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1. Voorwoord

2. Verslag van het bestuur

Pastoraat wordt gekenmerkt door nabijheid, aanwezig zijn bij mensen,
horen wat hen overkomt en helpen bij het zoeken naar antwoorden
bij allerlei levensvragen. Het Straatpastoraat Eindhoven is in het leven
geroepen om aanwezig te zijn bij mensen die door omstandigheden daken thuisloos zijn. Het betekent nabij zijn aan mensen voor wie de straat
het dagelijkse home is. Juist ook deze mensen vragen erom iemand te
mogen zijn met een eigen gezicht, met eigen vragen en behoeften. En de
straatpastor is daarbij gesprekspartner.

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.
In 2020 heeft de samenstelling van het bestuur enkele wijzigingen
ondergaan. Henk de Groot heeft zijn benoeming ontvangen van
de bisschop. Charlotte Verhulst heeft haar taak als penningmeester
overgedragen aan Chris Kemna.

In coronatijd is juist die nabijheid een probleem gebleken. Nabijheid brengt
risico’s mee op besmetting. Hoe ga je daar mee om? En wat betekent dit
voor het netwerk van vrijwilligers? Deze vragen hebben in het werkjaar 2020
voortdurend bij het Straatpastoraat gespeeld.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:
Voorzitter: Frans Verhoeven pr
Secretaris: Wim Thuis
Penningmeester: Chris Kemna
Lid: Charlotte Verhulst
Lid: Henk de Groot

Het bestuur van de Kerkelijke Instelling Straatpastoraat heeft in juni 2020
verslag gedaan van de moeilijke positie van straatpastor Rob Kosterman
in het eerste half jaar coronatijd. De hoop was toen dat de situatie in de
tweede helft 2020 zou verbeteren. De situatie voor dak- en thuislozen is in
de zomermaanden sowieso wat gemakkelijker. En even leek het de goede
kant op te gaan.

Het bestuur wordt door de bisschop van ’s Hertogenbosch benoemd op
voordracht van de parochiebesturen van St. Jorisparochie en St. Petrusstoel
te Eindhoven. Diaken Rob Kosterman is door de bisschop benoemd als
straatpastor. De bestuursleden ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.
In het verslagjaar heeft het bestuur vanwege corona slechts 3 maal kunnen
vergaderen. Het verdere overleg heeft telefonisch en via internet plaatsgevonden.

Maar met de 2e coronagolf heeft heel 2020 toch het stempel gekregen
van veel wat niet kan en niet mag. En dat betekende voor mensen uit de
doelgroep leven bij de dag met allerlei beperkingen. In de binnenstad is
immers in coronatijd niets te beleven en niets ’te halen’. Gelukkig zijn zowel
de overheid als maatschappelijke organisaties hen te hulp geschoten om
de eerste materiële noden op te vangen. Maar de inloophuizen en ook
de Catharinakerk konden niet functioneren zoals voorheen. Toch is de
Catharinakerk in het afgelopen jaar letterlijk een warme plek gebleken en
een duidelijk herkenningspunt voor hulp bij de doelgroep. Het is ook de
uitvalsbasis van het Straatpastoraat. En zo’n herkenningspunt is van groot
belang gebleken.

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. Bij de start van het
Straatpastoraat hebben met name religieuze instellingen met hun bijdragen
de continuïteit van het Straatpastoraat willen waarborgen. Het Kansfonds en
de stichting Thomas van Villanova hebben een startsubsidie gegeven voor
drie jaar. Daarmee werd er een gezonde financiële basis gelegd voor het
werk van de straatpastor.
Het bestuur streeft er niet naar om een eigen fonds te vormen, maar vindt
het wel belangrijk een reserve te hebben. De verantwoordelijkheid voor de
salariëring van de straatpastor volgens de normen van het bisdom vraagt
daar om. 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.

Frans Verhoeven, voorzitter.
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4. Samenwerking

Het bestuur vindt het verheugend dat het werk van Rob Kosterman als
straatpastor steeds meer een gezicht heeft gekregen, zowel letterlijk als
figuurlijk. In het afgelopen werkjaar is het draagvlak voor het Straatpastoraat
sowieso gegroeid. Ook is door de problemen als gevolg van corona de
aandacht voor dak- en thuislozen in de publiciteit geweest en dat komt het
maatschappelijk draagvlak voor hen zeker ten goede.

De Catharinakerk is voor het diaconale werk van Katholiek Eindhoven van
groot belang. Het Open huis en Het Steunpunt Materiële Hulpvragen zijn
ook voor het Straatpastoraat een baken in moeilijke tijden zoals nu met
corona. Voor straatpastor Rob Kosterman biedt de Catharinakerk een basis
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, stichting Ervaring die Staat, Springplank040,
de huisarts en de politie.

Een probleem voor het bestuur blijft een goede communicatie met
de mensen die het Straatpastoraat financieel ondersteunen. Voor de
organisaties van religieuzen en voor de maatschappelijke organisaties is
dat geen probleem. Maar van de groeiende groep parochianen die het
werk ondersteunt is het om redenen van privacy moeilijk een emailadres te
vinden. En bij bankoverschrijvingen staat om diezelfde reden geen adres
vermeld. Daarom proberen we met de website van het Straatpastoraat de
‘achterban’ zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij het werk.

In de winterperiode heeft de parochie St. Petrus Stoel op de zaterdagen
een eigen inloop mogelijkheid. Voor het Straatpastoraat is de
samenwerking met de verschillende instanties die zorg dragen voor dak- en
thuislozen van groot belang. Het gaat immers vaak om hulpvragen waarvoor
doorverwijzing nodig is.

Website: www.straatpastoraateindhoven.com
Op deze website is alle informatie te vinden over het Straatpastoraat
Eindhoven.

Ook biedt het Straatpastoraat passende mogelijkheden aan studenten om
stage te lopen. Zo heeft in het afgelopen werkjaar Thijs Aarts zijn stage
afgerond. Gerdien de Graaf is in 2020 met haar stage in het kader van haar
beroepsopleiding begonnen.

3. Ontwikkelingen
Bij de start van Het Straatpastoraat in 2018 hebben naast de parochies, de
congregaties en orden van religieuzen ook maatschappelijk organisaties
zoals Thomas van Villanova en Het Kansfonds het Straatpastoraat een
bijdrage gegeven ter ondersteuning bij de financieel toch wel wat onzekere
basis. Het bestuur is dankbaar voor deze steun in de beginfase.
Intussen blijkt het draagvlak voor deze vorm van pastoraat dusdanig
gegroeid dat het bestuur er vertrouwen in heeft dat de financiële
onderbouwing de komende jaren voldoende steun heeft. Maar het blijft wel
de zorg van het bestuur om de ontwikkelingen goed te volgen.
Ook groeit het draagvlak bij diverse andere maatschappelijke organisaties
en bedrijven.
Zo heeft de Rotaryclub Eindhoven Zuid hulp geboden door het verstrekken
van AH voedselbonnen. En het personeel van de Driessen autogroep heeft
een inzameling gehouden voor dagelijkse benodigdheden van onze dak- en
thuislozen cliënten. Tevens hebben zij een financiële bijdrage gegeven ter
ondersteuning.
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5. Jaarrekening 2020
De jaarrekening laat een positief beeld zien, mede dankzij de ‘opstartsubsidies’ voor 3
jaar van Het Kansfonds en van Stichting Thomas van Villanova. Voor het komend jaar
zal het de uitdaging zijn om het verlies van die opstartsubsidies vanuit het ‘draagvlak’
op te vullen. Het bestuur vertrouwt erop dat dit mogelijk is. Vanaf de start van het
Straatpastoraat in Eindhoven is het voor het bestuur prioriteit geweest om in te zetten op
de continuïteit van het werk Dit niet alleen vanuit onze verantwoordelijkheid als werkgever
van de straatpastor. Maar vooral ook omdat deze vorm van Straatpastoraat van belang
is voor de doelgroep waar het voor wil opkomen: de mensen aan de randen van de
samenleving.

5.1 Exploitatierekening over 2020
De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur en moet nog worden goedgekeurd door
het bisdom. De jaarrekening is in detail op verzoek in te zien bij de penningmeester.
Kosten
Salariskosten
Bankkosten
Noodhulp

Ontvangsten
€ 74.914,39
€ 279,35
€ 2.750,00

Website/ communicatie

€ 181,50

Professionalisering/ training

€ 313,00

Overige

€ 174,79

Totaal kosten

€ 78.613,03

Exploitatiesaldo

€ 10.144,11

Totaal

€ 88.757,14

Diverse fondsen/ sponsoren

€ 61.114,00

Kerkelijke bijdragen/ deurcollectes

€ 11.487,37

Diverse kleine donaties

€ 15.150,89

Overige

Totaal

€ 1.004,88

€ 88.757,14

6. Uit de werkverslagen van straatpastor
Rob Kosterman
Voor het bestuur geldt steeds de vraag: Waar doen we het voor? De
werkverslagen van Rob Kosterman zijn hierin heel duidelijk.
Coronatijd anders dan normaal?
In deze tijd waarin alles anders is en veel afspraken niet doorgaan of
op een andere manier invulling moeten krijgen, is het wellicht vreemd
dat ik schrijf dat ik het druk heb. Om toch met de mensen in contact
te komen draai ik tijdelijk mee als vrijwilliger in de inloophuizen die
wél open zijn. Het is de enige manier om binnen te komen. Bij alle
inloopplekken zijn een beperkt aantal gasten/ bezoekers toegestaan.
Dat zou betekenen dat als ik binnen kom als pastor een ander niet
meer binnen mag. Dus dan maar voorlopig als vrijwillige/ gastheer.
Bij het Steunpunt beman ik in coronatijd het telefonisch spreekuur
op de dinsdag en de donderdagmiddag. Ik zorg dan vooral voor het
leefgeld. De complexere hulpvragen worden via de mail gedaan.
Gemiddeld heb ik meer dan 25 afspraken per week voor leefgeld. Het
mooie is dat daarbij ook heel goede gesprekken ontstaan, al moet het
wel op afstand.
Het afgelopen jaar is naar mijn gevoel het aantal daklozen gegroeid.
Vooral mannen uit Oost Europese landen. Geen werk, geen onderdak
is vaak het probleem. De taal maakt het voor deze mensen vaak lastig
om weer enigszins grip te krijgen op hun situatie.
Nu er op verschillende plekken in Eindhoven 24uurs opvang is voor
de daklozen zie ik er wat minder op straat en in de parken. Ook de
bibliotheek en het stadskantoor is voor de groep gesloten. Wat wel
langzaam is gegroeid is dat op de bankjes naast de Catharinakerk om
9 uur enkele daklozen zitten die ik koffie geef en die ik zo toch kan
ontmoeten.
Mensen met een naam en een gezicht.
Mark K. een van onze dakloze mensen die ik al enkele maanden niet
heb gezien, maar weer terug is. Via Neos heeft hij een huis gekregen.
Wel onder begeleiding. Mark vroeg of ik zijn huis in wilde zegenen.
‘Dat geeft mij een veilig gevoel’. Een dezer dagen maak ik een
afspraak met Mark. Hij heeft lang zijn auto als onderdak gehad. Via
Neos heeft hij nu een appartement. Mark kan niet echt wennen aan de
nieuwe situatie. Vroeger kreeg hij 75 euro leefgeld per week. Dat was
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voldoende, want eten e.d. kon hij op verschillende plekken. Nu krijgt hij van
zijn budgetbeheerder die aan deze nieuwe situatie is verbonden 50 euro
leefgeld.
Arie V. die vorige maand mishandeld is en al over zijn uitvaart sprak knapt
langzaam toch weer op. Hij verblijft nu in het passantenverblijf van Neos
aan de Barrierweg.
Hilbert R. is uit detentie. Hilbert heeft nierkanker en zijn leven zal nog maar
enkele maanden zijn. Ook Hilbert komt regelmatig langs, heeft nog geen
inkomen en kan af en toe bij vrienden slapen. Hem geef ik ook met enige
regelmaat een AH bon. We praten vaak over wat er na dit leven zal zijn. Hij
is een man die een diep geloof heeft. Maar dat kom ik bij velen in de groep
tegen.
Famillie M. heeft mij gebeld, hun zoon Jon (zonder h) is al jaren dakloos,
heeft geen ID, uitkering en is autistisch. Leeft in zijn eigen wereld en laat
zich niet helpen. Nu heb ik hem twee keer gesproken. Eerst maar een
vertrouwensband op bouwen. Maar duidelijk is dat hij een zorgmijder is die
wel degelijk hulp nodig heeft.
Wanda een 52 jarige vrouw die dakloos was en al enige tijd ziek, is
overleden. Op verzoek heb ik de crematieplechtigheid bij Dela gedaan.
Gezien de situatie mochten er maar 30 mensen bij aanwezig zijn. Wanda
was een bekende in de groep. Voor velen was het zuur dat ze bij het
afscheid niet aanwezig mochten zijn.
Sophia van de O. heeft een veel bewogen leven met veel pech. Daardoor
psychische problemen. Deze heeft ze overwonnen (?) Nu heeft ze last
van gebeurtenissen in en rond haar woning die niet te verklaren zijn. We
blijven in gesprek en samen sluiten we af met gebed en handoplegging.
Ik moet even kijken hoe dit zich verder ontwikkelt en of er een deskundige
ingeschakeld moet worden.
Bart van E. is een dakloze met psychische problemen. Daardoor is hij
wantrouwend naar personen en organisaties. Dit heeft tot gevolg gehad
dat hij geen hulp meer aanvaart. Bij het Hemeltje en het Leger des Heils
praten we regelmatig en ik probeer hem te bewegen een postadres aan te
vragen zodat een daklozenuitkering aangevraagd kan worden. Een goede
en kwetsbare man van 42 jaar die zo vastloopt.
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Terugkijkend op 2020
Nu het jaar 2020 achter ons ligt en ik drie jaar als straatpastor actief ben
ervaar ik dat mijn kijk steeds weer bijgesteld moet worden. Was het in de
beginperiode vooral zoeken naar waar en hoe ik iets betekenen voor ‘onze’
mensen. Nu is het vooral zoeken naar verbindingen met andere personen
en organisaties. Natuurlijk, de pastorale ontmoeting staat voorop. Maar
je blijft een eenling in het groter geheel. Contacten met Neos, Leger des
Heils, Barka, Ervaring die Staat, Wij Eindhoven, Vluchtelingenwerk en
de kerken zijn van groot belang. Maar ook de plaatselijke politiek en het
ombudsteam van Eindhoven.

Armin P. stond vlak voor de woensdagmiddagviering in de Catharinakerk
ineens voor mij. Het was zeker twee jaar geleden dat ik hem had gezien. Hij
is terug in Eindhoven. In november 2017 is hij ook mee geweest naar Rome.
Dat heeft hem veel gedaan. Hij maakt binnenkort een afspraak met mij om
eens over het geloof en over van alles en nog wat te praten.
Antonio een dakloze van achter in de vijftig en is het op-straat-leven meer
dan moe. In de zomer gaat het wel, maar nu de nachten kouder worden
is het zwaar. Ook omdat hij zich niet veilig voelt op straat. Waarschijnlijk
krijgt hij via Housing First een kamer. Dit is een tussenvoorziening om te
komen tot zelfstandig wonen. Maar dat is waarschijnlijk pas in november.
Ik zie hem bijna dagelijks rond 8 uur ‘s morgens in de stad. Maar ook in
de inloophuizen. Dit leven maakt hem grimmig en lastig, wat voor de
gastvrouwen en heren niet makkelijk is om mee om te gaan.

Bij problemen en vragen moet je een netwerk hebben om een vraag aan
voor te kunnen leggen of door te schuiven. Vooral van enkele raadsleden
heb ik veel ondersteuning gekregen bij vragen rond huisvesting en
uitkering. Vooral het aanvragen van een daklozen uitkering is vaak zeer
stroperig. Voor enkelen is deze trage en uitzichtloze manier zelfs een reden
om af te haken.

Andreas F. heeft door het ontbreken van een ziektekostenverzekering geen
medicijnen voor zijn epilepsie. Het is volgens hem spanningsepilepsie.
Dat brengt veel problemen met zich mee. Elk moment van de dag kan
hij zo’n aanval krijgen. Daardoor is hij al verschillende keren zijn spullen
kwijtgeraakt. Ook zijn fiets. Deze had ik nog reserve staan en heb die
aan hem gegeven. Vrijdag j.l. hoorde ik van Andreas dat zijn verzekering
opnieuw is afgesloten. Zonder zijn fiets is hij niet mobiel. Via Ervaring
die Staat heb ik een fiets kunnen kopen van het noodpotje van het
Straatpastoraat.

Ja, waar doen we het voor? Verhalen te over voor wie ze wil horen.
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