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1. Voorwoord

2. Verslag van het bestuur

Het is moeilijk om vooruit te kijken en te zien wat een nieuw jaar brengen
zal. Terugblikken is makkelijker. Aan het begin van 2021 konden we
nauwelijks vermoeden dat het coronavirus opnieuw vrijwel het hele jaar
2021 zou beheersen. Er was hoop dat de vaccinaties die snel op gang
kwamen het virus zouden terugdringen en dat het ‘normale’ leven weer ons
leven zou bepalen. In de zomer leek dat ook het geval te zijn. Maar in de
tweede helft van het jaar namen de besmettingen weer snel toe. Dat heeft
uiteindelijk geleid tot een nieuwe lockdown. En daarmee was de situatie
ook voor de dak- en thuislozen terug bij af. De straten – hun leefwereld
- waren opnieuw leeg; veel natuurlijke ontmoetingsplaatsen gesloten; en
nauwelijks uitzicht op betere tijden. Zo wisselend en onvoorspelbaar was
2021.

De Kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven is een kerkelijke stichting
die door de bisschop van ’s Hertogenbosch in het leven is geroepen per
1 januari 2018. De kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven heeft de
ANBI status. (Ons ANBI-nummer is: 8256.55.043)
Diaken Rob Kosterman is door de bisschop benoemd als straatpastor.
De bestuursleden ontvangen voor hun inzet geen vergoeding. Het bestuur
heeft de taak om de werkzaamheden van de straatpastor te faciliteren.
Daartoe verwerft het fondsen bij maatschappelijke sponsoren, instellingen
met een christelijk religieuze oriëntatie en individuele personen die zich
betrokken voelen bij het Straatpastoraat. Het bestuur streeft er niet naar
om een eigen fonds te vormen. Wel vindt men het wel belangrijk een
reserve te hebben om daarmee de continuïteit van het Straatpastoraat
te kunnen borgen, als het financieel even tegenzit. De bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor hem als werknemer en dus ook voor de
salariëring van de straatpastor volgens de normen van het bisdom vraagt
daar immers om.

Gelukkig waren er ook lichtpunten. Want ook 2021 bood kansen en
mogelijkheden. U ziet op de website www.straatpastoraateindhoven.nl
beelden van de vele ontmoetingen en activiteiten van straatpastor Rob
Kosterman. Voor hem werd het opnieuw een jaar van improviseren en van
zoeken naar mogelijkheden om ‘zijn mensen’ toch nabij te kunnen zijn.
Ook de Catharinakerk was voor hen een belangrijke ontmoetingsplaats. De
sfeer biedt rust en samen met Het Steunpunt Materiële Hulpvragen en Het
Open Huis is de kerk een warme plek, waar mensen aandacht krijgen en
zo nodig geholpen worden. Ook 2021 was dus een jaar waarbij de dagen
meestal niet normaal waren. Zeker niet voor de ‘mensen van de straat’, die
vaak leven bij de dag. De werkverslagen van Rob geven een kleine inkijk
in de vreugde, de pijn en het verdriet van hen. Maar ook van hun hoop en
hun machteloosheid. Hij wist dat mooi te verwoorden in het geloofsgesprek
dat de KRO heeft uitgezonden op 14 november voorgaand aan de
eucharistieviering.

In 2020 heeft het bestuur besloten om het zoeken naar sponsoren te
verbreden naar maatschappelijke organisaties die affiniteit hebben met de
dak- en thuislozen in Eindhoven. Dit heeft in 2021 nog niet tot resultaten
geleid. Wel is ondanks corona het draagvlak onder de parochianen in
Eindhoven gegroeid.
Samenstelling bestuur
In 2021 was de samenstelling van het bestuur
L. Verhoeven voorzitter
W. Thuis secretaris
C. Kemna penningmeester
H. de Groot lid
Charlotte Verhulst lid

Het bestuur is straatpastor diaken Rob Kosterman zeer erkentelijk voor
zijn inzet. Zijn betrokkenheid bij de doelgroep is groot. Bovendien liet hij
ook in 2021 niet na om in de media-aandacht te vragen voor de noden en
problemen van ‘zijn mensen’. Voorbeelden hiervan zijn op onze website te
zien.

Vacature
In het werkjaar 2021 heeft Charlotte Verhulst te kennen gegeven vanwege
eigen drukke werkzaamheden terug te moeten treden als bestuurslid.
Het bestuur dankt haar voor haar inzet voor het Straatpastoraat. Het
bisdom heeft haar ontslag aanvaard. Het bestuur heeft zoals de statuten
voorschrijven aan de parochie St. Joris gevraagd een kandidaat voor te
dragen om in de vacature te voorzien. Op 1 januari 2022 is deze vacature
nog niet ingevuld.

Frans Verhoeven voorzitter.
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Vergaderingen
Het bestuur is in het verslagjaar 4 maal in vergadering bijeengeweest.
Belangrijk agendapunt was steeds te horen welke vragen en problemen
Rob Kosterman tegenkwam in zijn werk. Hij was daarom aanwezig bij de
vergaderingen van het bestuur.
Het bestuur streeft ernaar om het draagvlak voor het Straatpastoraat in de
parochies van Eindhoven een goede basis te geven. De parochies bieden
jaarlijks ruimte in de verschillende kerken om het belang van deze vorm
van pastoraat naar voren te brengen. Dat heeft effect zoals o.a. blijkt uit
de gestage groei van de financiële bijdragen van parochianen. Het bestuur
heeft jaarlijks overleg met het bestuur van de parochie St. Joris en van de
parochie St. Petrus Stoel.

De oprichting van het fonds, waarbij straatpastor Rob Kosterman nauw
betrokken is, werd mogelijk gemaakt door Stichting Thomas van Villanova
en Parochiële Caritas Instelling (PCI) St. Catharina.
Contacten
De Catharinakerk is voor het diaconale werk van Katholiek Eindhoven van
groot belang. Het Open huis en Het Steunpunt Materiële Hulpvragen en
ook het Straatpastoraat vormen een baken in moeilijke tijden zoals nu
met corona. Voor straatpastor Rob Kosterman biedt de Catharinakerk een
uitvalbasis voor zijn pastoraat. Daarnaast is hij vaak te vinden ‘op straat’
in het centrum en heeft hij vaste tijden van bezoek aan de inloophuizen.
Ook heeft hij regelmatig contact met Neos, de Stichting Ervaring die Staat,
Springplank040, de huisarts en de politie. Vaak is hij degene die bemiddelt
of kan doorverwijzen.

Het zoeken naar sponsoren uit maatschappelijke organisaties heeft nog
niet tot succes geleid. Wel zijn verschillende organisaties bereid om heel
concreet iets te doen voor de doelgroep. Het gaat dan om maaltijden,
maar ook om het verzorgen van een kerstdiner, om slaapzakken, een
tocht naar de Efteling, een ‘verwendag’ in de tuin van St. Petrus. Omdat
inloophuizen in het weekend soms gesloten zijn is er in de St.Petruskerk
onder verantwoordelijkheid van de stichting Open Huis St. Cathrien op
zaterdag een inloop in de ruimte ‘onder de toren’. Dit wordt georganiseerd
door vrijwilligers.

Stagemogelijkheid
Het Straatpastoraat biedt passende mogelijkheden aan studenten om
stage te lopen. Zo heeft in het afgelopen werkjaar Thijs Aarts zijn stage
afgerond. Daarnaast hebben Gerdien de Graaf en Mira van Ooijen in 2021
stagegelopen in het kader van hun beroepsopleiding.

3. Samenwerking
Het Straatpastoraat richt zich op ‘de mensen van de straat’ ongeacht hun
eigen religieuze achtergrond. Het bestuur heeft contact met de Diaconie
van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) Eindhoven voor samenwerking.
Dit heeft nog niet tot concrete afspraken geleid.
Naast de bekende groep dak- en thuislozen dient zich tevens een groep
aan van buitenlandse arbeiders - voornamelijk Polen - die dakloos zijn
geworden. Deze groep heeft heel eigen problemen terwijl de communicatie
moeizaam is. Want velen van hen spreken nauwelijks Nederlands.
Tandartshulp
Belangrijk is de oprichting van het Thomas Tandarts Fonds. Dit fonds wil
voorzien in tandartsenhulp voor hen in Eindhoven, die minvermogend
zijn en kampen met een acute zorgvraag, maar niet verzekerd zijn voor
tandartszorg.
Ook voor schrijnende situaties die zich (kunnen) voordoen onder doelgroep
van het Straatpastoraat, staat het tandartsfonds open.
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4. Jaarrekening 2021
De jaarrekening laat in 2021 een positief beeld zien ondanks het wegvallen van de
startsubsidies van Het Kansfonds en Thomas van Villanova. Het bestuur is dankbaar dat
het draagvlak in Eindhoven voldoende groot is zodat de jaarrekening geen tekort laat
zien. De jaarrekening is goedgekeurd door het bisdom.
Overzicht jaarrekening
De jaarrekening is op verzoek in te zien bij de penningmeester.
Het bestuur dankt allen die het werk van het Straatpastoraat mogelijk maken.

daardoor drie maanden in coma gelegen. Ook heeft zijn moeder drie
jaar geleden een einde aan haar leven gemaakt. Bij deze jongen (38)
vind ik het verwonderlijk dat hij nog staande blijft. Zo af en toe stuurt
hij een berichtje om eens te praten en dan spreken we ergens af waar
we rustig kunnen praten.”
“M. T. is weer terug in Eindhoven. Heeft enkele maanden bij zijn
vader gewoond. Dat is mislukt en nu kom ik hem weer tegen op straat
of in een van de inloophuizen. M. is rond de veertig jaar, drinkt erg
veel en krijgt daardoor regelmatig gebiedsverboden vooral voor de
binnenstad.
Ondanks het vele drinken heb ik hem nooit agressief gezien.”

5. Uit de werkverslagen van straatpastor
Rob Kosterman

“J. S. een ex-dakloze man rond de 30jaar. Woont nu in een woonhotel
op de Boschdijk. J. zoekt wat structuur zodat hij niet meer of in ieder
geval minder zijn dag op straat hoeft door te brengen.”

De werkverslagen van straatpastor Rob Kosterman geven een goed beeld van de vragen
en problemen van de ‘mensen van de straat’. ‘Zijn mensen’ zijn wel mensen met een naam
en een verhaal. Hier volgen een aantal citaten.

“M. H. heeft sinds kort een appartement langs het kanaal. Ik kwam
hem erg verward tegen. Hij wilde geld hebben en kwam zeer
dwingend over. Een heel verhaal van iemand die hij in huis had
genomen en zijn geld had weggehaald. Om zijn eis kracht bij te
zetten dreigde hij met zelfmoord. ‘Ik ga straks naar het spoor’, was
zijn dreigement. Lastig om dan een beslissing te nemen. Ik heb het
niet gedaan en hem doorverwezen naar het SMH. Een van de weinige
momenten dat ik mij niet veilig voelde.”

“Deze maand heb ik D. P. leren kennen. Een man van rond de 45 jaar. Heeft drie kinderen
en is dakloos. Op FB zie ik filmpjes van een gelukkige vader, maar daar kom ik ook een
verhaal tegen dat hij zijn ontvoerde dochter al meer dan 10 jaar zoekt. Tot nu toe lukt het
mij niet om daarover in gesprek te gaan.”
“P. is een jonge man van ongeveer 30 jaar, loopt soms schreeuwend door de stad. Voor
het eerst heb ik een gesprek met P. gehad. Soms heeft hij het gevoel dat zijn ideeën en
gevoelens door andere worden afgepakt. Het mooie is dat hij als we elkaar tegenkomen,
hij mij begroet... Dat is een hele stap vooruit. Ook komt hij nu naar de zaterdag opvang
bij de Petruskerk.”
“P. van S. heeft op mijn verzoek zijn verhaal op papier gezet. Het is een verhaal van vallen
en opstaan. Maar hij heeft nu een appartement en werk. Ik heb het gevoel dat met de
begeleiding die P. heeft hij het wel redt.”
“A. is een veteraan die in zijn auto slaapt kwam op een donderdagmorgen geheel
overstuur in het Open Huis. Een longontsteking en zijn hernia speelde op. Maar het
ergste was dat hij als veteraan nergens hulp krijgt. Hij geeft mij wat telefoonnummers van
instanties die zich bekommeren om veteranen. Of ik iets kan bereiken.”
“D. T. is nu een vaste bezoeker van het Open Huis en is aan de Alfa cursus begonnen. Hij
was al langer zoekende en heeft de stap durven zetten. Voor D. een hele stap. Hij heeft
een laag zelfbeeld door zijn spraakgebrek, dit als gevolg van een auto-ongeluk. Hij heeft
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“Via A. S. een medewerkster van Neos Kwartelstraat ben ik in contact
gekomen met M. W.
M. is terminaal en kan zijn zeven maanden jonge hond niet meer zelf
uitlaten. Voor M is de hond ‘zijn alles’. Er moet een uitlaatservice voor
de hond komen. Kosten 5 euro per dag, maar dat geld is er niet,
ook zijn bewindvoerder geeft dat aan. Voor drie maanden heb ik dat
kunnen regelen via de beide PCI ‘s van Eindhoven.”
“Een van de personen uit de doelgroep die nooit naar de kerk komt
en dus ook niet in het Open Huis, trof ik na de woensdagmiddag
viering in de kerk aan. ‘Wat een mooi gebouw’ was zijn opmerking.
Maar meteen ook de vraag: ‘Waarom zo’n groot en mooi gebouw voor
iemand die je niet ziet?’ Samen zijn we de gebrandschilderde ramen
gaan bekijken en daaruit ontstond een mooi gesprek. Zijn verleden,
en zijn band met de kerk als jongen op de lagere school. ‘Even kwam
het gevoel van vroeger weer boven’ zei hij... We hebben ons gesprek
afgesloten met het opsteken van een kaarsje bij Maria.”

“Voor H. v.d. E. heb ik het ombudsteam van de PvdA ingeschakeld. H. is
vanuit de Kwartelstraat naar Wilgenhof gegaan. Daar kunnen ze niet de zorg
leveren die hij nodig heeft. Zijn huishoudelijke hulp is stopgezet, en het huis
vervuilt. Het ombudsteam gaat het verder onderzoeken.”
“B. belt mij elke dag voor een kort gesprekje. Meestal hoe hij zich die dag
voelt. Soms ga ik bij hem langs, hij sluit zich op, verzorgt zich onvoldoende
en heeft buiten zijn casemanager die een keer per week een uurtje komt
geen contacten. Vaak sluiten we dat dagelijks gesprekje met een kort
gebed af.”
“Een van onze daklozen, een man van 68 jaar, Arie V. is op straat
mishandeld. Arie heeft er een schedelbasisfractuur aan over gehouden.
Een vitale man die ik overal lopend tegenkwam is nu een wrak geworden.
Hij is op de Kruisstraat van achteren aangevallen. Hij kan zich niets meer
herinneren en is door anderen gevonden. Bij hoge uitzondering mag ik op
de Barrierweg waar hij nu verblijft hem bezoeken. Met een rollator kan hij nu
enkele meters lopen. Arie gelooft niet dat hij erboven op komt. De laatste
keer hebben we over zijn afscheid gesproken. Het moet een kerkelijke
uitvaart zijn. Triest!”
“Na de kerst kregen we te horen dat Edwin was overleden. Edwin een man
van 49 jaar die enkele weken daarvoor de sleutel van een huisje op Croy
had gekregen. Een rustige sympathieke man die veel op de Visserstraat en
‘t Hemeltje kwam. Waarschijnlijk een hartstilstand. Donderdag 6 januari is er
een bijeenkomst om hem te gedenken met zijn vrienden van de straat.”
Naast persoonlijke gesprekken spelen er allerlei andere zaken.
Voedsel, kleding en geldmiddelen: 4 tassen met levensmiddelen, 2
treinkaartjes en 1x leefgeld aan een dakloze die zonder regiobinding
daardoor geen geld van het SMH kan krijgen, twee overlevingspakketten (
slaapzak ) uitgedeeld.
Doorverwijzing: Via een Franciscaan uit Valkenswaard kwam een verzoek
binnen of ik iets kon betekenen of wist waar een dakloze vrouw uit Moldavië
naar toe kon. Zij heeft werk gehad in de schoonmaak en na het beëindigen
van het contract is zij op straat komen te staan. Doorverwezen naar Neos.
Gemeente: Vanuit de CDA fractie van Eindhoven de uitnodiging gekregen
om aan het armoede-debat mee te doen. Tweede kamerlid René Peters was
daar ook bij aanwezig.
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Rotary: Dinsdag 4 februari heeft de Rotary Eindhoven Zuid weer een avond
verzorgd voor onze mensen. Het was een buffet met live muziek. Ongeveer
60 personen hadden zich aangemeld, rond de 80 bezoekers waren binnen.
De Rotary heeft eten bij moeten bestellen. Een heel geslaagde avond!

Met Frank Fr. en een bestuurslid van de parochie St. Petrus een afspraak
gemaakt over een proef van twee kluisjes voor de daklozen. In deze kluisjesdie niet al te groot zijn- kunnen ze spullen opbergen zodat ze niet de hele
dag dit mee hoeven te sjouwen.

Woensdag 5 februari: van stichting (Z)onder dak de ‘Toffe peer’ ontvangen
voor mijn werk met de dak en -thuislozen. Deze uitreiking was bij
boekhandel van Pierre.

De afgelopen maand zou je een ‘feestmaand’ kunnen noemen.
De beide inloophuizen (‘t Hemeltje en het Open Huis Sint Cathrien) hebben
ieder van de gemeente 7.500 euro ontvangen om het coronaleed voor de
bezoekers van deze inloophuizen te verzachten. Besloten is om samen op
te trekken in de organisatie. Als straatpastor ben ik bij de voorbereiding
aangeschoven. We hebben een verwenmiddag georganiseerd in de tuin
van de pastorie van de Petrusparochie. Een grote tent, buffet, bingo en
meer activiteiten. Een daarvan was het inschrijven voor een dag naar de
Efteling, Beekse Bergen, een bezoek aan een bioscoop of naar de DAFmuseum. Bij deze verwenmiddag waren ongeveer 100 bezoekers.
Voor de Efteling waren 64 inschrijvingen, de Beekse bergen 32 en voor de
bioscoop en DAF- museum 25 inschrijvingen. Naar de Efteling en Beekse
Bergen ben ik mee geweest. De sfeer en het weer waren gewoon erg
goed.

Zondag 9 februari heb ik in de Remonstrantse kerk op het einde van de
viering iets mogen vertellen over mijn werk als straatpastor. Na de dienst
was er een deurcollecte voor het Straatpastoraat.
Koken voor gasten: Een initiatief om op de avond een maaltijd en
gezelligheid te bieden voor een groep vaste gasten van het Open Huis en
Straatpastoraat.
Deze maand heb ik contact gehad met twee dames die een nieuw project
zijn begonnen: Soep & Co.
Een initiatief van beide dames om verbinding tot stand te brengen. Van de
gemeente hebben ze subsidie gekregen om te starten. Voor 24 december
heb ik ze uitgenodigd om voor de Catharinakerk te komen staan om
in kerstsfeer soep, broodjes en dergelijke uit te delen. In de twee uur
dat ze daar stonden hebben ze dit aan ongeveer 30 dak- en thuislozen
aangeboden. Maar ook aan enkele passanten.

Tot slot
De ervaringen van de straatpastor horen thuis in het jaarverslag. Het brengt
in beeld hoe de ‘rafelranden’ van onze stad Eindhoven eruitzien. Maar
het laat ook zien dat het gaat om mensen die een naam hebben, mensen
met een verhaal waarin je hoort waarom zij ‘hun thuis’ beleven op straat.
Vreugde en verdriet, macht en onmacht, verslaving, psychische problemen,
een slechte relatie. Alles wat speelt in de ‘gewone wereld’ speelt ook
bij hen, maar vaak wel in heviger mate. Het is goed om bij deze mensen
middels het Straatpastoraat als kerk aanwezig te zijn.

Twee studenten van de school voor journalistiek ( Fontys) willen een
korte documentaire maken over het Straatpastoraat Eindhoven. Dat vind ik
prima, als die ook op onze website geplaatst mag worden en we het ook
voor andere gelegenheden mogen gebruiken. Zij lopen drie dagen met
mij mee. De eerste dag hebben ze een interview gehouden met Mira v.O
die stage loopt, met drie daklozen en een tocht door de stad met enkele
ontmoetingen.

Het Bestuur van de Kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven
dankt u voor uw steun.
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