun
diensten zijn blijven aanbieden.
Het bestuur
Het bestuur was op 31 december 2021 samengesteld uit de volgende personen:
Ingeborg van den Hoven, voorzitter, Gerard van Etten, secretaris, Bas van den Bouwhuijsen,
penningmeester, Ivonne van de Kar en Fer van der Reijken OFM, die als vertegenwoordiger van
de deken in het bestuur zetelt, en het contact met de pastores van ’s-Hertogenbosch en het
bisdom onderhoudt.
We namen tijdens een etentje afscheid van Maarten van den Oord, die vele jaren een belangrijke
rol vervulde in het bestuur en Hans van Bemmel ofm, die de huisvesting in het Stadsklooster San
Damiano mogelijk heeft gemaakt en een inspirerende rol had in het bestuur.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief kon driemaal verschijnen dankzij onder meer de inspanningen van de secretaris
en vrijwilligster Dorine Kortooms voor het drukken en de verspreiding en – ondanks zijn
zwakke gezondheid- vrijwilliger Frans Hoppenbrouwers voor de opmaak. Met bijdragen van de
straatpastor, bestuursleden, vrijwilligers en verhalen van de straat is er een aantrekkelijk
informatiemedium gecreëerd dat ook een aanmoediging is voor potentiële geldgevers.
Het streven blijft 3x per jaar uit te komen en steeds een verhaal van iemand uit de doelgroep in
’s-Hertogenbosch te publiceren.
Al met al kan het bestuur terugkijken op een goed jaar en met vertrouwen wordt het jaar 2022
tegemoet gezien.
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Verslag van de straat – Verslag van de straatpastor

Het belang van een bruisende stad
Het jaar begon er mee dat de maatschappij een beetje
dakloos was. Het is geen nieuws dat het covid-19 virus
de samenleving ontregeld heeft, maar anders dan het
jaar ervoor was het zover ontregeld dat Den Bosch, in
een lijst met een aantal grote steden het landelijk nieuws
heeft gehaald. Ik doel nu op de zo genoemde avond-klokrellen aan het begin van 2021. Het Den Bosch dat ik altijd
als een gemoedelijke stad bezien had, veranderde van
gezicht. Het litteken van de avond-klok-rellen vond ik
lang zichtbaar in de straten van Den Bosch.
De wintertijd met name januari en februari zijn voor veel
dak- en thuislozen een moeilijke tijd, dat is ieder jaar zo.
Er zijn rond die tijd meer mensen die het leven niet meer
zien zitten of lijden onder het daklozenbestaan in de wintertijd. Het lijden in de wintertijd zit
hem in veel facetten, niet alleen de kou maar bijvoorbeeld ook het gebrek aan groen wordt
beklaagd in het kader van stiekem een plasje plegen, omdat een dakloze geen wc heeft. Dat was
dit jaar omgekeerd. Doordat er een avondklok gold mocht iedereen die normaal buiten moet
slapen naar binnen. Voor een groep die daar normaal geen rechten op heeft werd de avondklok
dan ook met liefde omarmd. Lange tijd mochten ze binnen slapen! En hadden ze ook overdag een
warme plaats waar ze naar toe konden!! Hierdoor waren er zichtbaar minder daklozen in de
straten van Den Bosch centrum. Op grijze kille dagen, liep ik door een koude, vernielde en lege
binnenstad waar een lockdown gold. Het had een weinig gemoedelijke sfeer. Ik leerde ervan hoe
belangrijk een bruisende stad is voor dak- en thuislozen. In normale omstandigheden, wanneer
cultuur en horeca open is, hebben zij vaak geen geld om aan deze activiteiten mee te doen. Toch
brengen terrasjes en dergelijke een sfeer met zich mee. Een gezellige stad is ook en juist voor
daklozen belangrijk. Dit moesten we in het begin van het jaar ontberen. De stad was niet thuis bij
zichzelf het was een beetje een maatschappelijke dakloosheid.
Schorsingen
We begonnen met zijn allen het jaar met voor Nederlandse begrippen strenge
coronamaatregelen. Ik schrijf hierboven dat de avondklok door een aantal daklozen met liefde
omarmd werd. Maar dit aantal was niet de meerderheid. Zeker in het Hostel, waar bewoners met
een diversiteit aan redenen zich niet aan de avondklok konden houden, leverde dat problemen
op. Het hostel handhaafde vrij streng op het naleven van de overheidsregels omtrent corona, wat
erop neer kwam dat er in deze tijd sancties zijn gevallen. Persoonlijk vond ik dit destijds zwaar
bestraft in vergelijking met het gemiddelde van de Nederlandse bevolking. Wanneer burger X of
Y zonder aantoonbare reden op straat was riskeerde deze hooguit een boete. De mensen van het
hostel riskeerden daarboven op een sanctie of schorsing. Stel je eens voor dat je uit je huis wordt
gezet omdat je de avondklok drie keer niet bent nagekomen. Ondenkbaar voor een gewone
burger dat het zou gebeuren; realiteit voor hen die afhankelijk zijn.

jaarverslag Straatpastoraat Den Bosch 2021

Pagina 6

Dit beleid is een bewuste keuze. Dat ik persoonlijk een andere visie er op na houdt, is niet zo
interessant. Het gaat mij niet alleen om deze unieke situatie van avondklok. Over het algemeen
geldt het dat er ook in 2021 weer veel schorsingen zijn gevallen en dat mensen op alle opvangen
aangeven hun mening niet meer te durven geven omdat ze er dan uit moeten. Ik vind dat er dan
structureel iets ernstig misgaat. De lezer mag zelf beoordelen of het woord machtsmisbruik hier
gepast is. Het is in ieder geval een ernstige situatie als ik meermalen van diverse mensen hoor
dat zij hun mening niet meer durven te geven. Het lijkt een angstcultuur en het inzetten van
macht om de situatie maar onder controle te kunnen houden. Angstcultuur en zware
machtsmiddelen inzetten voor meningsverschillen zouden uit de wereld geholpen moeten
worden.
Boodschappen van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch(PGH)
Dakloosheid is een maatschappelijk probleem dat ons allen aangaat. Een jonge man uit Den
Bosch kwam iedere dag bij het station en zag er zo veel daklozen rondhangen. Hij was begaan
met hen en vroeg aan de dominee wat hij kon doen met daklozen en of het verstandig is om ze
geld te geven voor de honger. De PGH zocht hierover contact met mij. Ik legde uit dat ik geen
geld geef, maar dat ik of samen met iemand boodschappen ga doen, of dat ik zorg dat ik wat eten
in huis (kerk) heb om uit te delen. Zo hoeft iemand geen honger meer te hebben.
Hierop hebben wij van de PGH geld gekregen om voor hen boodschappen te doen. Dit werkt
goed. Er zijn met dit geld een aantal magen gevuld die anders leeg waren gebleven en de dak- en
thuislozen die net even in de problemen komen met boodschappen doen waren hier heel blij
mee.
Deze paragraaf gaat over een maatschappelijke dakloosheid in positieve zin, dat dakloosheid een
probleem van de maatschappij en van ons allen is. In dit opzicht vind ik Den Bosch een sociale
stad. Behalve die jongen die naar de dominee ging zijn er meer mensen betrokken bij daklozen.
Ik heb afgelopen jaren geregeld gehoord dat iemand 20 of zelf 50 euro kreeg. Meer dan eens
werd een dakloze niet zomaar een euro toegestopt om van het gezeur af te zijn of om eigen
geweten te sussen maar het ging soms om meer. Om wat ik en de dakloze die het ontving toch
een aanzienlijk bedrag noemen.
Het is zeker waar dat het bij de ene dakloze beter besteed is dan bij de ander en het is ook zo dat
de één het makkelijker toegestopt krijgt. Ik stond met een dakloze op straat en iemand kwam
ons Bossche bollen brengen. Ik zag daar zeker de humor van in en het talent van deze dakloze
die ik vaker iets toegestopt heb zien krijgen. Zoals broodjes kaas, kleding, bier, sigaretten, eten
enz. Helaas is dit nog niet het merendeel van de ervaring van dak- en thuislozen. Ze ervaren tot
op heden nog geen inclusie in de maatschappij. Helaas werd ook dit jaar door sommigen nog
gezegd dat zij zich als een hond behandeld voelen door burgers en medewerkers handhaving.
Allerzielen- de betekenis van dakloosheid
Terugkijkend op het jaar komen ook altijd de namen terug van hen die gestorven zijn. Dat
gebeurt natuurlijk al in begin november waarin wij in een kerkdienst van Allerzielen alle
overledenen gedenken. Dit jaar lag de gemiddelde leeftijd laag, ik geloof dat het gemiddelde
onder de 40 jaar lag. Dat het dit jaar lager is dan gemiddeld komt door de twee zelfmoorden
zelfdodingen? waarbij rond het afscheid/herdenken mijn hulp werd gevraagd.

jaarverslag Straatpastoraat Den Bosch 2021

Pagina 7

We hebben ook afscheid genomen van mensen die al jaren betrokken waren bij het
straatpastoraat. Ondanks dat alle daklozen in mijn hart wonen gebeurt het wel eens dat er met
de een meer klik is dan met de ander. Dit jaar moest ik afscheid nemen van een dakloze die mij
dierbaar was. Ik kende hem van 10 jaar terug, toen ik stagiaire was. We liepen toen samen over
straat en iemand riep: ‘ hé heb je een nieuwe vriendin’ op mij doelend. Hij antwoordde terug;
“doe normaal man, ze kan mijn dochter zijn’. Het is altijd fijn als de verhouding gewoon duidelijk
is dat ik pastor ben. Dat ik pastor ben betekent overigens niet dat ik altijd beleefd door hem
werd aangesproken. We hebben meerdere malen ruzie gehad. Dit werd op den duur onze hobby
en we konden alles tegen elkaar zeggen en elkaar vriendelijk pesten. Al viel mij al op dat de
laatste jaren de scherpte van zijn gepest en vriendschappelijke ruzie zoeken er af was. Ik had
verwacht dat hij nog langer mee ging wat niet het geval bleek te zijn. Het was ook deze dakloze
die mij als stagiaire leerde hoe je omgaat met het lijden van de ander. Dat je er hopeloos bij staat
en het leed van de ander ziet en aanhoort en er niets meer mee kan doen dan er in de moeilijke
momenten zijn voor de ander. Door de jaren heen heeft hij zijn levensverhaal verteld en zocht
daarin geregeld naar de
betekenis van zijn lange
leven als dakloze. Ik ben blij
voor hem dat hij eindelijk
rust heeft gevonden in de
dood want hij heeft, zoals
meer daklozen, een
langdurige lijdensweg gehad.
Zijn dakloze leven was veel
lijden maar toch van
betekenis. Helaas zien
daklozen dat niet altijd zelf.
Een andere zeer dierbare die
wij herdacht hebben
beëindigde daarom zelf zijn
leven.
Een nieuw project
In 2021 werd aanvang gemaakt met projecten om overlast van daklozen te bestrijden. Over het
concrete project zo meteen meer. In het kader van de betekenis van het leven als dakloze vroeg
ik mij dit jaar wel af wat de betekenis van dakloosheid voor de maatschappij was. Hoe zien zij
daklozen? Hierboven omschrijf ik uitgebreid wat de betekenis van een dakloze voor mij was. Hij
was voor mij medemens. Ik merk ook dat ik voor mijn gevoel niet met daklozen werk maar op de
eerste plaats met mensen. Uiteraard zitten ze in een situatie van dakloosheid en in dat
belevingskader wordt er met mij gesproken, maar de essentie van de ontmoeting is dat ze mens
zijn zoals ik mens ben.
Toch zijn wij ergens beland in een situatie waarin daklozen als overlastgevers worden gezien.
Dit is al geruime tijd gaande maar het hoeft niet zo te zijn. Er zijn ook samenlevingen waarin
daklozen van betekenis zijn. In sommige Islamitische culturen wordt dakloosheid gezien als de
hand van God die een medemens in nood op je pad geleidt en daarmee een sociaal beroep op je
doet. Het roept de vraag op wat betekent dakloosheid voor deze maatschappij?
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Het maandagmiddag project
Er is een project gestart om de overlast op de Wilhelminabrug tegen te gaan. Vanuit de
gemeente zijn er oriënterende gesprekken geweest met het stadsklooster om te onderzoeken of
er op deze locatie een dagopvang mogelijk was. Het project begon bij de Stichting Loods en het
stadsklooster. Het plan was om vanuit het stadsklooster iets van dagbesteding aan te bieden
georganiseerd door de Loods. Het straatpastoraat is hierbij betrokken geraakt om een brug te
slaan tussen alle groepen. Vanaf het begin zijn we een
samenwerkingspartner in het project. De samenwerking
werkt goed. De dagbesteding wordt gedaan door de Loods
en levensvragen of problemen die er zijn worden door het
straatpastoraat opgepakt. Laagdrempelig en op een fijne
manier zijn alle partijen aanwezig. Dat het een fijne manier
is blijkt ook uit de hoge opkomst. Op sommige middagen
komen er meer dan 20 mensen. Het project houdt in dat
mensen vuil kunnen prikken van straat voor een kleine
vergoeding. Wanneer het geen fijn project was en de
samenwerking niet goed liep zou het niet zo druk zijn.
Voor het straatpastoraat is het fijn om bij dit project
betrokken te zijn. Het is een makkelijke manier om met veel
mensen contact te houden.
Straatpastor en coördinator van het prikproject bij de dagopbrengst
Corona in de opvanghuizen en de maatschappij
Ook dit jaar heeft corona een grote stempel gedrukt op het sociale leven meer nog dan het jaar
ervoor. In 2020 waren relatief weinig daklozen besmet geraakt met het coronavirus. Het leek
erop dat de mensen van buiten toch veel weerstand hadden opgebouwd of misschien werden ze
altijd al door een grote groep van de bevolking op 1,5 meter gehouden. Wat het was wist ik niet
maar het was fijn dat de daklozen weinig door het virus zelf zijn getroffen.
Dit was helaas anders in 2021. Diverse opvangen hebben meerdere coronauitbraken gehad.
Soms was iedereen die woonde op die locatie besmet. Helaas heeft 1 dakloze de besmetting niet
overleefd en is overleden in de corona-teststraat. Maar verder is verreweg het merendeel
redelijk goed door de besmetting heen gekomen. Ik kan mijn waardering uitspreken voor
iedereen die op de opvangen werkt. Het is niet prettig werken als er coronabesmettingen zijn.
Naar beste kunnen hebben zij zich blijvend ingezet voor daklozen en dat verdient respect. Want
behalve de besmettelijkheid van het virus is de verhouding van een aantal daklozen met het
coronavirus op zijn zacht gezegd complex. Een aantal wordt boos, gelooft niet in corona en
vooral in het belang van quarantaine geloven ze niet. Dat laatste wordt geregeld als onwettig
opsluiten ervaren. Er is zelfs 112 gebeld door een bewoner van een opvang om een gijzeling te
melden omdat de opvang in quarantaine moest.
Woonbegeleiders die in zulke situaties geduldig en vriendelijk het beste weten te vinden voor de
daklozen, de maatschappij en hen zelf verdienen toch wel een eervolle vermelding.
In het jaar ervoor deed er in de wereld van de straat veel complottheorie de ronde over het
coronavirus. In verhouding met 2020 heb ik in 2021 minder complottheorieën gehoord maar
wat mij opvalt is dat de opvattingen die er waren echt radicaler zijn geworden. Ik sprak mensen
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die aangaven dat ze bereid waren te sterven voor de waarheid. Hiermee wordt bedoeld dat zij
zich zullen blijven verzetten tegen de overheid die hun vrijheid en financiële middelen inperkt.
Het gaat over een verzet tot het einde toe. Dat wil zeggen dat ze niet mee willen gaan in het
gebeuren rondom corona en dat ze hun mening willen blijven geven ook al worden ze – in hun
gedachten- dan als staatsgevaarlijk uit de weg geruimd. Het gaat tot nu toe over het recht
mening te mogen geven en niet over gewelddadige plannen van hun kant maar toch vind ik het
een zorgelijke ontwikkeling. Ik vermoed dat deze denkbeelden plotseling zijn ontstaan maar dat
ze een lange geschiedenis hebben. De mensen die ik hoor hebben een lange weg gehad aan de
onderkant van de samenleving. Ze hebben het altijd moeilijk gehad met rondkomen. Zowel
financieel als om autonomie te behouden. Als mensen in een opvang- of woonvoorziening
belanden moeten zij zich schikken naar de regels en de sociale hulp die zij ontvangen. Dit kan
ieder mens een bepaalde tijd volhouden, maar ik denk dat er ergens de rek uitgaat. Dat mensen
om zichzelf te kunnen zijn, te mogen zijn, een streep trekken; tot hier en niet verder. Waardoor
ze minder tot niet meegaand zijn in maatschappij en opvang. Autonomie is een groot goed en
belangrijk voor ieder mens. Wanneer deze voor mensen te veel is ondermijnd, ontstaat er een
situatie die moeilijk recht te trekken is.
Het straatpastoraat in coronatijd
Normaal ben ik met kerst bij drie tot vier kerstvieringen betrokken. Dit jaar was het aantal
wegens corona drastisch gedaald tot nul. En dit is eigenlijk ook het enige dat ik te klagen heb
over corona. Al onze vrijwilligers zijn niet besmet geraakt, het stadsklooster waar wij huisvesten
is nog onbesmet gebleven.
Zelf moest ik een aantal keren en soms op ongelukkige momenten in quarantaine en mij laten
testen omdat een persoon besmet was, met wie ik contact had. Maar dat is altijd goed afgelopen.
Onze maandelijkse vieringen mochten doorgaan en onze wekelijks spreekuren hebben altijd
doorgang gevonden. Deze werden met een gemiddelde van 8 bezoekers redelijk bezocht en het
is een betere opkomst dan in de jaren voorheen. Uiteraard waren er wel beperkingen zoals
maximaal 4 mensen in de spreekkamer bij het koffiedrinken. Dat is lastig als het regent en in de
wintermaanden is het ook koud. Al bij al kunnen wij als straatpastoraat dankbaar zijn dat wij
goed door het coronavirus zijn heen gekomen.
Het werk door laten gaan is niet alleen het spreekuur houden maar vooral op straat aanwezig
zijn voor kwalitatief gesprek. Halverwege het jaar heb ik een maand lang bijgehouden wie ik
sprak en wat ongeveer het onderwerp van gesprek was. Dit in het kader van een impactmeting.
Maar het is ook goed voor onszelf om inzicht te krijgen in het werk. Ik heb bijvoorbeeld lange
tijd gedacht dat ik ongeveer 5 echte buitenslapers (mensen die buiten slapen en niet verbonden
zijn met een of andere opvang) per maand sprak. Dat het niet iedere maand dezelfde zijn maar
wel telkens rond de vijf. Na meting blijkt het werkelijke aantal hoger te liggen op 15
buitenslapers. Hen sprak ik veelvuldig en zij hebben bij mij ook altijd een zekere voorrang,
omdat nood en gebrek hoog is en ik in een aantal gevallen het enige sociale netwerk ben.
Het aantal gesprekken en ook het onderwerp van gesprek is bijgehouden. In gesprek heb ik
meestal geen agenda wat er besproken moet worden. De mensen kunnen dus zelf kiezen
waarover ze met mij willen praten. Van alles wat er te bespreken valt blijkt dat het gesprek in
het straatpastoraat met stip op nummer 1 gaat over het levensverhaal. Mensen vertellen over
(meestal nare) gebeurtenissen die ze hebben mee gemaakt. Kort hierop volgt het aantal
gesprekken over wat er werkelijk toe doet in het leven. Vreugdemomenten maar ook het
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nadenken over dood en wat echt van belang is in het leven. Dat dit de meest besproken
onderwerpen in het straatpastoraat zijn, is geen nieuws. Het is goed om dit met cijfers te
onderbouwen.
En dan nog…
De slaapzakken zijn de deur uitgevlogen. Een vrijwilliger had sponsering geregeld om 10
kwalitatieve goede slaapzakken te kopen. Slaapzakken die redelijk beschermen tegen kou en
regen. Inmiddels zijn al deze slaapzakken uitgedeeld. De ontvangers zijn er blij mee en ik heb 1
tot op de naad toe versleten slaapzak (door veelvuldig gebruik op betonnen ondergrond) terug
gekregen. Ik hoop voor 2022 aan nieuwe, goede slaapzakken te komen.
Een nieuwigheid is dat we in iedere viering bidden voor de gevangen. Het is nog concreter
gemaakt door aan het eind van het jaar mee te doen met de schrijfactie van Amnesty
International. Uiteindelijk zijn er door ons meer dan 20 brieven geschreven.
En last but not least een terug blik op het jubileum. Het zal vast niemand ontgaan zijn dat het
straatpastoraat dit jaar zijn 30-jarig bestaan heeft gevierd. Het heeft de media en zelfs de lokale
tv gehaald. Het jubileum vierden wij in de kloostertuin van de broeders Franciscanen. Daar
hadden wij in samenwerking met de Loods en de Vincentiusvereniging een gezellige braderie
gehouden. De opkomst was groots; er zijn meer dan 1000 mensen op af gekomen. Het was fijn
dat onze sponsoren en vertegenwoordigers van de Gemeente en samenwerkingspartners op hun
vrije zaterdag aanwezig waren. De sfeer was de gehele dag gemoedelijk en super gezellig zeker
ook dankzij de enorme inzet van de Loods en de Vincentiusvereniging.

Mijn bijdrage was een lezing onder de titel Zin- en Levensvragen in het straatpastoraat.
De lezing werd goed bezocht.
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Vooruitblik 2022
De samenwerking met de bewoners van het stadsklooster verloopt goed en het straatpastoraat
ondervindt niet zelden steun van hen. Ik hoop dat de samenwerking goed blijft en misschien zijn
er mogelijkheden om meer voor daklozen, directe omgeving en maatschappij te kunnen
betekenen. Het is onze taak om vrede te brengen waar verdeeldheid heerst.
Het lijkt erop dat in de nabije toekomst de opvang om de hoek van het stadsklooster wordt
uitgebreid door samenvoeging met een andere opvangvoorziening. De buurt wekt o.a. in kranten
en bij bewoners van de opvang sterk de indruk niet blij te zijn met daklozen in hun wijk. Het is
iets wat op de aandachtpuntenlijst voor 2022 mag. Ons inzetten voor vrede, verdraagzaamheid
en eventueel verzoening.
Het is vanaf mijn begin bij het straatpastoraat mijn doelstelling geweest om van het
straatpastoraat een bij de tijds, transparante, professionele organisatie te maken. Voor dit jaar
staat op de planning om de vrijwilligersregistratie op orde te hebben. Dat betekent dat alle
vrijwilligers een VOG van maximaal vier jaar oud, indien gevraagd, kunnen laten zien. Dat er een
gedragscode komt die bekend en inzichtelijk is bij vrijwilligers en dat de
vertrouwenscontactpersoon van onze organisatie bekend en vindbaar is. Tevens dat er een
formulier voor intakegesprekken komt en dat er binnen onze organisatie wordt afgesproken of
wij iedere vijf jaar van alle vrijwilligers een nieuwe VOG willen laten zien.
Op de aandachtpuntenlijst staat ook het probleem van gebrek aan mogelijkheden voor een vrije
inloop op locaties. Een aantal jaren geleden was er op het Inloopschip een vrije inloop waar
iedere dak- en thuisloze naar binnen kon. Het was een plaats waar ze gewoon konden zitten en
een kopje koffie konden drinken. Dat deze inloop er niet meer is wordt nog steeds als een gemis
ervaren. Soms heeft een mens een plek nodig waar hij gewoon kan zijn zonder dagbesteding,
werk of iets anders te moeten. Dat wat men overlast noemt werd door de betrokkenen
omschreven als de noodzaak om ergens (ongedwongen) te kunnen zijn. Ik denk dat Den Bosch
behoefte heeft aan een warme, overdekte koffieleutgelegenheid voor de onderkant van de
maatschappij. Dit wil ik in 2022 bij een aantal partijen onder de aandacht brengen.
In dit jaarverslag heb ik in een paar regels overwogen wat gebrek aan autonomie met een mens
kan doen. Deze paar regels zijn bij lange na niet voldoende om de ernst van dit onderwerp te
bespreken. Ook vraag ik in dit jaarverslag hardop af wat de betekenis is voor daklozen in onze
maatschappij. In 2022 wil ik deze vraag omkeren. Wat is de minimale voorwaarde wat wij voor
daklozen willen doen? Straatpastoraat en de maatschappij. Zou er ergens ingezet moeten
worden op het behoud van autonomie? Op het versterken van de eigenwaarde? Op veiligheid en
gezondheid voor een kwetsbare groep burgers? Ik wil deze vragen bij een aantal betrokken
partijen hardop stellen in de hoop dat er voor het eind van 2022 een schrijven over dit
onderwerp op tafel ligt.
De rest van de plannen voor 2022 zijn wat bescheidener en liggen vooral in de aard van het
bestaande voort te zetten. Zodat we nog vele jubileums mogen vieren. Dit om een zegen te zijn
voor eenieder maar heel speciaal om zegen te zijn voor hen die noodgedwongen verblijven in de
onderkant van de samenleving.
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Financieel verslag 2021
Het financieel jaarverslag geeft een toelichting op de rekening en verantwoording van het jaar
2021 en de begroting 2022 – 2024 in de navolgende pagina’s. Op 11 maart 2022 heeft de
kascontrole plaatsgevonden.
Inkomsten
De totaal inkomsten bedroegen € 76.613.
De giften van onze belangrijkste structurele subsidiënten, veelal zustercongregaties, zijn licht
gedaald in 2021. Ook al is de daling beperkt. De noodzaak voor nieuwe structurele subsidiënten
neemt verder toe.
De gemeente ’s-Hertogenbosch gaf wederom een bijdrage voor de aanwezigheid van de
straatpastor in Den Bosch. Tevens hebben we een mooie bijdrage ontvangen vanuit het
gemeente wijkbudget voor het vieren van ons jubileum, waar we bij hebben gedragen aan
verbinding in de wijk. Tevens draagt dit bij aan onze bekendheid, waardoor we mogelijk nieuwe
subsidiënten kunnen aantrekken. Op de dag zelf hebben we voor meer dan €1.000 aan
producten kunnen verkopen.
De huisvestingskosten zijn voor het grootste deel geschonken door het San Damiano klooster.
Qua projectbijdragen zijn we dit jaar heel actief geweest. U leest hier meer over onder het kopje
“uitgaven”. Vincentius is een goede partnerorganisatie en heeft wederom alle identiteitskaarten
en paspoorten vergoed, die de straatpastor heeft voorgeschoten voor dak- en thuislozen, die dit
nodig hadden. Met de Loods werken we ook naar goede tevredenheid samen, maar dan meer
vanuit de operatie. Het financiële succes – veel beter dan begroot - van het jubileum komt mede
doordat zowel de Loods als Vincentius het jubileum hebben ondersteund in de uitvoering.
Qua incidentele subsidies was er een mooie stijging van ruim €3.500 te zien.
Ondanks positieve ontwikkeling qua inkomsten was de exploitatiedekking van Fonds Franciscus
nodig. Op 4 oktober 2018 lanceerde het Kansfonds dit
fonds om inloophuizen en het straatpastoraat bij te staan.
Veel fondsen subsidiëren wel activiteiten maar geen
doorlopende exploitatiekosten, terwijl huisvesting en
personeelskosten het grootste deel van de begroting
uitmaken. Ook het straatpastoraat Den Bosch heeft voor
de periode 2018-2022 de toezegging dat het
exploitatietekort door het fonds wordt gedekt.
In 2020 is een voorschot overgemaakt voor de
exploitatiedekking in 2021. De verrekening over 2021
moet nog plaats vinden. In 2021 is er een voorschot
ontvangen voor 2022.
Om toekomstbestendig te zijn met een gezonde financiële inkomsten- en uitgavenpatroon heeft
de penningmeester in de tweede helft van 2020 een fondsenwervingscursus bijgewoond. Deze
cursus werd aangeboden door het KANSFONDS via het KNHM en geeft tips om beter fondsen te
kunnen werven en biedt ook een netwerk met andere straatpastoraten. Zie ook het artikel van
op kansfonds.nl, klik hier. In 2021 zijn gestart met het werven van een fondsenwerver. We
hadden iemand gevonden, die helaas wegens omstandigheden weer snel moest stoppen. In 2022
gaan we opnieuw werven.
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Uitgaven
De totale uitgaven in 2021 bedroegen € 75.615.
De grootste verandering ten opzichte van 2020 is het opzetten van meer projecten.
Voor dak- en thuislozen, die acute nood hadden, hebben we financiële steun verleend. Op het
gebied van zorg, woningbemiddeling en levensmiddelen. Hierbij werken we samen met vaste
subsidiënten, die via separate bijdragen ondersteunen. De projecten genereren inkomsten en
tegelijk meer uitgaven. Het idee is dat dit gaat helpen bij fondsenwerving.
Voor de meeste projecten zijn ook extra fondsen verworven.
Het jaar is met +€999 positief afgesloten met de exploitatiedekking van het Franciscusfonds.
Prognose 2022 - 2024
Voor 2022 wordt een tekort verwacht van ruim €5.750.
Buiten een toename in projecten blijven de loonkosten de grootste kostenpost. Dit in relatie tot
een daling van structurele subsidies zal tot tekorten leiden.
Het daadwerkelijk tekort in 2022 zal deels gedekt worden door het Franciscusfonds. Na 2023
dekt het Franciscusfonds geen exploitatietekorten en zal het tekort verder oplopen. Om dit
tekort te dekken, vragen we meer steun bij de gemeente en zijn we actief op zoek naar andere
subsidiënten.
Het Straatpastoraat Den Bosch heeft als kerkelijke instelling de ANBI-status. Dit betekent dat
een gift aan het Straatpastoraat Den Bosch aftrekbaar is voor de belasting.
Wij danken alle donateurs – groot of klein - van harte dat ze het werk van het straatpastoraat
ook in 2021 weer mogelijk hebben gemaakt. Ook onze vrijwilligers en partnerorganisaties willen
wij bedanken voor hun inzet. Dit stel ons in staat om de operationele kosten te beperken.

Balans per 31 december 2021
Activa

€

Debiteuren
Bank

378
155.376

Passiva
Eigen vermogen
Crediteuren
Sociale lasten

Totaal

155.754

Totaal
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141.397
12.068
2.289
155.754
Pagina 14

REKENING EN VERANTWOORDING 2021
(Bedragen afgerond in €)
Realisatie Realisatie
2021
2020
OPBRENGSTEN
Structurele subsidies
Franciscusfonds
Overige giften
Projectbijdragen:
* Gemeente
* Jubileum
* Vincentius
* Zorgproject
* Levensmiddelen
* Woonbemiddeling
* NetwerkDAK
* Overige
Rente spaargeld

€ 35.500
€ 10.131
€ 13.470

€ 36.000
€ 11.350
€ 8.918

€ 12.480
€ 3.195
€ 722
€ 261
€ 299
€ 555

€ 12.480
€ 230

€ 2.055
€ 520
€0

TOTAAL INKOMSTEN

€ 76.613

€ 71.553

UITGAVEN
Totaal personeelskosten

€ 52.958

€ 43.684

€ 88

€ 1.342
€ 1.961
€ 500

Kosten liturgie en pastoraat
Projectkosten
* Kerst/ Pasen
* Coffee to Go
* Slaapzakken
* Woningbemiddeling
* Zorgproject
* Levensmiddelen
* Nieuwsbrief
* Jubileum
* Overige
Vrijwilligerskosten
Representatiekosten
Reiskosten
Benevolentiegelden
Pastoraat overige
Vincentiusgelden
Totaal kosten liturgie/pastoraat

€ 1.683
€ 50
€ 722
€ 10.091

€ 230
€ 6.594

Huisvestingskosten

€ 10.400

€ 10.400

€ 48

€ 291

€ 1.538
€ 185
€ 395

€ 2.369
€ 182
€ 348

€ 75.615

€ 63.868

€ 999

€ 7.685

Kantoorkosten
Overige kosten
* administratiekosten
* Lidmaatschap NetwerkDAK
* bankkosten
TOTAAL UITGAVEN
TEKORT (-) / OVERSCHOT (+)

€ 555
€ 262
€ 268
€ 288
€ 4.090
€ 1.278
€ 686
€ 120

€ 421

€ 524
€0
€ 16
€ 1.600

BEGROTING 2022-2024
(Bedragen afgerond in €)
INKOMSTEN
Subsidies
* Congregaties
* Gemeentesubsidie
* Fonds Franciscus
* Huisvesting bijdrage
* NetwerkDAK Noodfonds
* Vincentius
* Projectgiften
* Overige giften
* Rente spaargeld

2022

2023

2024

€ 34.000
€ 12.480
€ 9.080
€ 6.900
€ 1.250
€ 750
€ 2.500
€ 7.500
-€ 200

€ 32.000
€ 15.250

€ 30.000
€ 15.250

€ 6.900

€ 6.900

€ 750
€ 3.500
€ 12.500
-€ 200

€ 750
€ 4.000
€ 17.500
€0

TOTAAL INKOMSTEN

€ 74.260

€ 70.700

€ 74.400

UITGAVEN
Verdeling inzet straatpastoor 32 uur per week
* Op straat/ maatschappelijke opvang
€ 38.220
* Spreekuur
€ 5.460
* vrijwilligers begeleiding
€ 3.255
* Vieringen
€ 3.780
* Overige
€ 4.935
Totaal personeelskosten
€ 55.650

€ 40.131
€ 5.733
€ 3.418
€ 3.969
€ 5.182
€ 58.433

€ 42.138
€ 6.020
€ 3.589
€ 4.167
€ 5.441
€ 61.354

Projecten
* Coffee to Go in corona tijd
* Pasen
* Kerst
* Vincentius
* Nieuwsbrief
* Overige
Totaal projectkosten

€ 1.250
€ 1.150
€ 1.150
€ 750
€ 520
€ 2.000
€ 6.820

€ 1.200
€ 1.200
€ 750
€ 540
€ 3.000
€ 6.690

€ 1.250
€ 1.250
€ 750
€ 540
€ 3.500
€ 7.290

Kosten liturgie en pastoraat
* vrijwilligerskosten
* kosten liturgie
* benodigdheden pastoraat
* reiskosten
* benevolentiegelden
Totaal kosten liturgie/pastoraat

€ 1.750
€ 200
€ 300
€ 200
€ 1.600
€ 4.050

€ 1.800
€ 200
€ 300
€ 200
€ 1.600
€ 4.100

€ 1.800
€ 200
€ 300
€ 200
€ 1.600
€ 4.100

€ 10.400

€ 10.400

€ 10.400

€ 1.700
€ 210
€ 260
€ 420
€ 2.590

€ 1.825
€ 220
€ 270
€ 450
€ 2.765

€ 2.000
€ 220
€ 270
€ 450
€ 2.940

Kosten onvoorzien

€ 500

€ 500

€ 500

TOTAAL UITGAVEN

€ 80.010

€ 82.888

€ 86.584

TEKORT (-) / OVERSCHOT (+)

-€ 5.750

-€ 12.188

-€ 12.184

Huisvestingskosten
Algemene kosten
* kosten adminstratiekantoor
* lidmaatschap NetwerkDAK
* kantoorkosten
* bankkosten
Totaal algemene kosten

