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Voorwoord van de voorzitter
Een nieuwe kerkelijke organisatie in het leven roepen voor een specifieke doelgroep zoals
voor de dak- en thuislozen in Eindhoven vraagt om enige toelichting. In dit voorwoord op het
eerste jaarverslag van De Kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven vindt u daarom een
korte terugblik op het ontstaan en de achtergrond.
De vraag naar een pastoraat voor dak- en thuislozen in Eindhoven kent een geschiedenis. Het
gaat om mensen die zich vaak aan hulpverlening onttrekken – ook in het verleden – en die
inderdaad op straat zijn te vinden. Mensen met veel problemen, materieel, psychisch en vaak
ook religieus. Het gaat om mensen die zich mislukt voelen in de opbouw van hun leven,
schuldgevoelens hebben, zich overbodig voelen en met al die gevoelens geen raad weten.
Pastorale zorg voor deze mensen vraagt om betrokkenheid, vertrouwen en herkenbaarheid
van een pastor die zij tegenkomen op straat, in de inloophuizen en op al die plekken waar zij
overdag of ’s nachts verblijven. Een pastor die hun verhalen wil horen, hun zorgen deelt en
hen daardoor helpt om als mens overeind te blijven.
Pastorale zorg voor deze doelgroep ontbrak in Eindhoven. De Kerkelijke Instelling
Straatpastoraat Eindhoven wil in de pastorale zorg voor deze mensen voorzien.
De parochies en de caritasfondsen hebben in het verleden Het Steunpunt Materiële
hulpvragen opgericht in de Stadskerk St. Catharina om hulp te bieden bij financiële nood. Al
eerder was daar ‘Het open Huis’ waar bezoekers gastvrij worden ontvangen. Ook dak- en
thuislozen zijn daar welkom en zijn daar ook vaak te vinden.
Het straatpastoraat is een nieuw project, begonnen ter aanvulling van allerlei activiteiten die
in Eindhoven plaatsvinden voor dak- en thuislozen en voor mensen aan de rand van de
samenleving. Het eerste jaar is voor het bestuur vooral een jaar geweest van zoeken naar
draagvlak voor deze vorm van pastoraat. Het jaarverslag van het bestuur laat zien welke
activiteiten men daartoe heeft genomen en het bestuur is dankbaar voor de vele positieve
reacties. Deze geven ook het vertrouwen dat er een basis aanwezig is voor continuïteit.
Het bestuur is ook dankbaar voor de inzet van straatpastor Rob Kosterman die als straatpastor
het werk ter plaatse – dus op straat en bij de inloophuizen – doet. Hij geeft handen en voeten
aan het straatpastoraat. De wekelijkse gesprekken geven goed inzicht in de leefwereld van de
doelgroep en de lichtpunten die soms oplichten waar uitzichtloosheid meestal de boventoon
voert.
Het bestuur biedt u dit jaarverslag aan als verantwoording voor het gevoerde beleid in het
besef dat u als draagvlak de basis vormt voor de continuïteit van deze vorm van pastoraat.

Frans Verhoeven pr. (Voorzitter)
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1.

Verslag van het bestuur

Vanaf 1 januari 2018 is straatpastor Rob Kosterman fulltime straatpastor in Eindhoven. Eind
2017 is onder begeleiding van voorzitter Frans Verhoeven pr. een werkplan 2018 opgesteld.
Wekelijks houdt straatpastor Rob Kosterman een werkoverleg met Frans Verhoeven pr. om
inzichtelijk te houden waar het straatpastoraat het hardste nodig is.
In het jaar 2018 is vooral ingezet op het verkrijgen van inzicht in de groep van dak- en
thuislozen in Eindhoven. Deze groep is kwetsbaar, vluchtig en soms ook moeilijk te benaderen.
De eerste maanden heeft straatpastor Rob Kosterman besteed aan het voeren van gesprekken
op straat, in de parken en inloophuizen. In de loop van 2018 heeft straatpastor Rob Kosterman
hierin een vast week-ritme gevonden. Op vaste tijden bezoekt hij de inloophuizen, het station,
de binnenstad, de Catharinakerk, de bibliotheek, het stadskantoor, Neos en niet te vergeten
de parken in Eindhoven. Dit vaste ritme draagt eraan bij dat de dak- en thuislozen weten waar
en wanneer ze straatpastor Rob Kosterman kunnen vinden. Het vaste ritme helpt om de
mensen nabij te zijn, hun vertrouwen te winnen en bereikbaar te zijn.
Daarnaast is in 2018 ook veel contact geweest met de hulpinstanties die de doelgroep
ondersteunen. Om voor hulpverlening in aanmerking te komen, gelden tegenwoordig strenge
eisen. Hulpverlening is niet zomaar beschikbaar en niet iedereen die leeft op straat is klaar
voor een hulpverleningstraject. Juist in deze voorfase vervult Straatpastor Rob Kosterman een
belangrijke rol.
Als niet-hulpverlener neemt straatpastor Rob Kosterman een unieke plaats in. Hij probeert
ruimte en aandacht te creëren voor het persoonlijke verhaal en de eigenheid van de mens
tegenover hem. Hij biedt mensen primair een luisterend oor en raad aan, zodat zij als persoon
het leven kunnen dragen. Het pastoraat onderscheidt zich van een hulpverleningstraject,
doordat niet een maatschappelijk resultaat, maar het welzijn van de persoon voorop staat.

“Als straatpastor is het mijn
kerntaak liefde en hoop uit
te dragen. Zodat mensen
moed vinden. Als iemand de
fout in gaat, kun je samen
proberen de draad weer op
te pakken.” (Straatpastor
Rob Kosterman)
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1.2

Het straatpastoraat Eindhoven in de publiciteit

Straatpastor Rob Kosterman staat naast de mensen op straat. Door de bezoekers en inwoners
van de stad worden de dak- en thuislozen amper gezien. Om bij te dragen aan een grotere
bekendheid met zijn werk en het maatschappelijk draagvlak voor zijn missie te vergroten, is
straatpastor Rob Kosterman op verschillende momenten in de publiciteit geweest.
-

Januari 2018 – Interview Omroep Brabant
April 2018 – Internview Eindhovens Dagblad
Mei 2018 – Interview Studio 040
Juni 2018 – Interview Omroep Brabant
Juni 2018 – Overweging voor de zondagsvieringen in alle parochielocaties in Eindhoven
Juni 2018 – Lezing bibliotheek Eindhoven: “Zingeving en hulpverlening”
Augustus 2018 – Interview Zelfkrant
September 2018 – Filmpje voor de Stichting Zonder Dak

(straatpastor Rob Kosterman op een bank op het 18 Septemberplein
Bron: Eindhovens Dagblad 2018. Foto: Jean Pierre Reijnen 2018)

2.

Toekomst

Met het oog op de toekomst is een werkplan 2019 opgesteld. In 2019 wordt beoogd de
contacten met de maatschappelijke organisaties te benutten en uit te breiden. Zo ook met de
stichting (Z)onder Dak. De bedoeling is om maandelijks samen een daklozen journaal te maken
en op de websites van beide organisaties te zetten.
In 2019 kan straatpastor Rob Kosterman verder groeien in zijn pastoraat onder de dak- en
thuislozen. Het afgelopen jaar heeft straatpastor Rob Kosterman zich op zoveel mogelijke
plekken laten zien en horen. Het aankomende jaar wil hij vooral ook pastoraal actief zijn. De
groep kent hem nu en weet hem te vinden. Vanuit de belangeloze nabijheid van straatpastor
Rob Kosterman kan hij het verschil laten zien tussen hulpverlening en pastoraat is.
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3.

Kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven

De Kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven is opgericht door de Bisschop van ’sHertogenbosch en werkt nauw samen met de parochies van Eindhoven Noord (St. Petrus’
Stoel te Antiochië) en Eindhoven Zuid (St. Joris). De goede contacten met de parochies zijn
een uitdrukking van de pastorale opdracht waar het Straatpastoraat Eindhoven voor staat.

Het Straatpastoraat Eindhoven heeft de ANBI-status. Dit betekent onder andere dat het
Straatpastoraat, conform de regels uit het CIO ANBI-convenant met de Belastingdienst, werkt
op basis van transparante verantwoording en publicatie.
3.1

Bestuur

Op 1 januari is door mgr. De Korte (Bisschop van ’s-Hertogenbosch) het bestuur van de
Kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven benoemd. De statutaire benoemingsperiode is
4 jaar. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
3.2

dhr. F. Verhoeven pr.
dhr. H. Dautzenberg
dhr. W. Thuis
dhr. C. Kemna
mevr. Y. Brederveld - van den Heuij

Werknemers

De enige werknemer in dienst van de Kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven is
straatpastor Rob Kosterman 1 fte.
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4.

Jaarrekening 2018
Exploitatierekening Straatpastoraat Eindhoven 2018

Kosten:

Ontvangsten:

Website
Loonkosten
Bankkosten
Noodhulp
Flyers
Huur kantoor straatpastor
Dotatie continuiteitsfonds

€
€
€
€
€
€
€

391,13
70.278,19
159,99
200,00
36,00
4.500,00
37.500,94

Totaal

€

113.066,25

Diverse sponsoren
Rente
Neos bijdrage lezing
Deurcollecte
Diverse kleinere donaties
Huur kantoor Stichting Ondersteuningsfonds

€
€
€
€
€
€

104.100,00
4,70
30,00
1.596,65
2.834,90
4.500,00

Totaal

€

113.066,25

Balans Straatpastoraat Eindhoven 2018
Bestuursrsrekening
Spaarrekening

€
€

14.996,24
22.504,70

Continuiteitsfonds

€

37.500,94

Totaal

€

37.500,94

Totaal

€

37.500,94

Toelichting:
Vanaf de oprichting van de Kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven per 01-01-2018 heeft Frans Verhoeven met veel instelllingen contact gehad
met het verzoek het Straatpastoraat te ondersteunen. Hieraan is door veel van die instellingen gehoor gegeven, waavan 3 instellingen zelfs een toezegging
van 3 jaar hebben gedaan.
Hierdoor is voor het boekjaar 2018 een voordelig resultaat geboekt van € 37.500,94. Dit resultaat is overgeboekt naar het continuiteitsfonds .
Dit fonds zal gebruikt worden om ook in de komende jaren de salariskosten te dekken.
De straatpastor heeft de mogeljkheid gekregen om noodhulp te geven voor kleine uitgaven die niet door andere instellingen verstrekt worden.
Voor 2019 wordt een sluitende exploitatierekening verwacht.
De jaarrekening 2018 is conform de statuten, in januari 2019 conform de statuten goedgekeurd door het Bisdom van 's-Hertogenbosch.
Sponsoren:
Het Straatpastoraat in Eindhoven wordt mede mogelijk gemaakt door:
R.-K. Sint Jorisparochie in Eindhoven
R.-K. Parochie St. Petrus' Stoel in Eindhoven
Parochiele Caritasinstellingen
Het Kansfonds
Stichting Thomas van Villa Nova
Klooster zusters Penitenten te Beek Ubbergen

7

