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1. Voorwoord van voorzitter 
 

We kijken terug op het jaar 2019 en sluiten daarmee alweer het 
tweede decennium van deze eeuw af. Een jaar dat ook aan het 
Open Huis Sint Cathrien niet ongemerkt is voorbij gegaan. 
 

“De economie floreert, maar het aantal daklozen 
was nog nooit zo hoog in Nederland.” 

 
Dit is de kop van een artikel in het dagblad Trouw van 23 augustus 
2019, waarin onder andere het volgende wordt vast gesteld: 
‘De economie draait al jaren als een tierelier, maar niet iedereen 
profiteert mee. Uit schattingen van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek blijkt dat het aantal mensen dat in de openlucht slaapt is 
verdubbeld.’ Die toename onderschrijven wij, daarnaast zien we dat 
de armoede onder onze gasten steeds groter wordt. 
 
In oktober heeft er ter gelegenheid van de ‘Wereld armoede dag’ 
een solidariteitsmaaltijd plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst 
heeft Hub Crijns een lezing verzorgd over armoede. Hij is 
deskundige op het gebied van armoede en lid van de Stuurgroep 
Knooppunt Kerken en Armoede. Hij zegt dat het een droom is te 
denken dat meer banen tot minder armoede leidt. Veel mensen 
hebben wel betaald werk, soms zelfs meerdere laagbetaalde banen, 
maar leven ondanks dat toch in armoede. Het zijn zeker niet alleen 
de daklozen die arm zijn. 
Tijdens diezelfde bijeenkomst vertelde een ervaringsdeskundige uit 
Eindhoven, hoe zij als moeder van twee jonge kinderen, door een 
voor haar dramatische verlopen scheiding, tien jaar in armoede 
leefde. Ze vertelde hoe moeilijk het is om je daar uit te bevrijden en 
je leven weer op te bouwen. Drie jaar lang werkte zij voor een lager 
bedrag dan zij kreeg in de bijstand, want als je werkt komen 
subsidies en toeslagen te vervallen. 

Armoede is niet alleen geldgebrek, het verkleint de kansen op 
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opleiding, gezondheid, wonen, werk en relaties. Het is voor arme 
mensen moeilijk om aan de samenleving deel te nemen, alles kost 
geld: reizen, schoolreisjes, cadeautjes, contributies. Te veel om op 
te noemen. Hoe overleef je, als er zorgen zijn om het dagelijks eten, 
kleding, huur en verzekeringen? Armoede tekent mensen. 
Steeds je hand op te moeten houden, is slecht voor je gevoel van 
eigenwaarde en de uitzichtloosheid verandert je 
toekomstperspectief. 
 

Naast mensen met armoede, dak- en thuislozen, bezoeken ook 
steeds meer eenzame en verwarde mensen ons inloophuis. Onze 
vrijwilligers horen hartverscheurende verhalen. 

 
Hoe is het mogelijk dat er in een stad als Eindhoven zo veel 
armoede en eenzaamheid is. Eindhoven is immers het kloppende 
hart van de brainport regio, en daarmee één van de belangrijkste 
pijlers van de Nederlandse economie, waar hightech, design en 
innovaties een belangrijke plaats innemen. “Eindhoven is een 
ambitieuze stad en wil daarnaast een stad zijn ‘waar iedereen mee 
kan doen’. De slimste stad van Nederland, een stad om trots op te 
zijn!” 

 
En toch neemt ook in Eindhoven het aantal dak- en thuislozen toe: 
volgens de laatste telling zijn er nu zo’n 300 geregistreerde 
daklozen, en het aantal niet geregistreerden wordt geschat op 600. 
Ook bevinden er zich hier een groot aantal arbeidsmigranten uit 
Midden- en Oost- Europese landen. Hen zien we regelmatig in de 
winteropvang van het Open Huis op Zaterdag. Buiten de 
wintermaanden is er op zaterdagen geen opvang waar onze gasten 
terecht kunnen. Het is een grote wens om het Open Huis op 
Zaterdag permanent open te stellen. Dat betekent dat we moeten 
zorgen voor voldoende vrijwilligers en financiële middelen. 
 
De gemeente Eindhoven realiseert zich dat er steeds meer daklozen 
komen, dat de groep ten opzichte van tien jaar geleden veranderd 
is, dat de problematiek daarom heen is toegenomen, en dat het 
zorgaanbod er niet goed meer op aansluit. 

Om daklozen de juiste zorg te kunnen bieden heeft de gemeente 
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Eindhoven het afgelopen jaar een nieuw plan ontwikkeld, samen 
met betrokken opvangorganisaties. 
Het is de bedoeling dat mensen die dakloos worden, binnen twee 
weken begeleiding krijgen en geholpen worden, rekening houdend 
met ieders individuele situatie: er zal dus sprake zijn van maatwerk. 
Een prachtig plan! Verwezenlijking van dit plan betekent dat 
Eindhoven niet alleen de slimste, maar ook de meest sociale stad 
van Nederland kan worden! 
 
Deze plannen van de gemeente zullen gevolgen hebben voor het 
Open Huis, en hopelijk ook voor een aantal van onze gasten. 
Misschien hebben de daklozen ons dan minder nodig. Dat zal voor 
hen een grote, en veelal welkome verandering zijn. 
Wij juichen deze verandering toe en zijn blij voor hen die daar 
gebruik van kunnen maken. 
Toch zal die verandering niet betekenen dat wij onze deuren kunnen 
sluiten. Het resultaat van het nieuwe beleid is ongewis. Wij zijn en 
blijven beschikbaar voor iedereen die om wat voor reden dan ook bij 
ons aanklopt; daklozen, thuislozen, verwarde en eenzame mensen. 
Voor hen zal onze deur altijd wagenwijd open blijven staan. 
Het Open Huis in de Cathrien is er voor iedereen, met bijzondere 
aandacht voor medemensen die om welke reden dan ook 
‘kwetsbaar’ zijn. 
Voor hen willen wij een thuisplek zijn, niet alleen nu, maar ook in de 
toekomst. 

Anneke Nieuwenhuizen, 
voorzitter 
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Open Huis St. Cathrien, een kenschets. 
 

2.1 Onze kerntaak 
 
De kerntaak van het Open Huis Sint Cathrien is het bieden van een 
veilige en gastvrije inloopvoorziening voor met name dak- en 
thuislozen.  
Ook dit jaar konden we beschikken over de prachtige Ontmoetings-
ruimte van de Stadskerk Cathrien. De Jorisparochie is tevreden met 
een zeer bescheiden huurvergoeding. Dank daarvoor. De locatie is 
centraal gelegen midden in het centrum van Eindhoven en in onze 
ogen uniek.  
Op zaterdag is de Ontmoetingsruimte niet beschikbaar. Omdat op 
zaterdag de twee andere inloophuizen dicht zijn, huurden we in de 
periode van december tot maart het kerkcentrum van de Joris-
parochie. Zo is er in de koude maanden van de winter toch een 
bescheiden opvang voor daklozen. Deze locatie ligt wat verder van 
het centrum maar is wel geschikt voor het doel dat we nastreven.  
 
2.2 Onze identiteit 
 
Open Huis Cathrien werd in 1986 opgericht. Nu 33 jaar geleden. De 
gedachte van toen om vanuit oecumenische inspiratie ‘er te zijn’ 
voor dak- en thuislozen, wordt nog altijd met grote betrokkenheid 
door onze vrijwilligers waargemaakt. Dak- en thuislozen wisten ons 
in 2019 te vinden, maar ook iedereen die om welke reden dan ook 
ontmoeting zoeken of gewoon even bij ons willen zijn. In dit verslag 
vindt u de cijfers. 
Onze wortels liggen in de oecumenische charitasbeweging. Zonder 
enige dwang hopen we door wederkerige ontmoetingen bij te 
dragen aan zingeving van ons zelf èn van onze gasten. Een 
christelijk missionaire taak heeft het Open Huis Cathrien nadrukkelijk 
niet. 
In de loop der jaren is expertise opgebouwd in de omgang met 
(kwetsbare) mensen. Wij zijn onafhankelijk van en werken 
nadrukkelijk naast de officiële zorgketen. De mens in zijn ongrijpbare 
totaliteit is ons uitgangspunt, niet zijn eventuele problematiek. Daar 
waar we kunnen steunen en hulp gewenst wordt, doen we dat 
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vanzelfsprekend binnen onze mogelijkheden. Daartoe onderhouden 
we relaties met het ‘veld’ zonder ons aan de elders gestelde eisen te 
binden. We ervaren de ander als gast, zeker niet als cliënt. Steeds 
opnieuw worden we bevestigd dat onze open gerichtheid zonder 
dwang gewaardeerd wordt. In gesprekken wordt dat geregeld door 
gasten uitgesproken. 
 
2.3 Onze werkwijze 
 
‘Respect voor elkaar’, ‘elkaar in zijn of haar waarde laten’, 
‘ontvankelijk zijn voor al dan niet uitgesproken vragen’, 
‘wederkerigheid’ zijn kenmerkende aanduidingen voor onze 
verinnerlijkte werkwijze. Die werkwijze vloeit voort uit de identiteit die 
we nastreven en de werkwijze bouwt de identiteit concreet uit. Kort 
gezegd: we willen als mens er zijn voor de ander, die ander mag zijn 
zoals hij is. Vanuit onderlinge relatie staan we naast de ander en 
proberen we in openheid ons aan te sluiten bij wat hij wenst en 
nodig heeft. Maar niets hoeft of moet. Respect voor de ander houdt 
dikwijls ook in de ander (letterlijk) met rust te laten. 
Dat respect wordt op een ‘zachte’ wijze gevraagd ook van de gasten 
jegens de andere gasten en de vrijwilligers. Soms is daar wel een 
spanningsveld. Gelukkig is in 2019 op dit vlak geen ernstig 
probleem geweest. 
Daarom hechten we er als Open Huis St. Cathrien zo’n waarde aan 
om, elk jaar weer, via trainingen en intervisie noodzakelijke 
kwaliteiten te versterken zowel voor de individuele vrijwilligers maar 
ook als samenwerkende groep. Wonderlijk genoeg blijkt dat 
vrijwilligers die zich bij ons aansluiten veelal de juiste persoonlijke 
kenmerken hebben voor de werkwijze van het Open Huis St. 
Cathrien. 
De Ontmoetingsruimte richten we zo in dat het onze kerntaken en 
missie ondersteunt. Dat betekent een schone, inspirerende 
omgeving. Er wordt geen muziek gedraaid, er zijn huisregels die 
erop gericht zijn dat gasten rust vinden en een veilig gesprek 
mogelijk is. Er is een ‘zachte’ orde niet om de gasten te beperken 
maar juist om hen de gelegenheid te geven zich ook persoonlijk te 
‘laten zien’. Er staan bloemen op de tafels en planten in de ruimte. 
Kortom aan de uiterlijke omstandigheden en sfeer werd in 2019 net 
als daarvoor veel aandacht besteed.  
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2.4 Beschrijving van een ‘gewone’ dag 
 
Gasten staan bij ons centraal. Onze vrijwilligers hebben een 
dienstbare attitude, maar verliezen daarbij zichzelf niet uit het oog. 
We ontvangen gasten in de Ontmoetingsruimte 4 dagen per week 
van dinsdag tot en met vrijdag. Het Open Huis gaat open om half 
11. 
Meestal bevinden zich al ruim voor het openingstijdstip gasten 
ongeduldig om binnen te komen in de kerkruimte bij de ingang van 
de Ontmoetingsruimte. Dan is de ochtendgroep (3 of 4 vrijwilligers) 
al een uur bezig om alles voor te bereiden. De 
ontmoetingsruimte wordt klaargemaakt, de koffie-en 
thee, voorbereidselen voor de middaglunch, brood 
smeren en beleggen, soep voorbereiden, dikwijls 
ook nog eens de keuken schoonmaken, het 
logboek wordt doorgenomen, en even wordt voor 
dat de ontmoetingsruimte open gaat samen 
bijgepraat en koffie gedronken. Dan is het een 
komen en gaan van gasten tot 12.15 uur. Men krijgt 
koffie of thee en de gasten worden aan tafel 
bediend. De vrijwilligers zorgen hierbij voor een gezonde maat en 
maken een praatje, soms individueel als dat zo ‘ontstaat’. Op 
sommige ochtenden kan men een afspraak maken met het 
Steunpunt Materiële Hulpvragen, soms geeft dat wel wat ‘reuring’, 
zeker als een gast wordt ‘afgewezen’. 
 
Tussen 12.15 en 12.45 uur is de Ontmoetingsruimte even gesloten. 
Dan is er altijd een ‘flankerende activiteit’ waar ieder zich bij kan 
aansluiten, ook vrijwilligers (verhaal, Taizé-viering of orgelgetijde) 
Om 12.45 uur wordt er een gezamenlijk lunch (gratis) genuttigd. 
Enkele vrijwilligers hebben in het half uur sluiting de ruimte 
omgetoverd tot een eetkamer, met een grote gedekte tafel. Als het 
druk is worden ook kleinere tafels gereed gemaakt. Er is even stilte 
en dan wordt de soep opgeschept, brood en fruit uitgedeeld.  
Inmiddels is de middaggroep vrijwilligers (2 of 3 vrijwilligers) 
gearriveerd en vindt de ‘overdracht’ plaats. Vervolgens neemt de 
nieuwe groep de Ontmoetingsruimte over tot ongeveer 16.30 uur. 
Wat er ’s middags gebeurt is in grote lijnen hetzelfde als in de 
ochtend. Het is in de middag wel rustiger zodat er meer 
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mogelijkheden zijn om intenser met elkaar individueel te praten of 
gewoon bij elkaar te zijn. Het Steunpunt Materiële Hulpvragen heeft 
’s middags spreekuur. Gasten die een afspraak hebben, wachten 
dan bij ons. Het zijn dikwijls ‘passanten’ omdat ze bij ons zijn 
vanwege het Steunpunt. Dat geeft soms ruis als iemand niet krijgt 
wat hij wenst en dikwijls eist. Maar ook betekent dat dat ze soms 
een nieuwe vaste gast van het Open Huis worden. 
Om half 5 gaat de Ontmoetingsruimte dicht. De vrijwilligers ruimen 
op, vullen het logboek in met gegevens over de dag en wat zich 
heeft voorgedaan, praten even na en de dienst zit er op.  
Deze feitelijke beschrijving is natuurlijk uiterlijkheid, want op zo’n 
ochtend en middag vindt contact plaats en ontmoeting en de 
betekenis ervan laat zich niet beschrijven, misschien, als je de 
Ontmoetingsruimte eens bezoekt, wel aanvoelen. 
 

3 Ontmoetingsruimte en Open Huis op Zaterdag 
 
3.1 Onze openingstijden  
 
Ontmoetingsruimte 
Dinsdag, donderdag, vrijdag: 10.30 uur - 16.30 uur 
Woensdag: 10.30 uur - 14.00 uur 
Lunch met soep, brood en fruit: 12.45 uur - 13.30 uur 
 
Open Huis op Zaterdag (OHoZ) 
Zaterdag in de wintermaanden: 10.30 uur - 14.30 uur 
Lunch met soep, brood en fruit: omstreeks 12.00 uur. 
 
Maaltijden 
De maaltijden zijn gratis, maar er is 
wel gelegenheid een kleine bijdrage 
te deponeren in het ‘offerblok’ aan 
de muur bij de ingang. Het ontroert 
als iemand die nauwelijks iets heeft 
toch als blijk van zijn waardering 
iets geeft. En wij ontvangen dat dan 
met dankbaarheid. 
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3.2 Voedselpakketten 
 
Evenals vorig jaar hebben we aan individuele gasten 
voedselpakketten verstrekt. De vrijwilligers schatten in wanneer dat 
nodig is. Hetzelfde geldt in bescheiden mate voor kleren en soms 
slaapzakken. In de kerstperiode werden met dank aan de St. 
Catharinagilde kerstpakketten verstrekt aan gasten. Het waren 
grote, goed gevulde tassen en onze gasten waren er zeer blij mee. 
  

3.3 Hoofdactiviteiten 

 

Ontmoetingsruimte  
 
De ontmoetingsruimte van ons Open Huis bevindt zich in het 
bijgebouw van de monumentale Catharinakerk, de stadskerk midden 
in het drukke centrum van Eindhoven. We vinden zelf dat dit de 
mooiste ruimte is van Eindhoven! 
De toegang is laagdrempelig, maar gasten moeten wel door de kerk 
omdat de ingang achter in de kerk is. Dat heeft zijn voor- en 
nadelen. Voordeel is dat zo’n gewijde ruimte toch een rustgevende 
invloed heeft op de bezoeker, maar het is wel zo dat sommige 
potentiële gasten weerhouden worden de kerk binnen te gaan en 
ons te bezoeken. Hoewel we volstrekt onafhankelijk zijn, wordt het 
Open Huis St. Cathrien nog teveel geïdentificeerd met de ‘kerk’ en 
daar wil men soms niets mee te maken hebben. We proberen dat 
enigszins op te vangen door bij de ingang van het kerkgebouw en 
ook bij de ingang van de Ontmoetingsruimte uitnodigende 
informatieborden te plaatsen. Meestal komt een gast alleen, soms 
wil men ook alleen blijven. Eens per maand komt er een vaste 
zelfhulpgroep van de GGzE bij ons koffiedrinken. 
Sinds dit jaar hebben we een goed gevulde boekenkast in de 
Ontmoetingsruimte. De boeken zijn er om (gratis) mee te nemen of 
ter plekke te lezen. 
Niet alleen opvang is een taak van het Open Huis. Als het binnen de 
mogelijkheden van de vrijwilliger ligt en een gast heeft een 
hulpvraag en wenst ‘hulp in het vinden van hulp’ dat verwijzen wij 
door en proberen te helpen om de juiste deuren te openen. Dat kan 
betekenen dat we zelf contact opnemen (afhankelijk van de 
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hulpvraag) met de hulpverlenende instantie, gemeente, 
woningstichting enz. en bereiden zo de weg ernaar toe voor de gast. 
Deze verwijzingen worden geregistreerd wat betreft aantal maar ook 
de inhoud ervan. Overigens zijn we er wel alert op dat we het zelf-
doen, de eigen verantwoordelijkheid (hoe beperkt soms ook in 
lekenogen) van de gast niet ondergraven. Empowerment is ook een 
aandachtspunt. Onnodig teveel helpen ondermijnt het besef van 
zelfwaarde, althans dat is een gevaar. 
De Stadskerk is elke dag (behalve maandag) open voor bezoekers 
van de binnenstad en toeristen. Omdat wij graag vooroordelen over 
en weer tussen sociale groepen willen slechten, is dat een gunstige 
bijzonderheid. Mensen die de prachtige kerk bewonderen komen 
geregeld vanzelf in onze Ontmoetingsruimte terecht. Ze drinken 
daar een kopje koffie en thee en komen zo in gesprek met de 
andere gasten en vrijwilligers. En je merkt dat dat ‘goed’ is, er 
ontstaat wederzijds begrip en ook wel betrokkenheid. Hoewel je in 
maatschappelijke situatie verschilt, je meer geluk hebt dan de ander, 
wil dat niet zeggen dat je op menselijk niveau over de sociale 
grenzen heen elkaar niet kunt ontmoeten. En dat gebeurt -soms-. 
 
Vijf jaar geleden is onze kookgroep begonnen om een aantal keren 
per jaar een warme maaltijd voor onze gasten te maken. Gemiddeld 
nemen zo’n 30tal meestal vaste gasten deel. Uit hun reacties 
merken we op dat deze heerlijke maaltijden zeer op prijs worden 
gesteld. 

 
Een Rotary-afdeling uit Eindhoven verzorgde in 2019 ook een 
maaltijd aan onze gasten. Dat is wederzijds zo goed bevallen dat de 
Rotary van plan is om dit elk jaar opnieuw te doen. 
 
De jaarlijkse Kerstmaaltijd werd voor de 
zoveelste keer dit jaar verzorgd door Merlijn, 
de zoon van Amaro. Dit jaar zelfs 2x. Eerste 
keer een Nieuwjaarsdiner in januari: ruim 70 
gasten genoten mee! Het tweede diner werd 
op 30 december aangeboden, waar 100 
deelnemers aan tafel zaten.  
Enkele leden van de studentenvereniging 
hielpen bij het uitserveren.  



Jaarverslag Open Huis St. Cathrien van 2019, pag. 12 

 

 

3.4 Open Huis op Zaterdag (OHoZ) 
 
De sfeer in het OHoZ verschilt enigszins van die in de 
Ontmoetingsruimte. 
De ruimte voor deze inloop huren we van de Petrusparochie. 
Evenals vorige jaren is de populatie gasten wat anders dan in de 
Ontmoetingsruimte. Gasten met ogenschijnlijk zwaardere 
meervoudige problematieken, zwaar verslaafden, buitenlandse 
gasten (Polen, Bulgaren) enz, het is allemaal wat agressiever en 
ongeduldiger, maar even graag doen de vrijwilligers hun werk juist 
vanuit het besef dat er verder (op zaterdag) niets voor daklozen is. 
De locatie zelf is goed, maar de sfeer van de binnenruimte zelf is 
kwalitatief minder dan die van de Ontmoetingsruimte. Het is weer 
overduidelijk dat OHoZ tegemoet komt aan de behoefte van de 
groep dak- en thuislozen in Eindhoven om op zaterdag een plek te 
hebben. In 2019 groeide het voornemen om misschien al in 2020 
elke zaterdag open te zijn, dus niet alleen in de wintermaanden 
maar het gehele jaar door.  
 
3.5 Flankerende activiteiten 
 

Tijdens de ‘middagpauze’ zijn er steeds ‘flankerende’ activiteiten: 
Voor iedere belangstellende: 

 op dinsdag wordt een verhaal gelezen en vindt naar aanleiding 

ervan een gesprek plaats. 

 op donderdag is er een Taizé-viering met gezamenlijke zang en 
stiltemeditatie 

 op vrijdag wordt een orgelgetijde gehouden met gebed, 
schriftlezing, stiltemoment en orgelspel. 
 
Deze activiteiten blijken goed aan te sluiten bij onze identiteit. Het 
geeft midden op de dag even een bezinning op wat je doet en 
waarom je dit doet. Vrijwilligers, gasten, maar ook toevallige 
bezoekers van de kerk sluiten erbij aan. Ook in 2019 werden de 
deze activiteiten zeker niet massaal bezocht, ze zijn kleinschalig, 
maar naar onze beleving door de intimiteit juist waardevol. Kwantiteit 
is voor het Open Huis Cathrien eigenlijk geen belangrijke maatstaf.  
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4 Onze vrijwilligers  
 

4.1 Gastvrouwen en -heren 
 

Medio 2019 waren er ongeveer 35-40 gastvrouwen en -heren 
betrokken in ons werk in de Ontmoetingsruimte en 20 voor het 
Open Huis op Zaterdag. Daarnaast nog een tiental vrijwilligers die 
de kerntaken op velerlei manieren ondersteunen maar daarom niet 
minder belangrijk zijn: bezinning, verhalen-groep, kook- en 
roostergroep, redactie van het Krantje, excursie, training en 
bestuur. 
In 2019 werden 4 keer vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. 
Deze zijn wezenlijk in onze optiek. Het Open Huis is er niet alleen 
voor gasten. Gasten zijn er ook voor de vrijwilligers en vrijwilligers 
zijn er ook voor elkaar. Het is één geheel. Dat wordt samengevat 
dat we zo wederkerig ‘zin geven’ en ‘zin ontvangen’. De 
vrijwilligersbijeenkomsten binden ons te samen. Altijd beginnen we 
met een korte meditatieve viering, daarna een gezamenlijke 
maaltijd en gezelligheid. Deze bijeenkomsten worden zeer druk 
bezocht en dat zegt genoeg. Het zijn ook de momenten dat de 
vrijwilligers, die altijd in kleine groepen dienst hebben, als totale 
groep aanwezig zijn. 
 
Voor de tweede keer werd in 2019 een kerstviering gehouden 
samen met de vrijwilligers van het Steunpunt Materiële 
Hulpvragen. Vorig jaar nog wat onwennig, maar in 2019 al veel 
meer vertrouwd. 

Open Huis St. Cathrien is een 
100% vrijwilligersorganisatie en alle 
medewerkers doen het onbetaalde 
‘werk’ materieel gezien 
belangeloos. Dat is al ruim 30 jaar 
een kenmerkende kracht van onze 
stichting. 
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4.2 Trainingen 
 

Deskundigheidsbevordering en leren van elkaar (intervisie) is een 
essentieel onderdeel van ons vrijwilligersbeleid. Je voorbereiden en 
toerusten voor de werkwijze die het Open Huis St. Cathrien 
voorstaat is nooit ‘af’, maar herhaalt zich, vernieuwt en is 
permanent in ontwikkeling. 

Daarom werden ook dit jaar in totaal 6 trainingen gehouden. De 
vrijwilligers werden verdeeld in twee groepen. Een groep krijgt 
training in de ochtend, de andere in de middag. Al enkele jaren 
worden deze gewaardeerde trainingen begeleid door Dineke van 
het Kor Schippers Instituut uit Rotterdam. Van de bijeenkomsten 
worden verslagen gemaakt. Een terugkerend onderdeel is de 
bespreking en analysering van een actuele ‘problematische’ casus. 

 
4.3 Excursies 

 

Om de eigen blik te verruimen werden zoals in andere jaren 
bezoeken gebracht aan organisaties die op een andere wijze en 
met een andere insteek direct of zijdelings in hun werk te maken 
hebben met mensen die onze gasten zouden kunnen zijn. Zo was 
er een excursie naar Vluchtelingen in de Knel. Het was zeer 
leerzaam om te horen waar (ongedocumenteerde) vluchtelingen en 
andere asielzoekers tegen aan lopen en hoe Vluchteling in de Knel 
daar mee omgaat. 

 
Een aantal vrijwilligers liep onder 
begeleiding van 
ervaringsdeskundigen van KDET 
(Klankbordgroep Dak- en Thuislozen) 
de ‘straatroute’. De route voert naar 
tal van plaatsen waar daklozen op 
een of andere wijze de dag 
doorbrengen, waar men slaapt, 
schuilplaats vindt bij slecht weer, ook wel dealt, enz. De 
‘ervaringskennis’ die zo wordt opgedaan, draagt er hopelijk toe bij 
dat we in de behaaglijke Ontmoetingsruimte onze gast beter ‘zien’, 
dus begrijpen. 
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4.4 Evaluatie 
 

Om de twee jaar vinden er evaluatie bijeenkomsten plaats onder 
leiding van Loes (coördinator) en Anneke (voorzitter). In dit jaar 
waren er 9 van deze bijeenkomsten in kleine groepjes. De 
vrijwilligers spraken zich uit over hun belevenissen met het Open 
Huis, over hun wensen over het beleid, de sterke en zwakke punten 
die zij ervaren. Op hoofdlijnen kwam er een positief beeld uit. Vooral 
werd de collegialiteit, het elkaar bijstaan en bijspringen; indien 
nodig, gewaardeerd. Ook over de trainingen was tevredenheid. Op 
detailpunten werden suggesties gedaan voor aanpassingen. Deze 
punten worden in 2020 meegenomen in het beleid van de stichting. 
 
4.5 Maatschappelijke stage 
 
Een leerling van het Augustinianum deed dit jaar bij het Open Huis 
Cathrien zijn maatschappelijke stage. Dat betekende meedoen met 
de vrijwilligers en het uitvoeren van hand- en spandiensten. De 
straatpastor nam hem mee ‘de straat op’ en ook mocht hij een keer 
het telefonisch spreekuur bijwonen bij het Steunpunt. 
 
Leerlingen van het Summa college, in de leeftijd van 16 - 23 jaar 
kwamen in groepen van 20 leerlingen bij ons op bezoek rond 
zogenaamde informatiebijeenkomsten. In totaal 4x.  Zij volgen de 
opleiding Sociaal Werk. Op deze wijze draagt het Open Huis bij aan 
individuele en maatschappelijke bewustwording van 
omstandigheden waarin deze kansarme mensen verkeren. 

 

4.6 Jaarvergadering 
 
De jaarvergadering wordt traditioneel voorafgegaan door een 
oecumenische dankviering en gevolgd door een gezamenlijke 
broodmaaltijd. Na de jaarvergadering was er zoals altijd gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje. 
 
Op 12 maart hield het Open Huis de Jaarvergadering. Dan worden 
de gebruikelijke onderwerpen besproken zoals jaarverslag, 
jaarrekening, begroting en een rondvraag die zoals elk jaar zeer 
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levendig was.  

Tijdens de jaarvergadering hebben 2 gastvrouwen, Tineke Nervo en 
Yvonne Kuyper, de vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven 
gekregen voor hun 12,5 jarig jubileum. Deze werd uitgereikt door 
wethouder Renate Richters. 
 

Laurens (de beheerder van het gebouw) 
maakte de twee-jaarlijkse groepsfoto. 
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4.7 ‘t Krantje 
 
‘t Krantje verschijnt al jaren elk kwartaal. Het is deels informatief van 
inhoud (vanuit bestuur, vanuit coördinatie, financieel achtige zaken), 
maar er staan ook beschouwende stukjes in waar een vrijwilliger 
haar of zijn beleving weergeeft. ‘t Krantje, geredigeerd door Corry 
Noppers, heeft beslist een verbindende werking binnen het Open 
Huis. 
 

4.8 Kerstconcert 
 
Voor het tweede achtereen volgende jaar heeft zanggroep 4Tune 
Entertainment, een Kerstconcert in de Catharinakerk verzorgd. De 
kerk zat boordevol. De opbrengst daarvan was geheel bestemd voor 
het Open Huis: ruim €1500,- !! 

 
4Tune Entertainment is voornemens een dergelijk concert ten 
behoeve van het Open Huis Cathrien jaarlijks te organiseren en wel 
op de 4e zondag van de Advent. 
 

 
https://www.4tune-entertainment.nl/ 
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5. Bestuur en beleid 

5.1 Bestuur 
 

Het Bestuur van het Open Huis bestond afgelopen jaar uit 6 
personen. Het Bestuur voelt zich niet boven de vrijwilligers staan, 
maar ernaast. De communicatie is zowel van onderop (door 
gesprekken, evaluatie, coördinator) als van bovenaf (organisatie, ’t 
Krantje, informeel contact, voorwaardenscheppend). De 
organisatie die Open Huis St. Cathrien wil nastreven en bewaren is 
die van horizontaliteit, van onderlinge collegialiteit en openheid. 
Enkele bestuursleden zijn tevens gastvrouw of –heer, ook de 
coördinator is lid van het bestuur. Het bestuur vergadert om de 6 
weken. Riny Jonkers nam na vele jaren afscheid als lid van het 
bestuur.  
 
Een belangrijk moment in 2019 was de Koninklijke Onderscheiding 
die werd verleend aan Loes Laurense, coördinator en spil van het 
Open Huis. De burgemeester van Eindhoven reikte de 
onderscheiding uit in de grote zaal van het Van Abbe museum. 
Ook onze vrijwilliger Lenie Bozuwe ontving deze mooie 
onderscheiding. 

 
5.2 Stichters 

 
Open Huis Cathrien is zelfstandig en onafhankelijk. Toch 
onderhouden we graag via bestuurlijk informatief overleg de 
contacten met de oorspronkelijke stichters van ons oecumenisch 
initiatief: de Protestantse Gemeente Eindhoven en de RK 
Jorisparochie. Dat overleg vond in 2019 plaats op 30 april. 

 
5.3 Overleg 

 
We streven naar structureel overleg met 

 de twee andere Eindhovense inloophuizen (’t Hemeltje en Leger 
des Heils)  

 Ervaring die St(r)aat (KDET). 
 



Jaarverslag Open Huis St. Cathrien van 2019, pag. 19 

 

Overleg met de zusterinstellingen acht het Open Huis van belang 
om waar nodig met behoud van ieders identiteit de voorzieningen 
als dat zinvol is op elkaar af te stemmen. Soms loopt dat wat 
moeizaam maar er is bereidheid om het overleg te intensiveren. 
 

6 De laatste 5 jaar  
 

6.1  Enkele cijfers 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal dagen Ontmoetingsruimte 204 187 203 202 204 

Gasten 5261 5285 5673 5531 5821 

Gasten per dag 26 28 28 27 29 

Broodmaaltijden totaal 2450 2907 4074 4029 3853 

Broodmaaltijden per dag 12 15 20 20 19 

Verwijzingen 147 162 211 238 211 

Gastvrouwen / heren 35 34 36 37 39 

Dagen Open Huis op Zaterdag 13 15 17 17 17 

Gastvrouwen / heren  20 18 18 20 

Gasten OHoZ 255 375 408 302 263 

Gasten per dag 19 25 24 18 16 

Broodmaaltijden totaal   255 280 250 

Broodmaaltijden per dag  20 15 16 15 

 
 

Man / vrouw verhouding in 2019: 71/29 % 

Ouder / jonger dan 40 jaar in 2019: 77/23 % 

Aantal verwijzingen 2019: 211 
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6.2 Open Huis Cathrien na 33 jaar nog nodig? 

 
Uit de contacten met gasten, met mensen en organisaties uit het 
zogenaamde zorgnetwerk en verder, blijkt telkens weer dat in onze 
laagdrempelige toegang en aanvaardende openheid een 
belangrijke meerwaarde van het Open Huis schuilt. In het huidige 
kader van bezuinigingen, van beheersing van collectief 
gefinancierde zorg en maatschappelijke verharding, neemt de 
behoefte aan en de noodzaak van een dergelijke opvang alleen 
maar toe, ondanks goed bedoeld beleid.  
Het Open Huis midden in het centrum van Eindhoven is vaak de 
eerste, structurele en soms ook de laatste opvang naast het 
officiële circuit.  
Dat wordt onderlijnd door de cijfers. We kunnen zelden problemen 
verhelpen, wel kunnen we problemen signaleren en een gast 
doorverwijzen als hij of zij dat wil. Daarom werken we met name 
samen met: 

 Steunpunt Materiële Hulpvragen SMH (iedere dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagmiddag is er spreekuur en fungeert de 
Ontmoetingsruimte als “wachtkamer”) 

 Straatpastoraat (Rob Kosterman, straatpastor, maakt deel uit 

van ons bestuur) 

 ’t Hemeltje en Leger des Heils 

 Kleding- en Voedselbank 

 Vluchtelingen in de Knel 

 Ervaring die st(r)aat/KDET 
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7.Jaarverslag financiën 

 

7.1 Staat van baten en lasten 

 
Staat Baten en Lasten 2019 

Lasten Baten 

Ontmoetingsruimte               9.353 Gasten                                      440 

Open Huis op Zaterdag       3.573  Gemeente                             7.960 

Vrijwilligers                          5.512 Collectes                               2.881 

Bezinning                            1.300  Sponsors                              7.765 

Algemene  kosten               2.143 Donaties                                2.365 

 Bankkosten                            174 Tekort                                      644 

 Totaal lasten                    22.055 Totaal baten                       22.055 

 
7.2 De financiën in 2019 

 
De jaarrekening 2019 laat een tekort zien van € 644,-. Dat is veel 
kleiner dan het begrootte tekort van € 2.200,-. 
De lasten waren in lijn met de verwachtingen. Wel is het zo dat de 
opbrengst van Collectes over de jaren heen een grillig verloop 
hebben met uitschieters naar boven en naar beneden. Dit verloop 
wordt opgevangen door de andere inkomstenbronnen, met name 
Sponsorgelden. 
De uitgaven die min of meer direct gelinkt kunnen worden aan de 
hoofddoelstelling van de Stichting, opvang van dak- en thuislozen, 
te weten uitgaven Ontmoetingsruimte, Open Huis op Zaterdag en 
Vrijwilligers bedragen ongeveer 80% van de totale uitgaven. Dit 
hoge aandeel van de directe kosten in het totaal wordt mede bereikt 
doordat Open Huis Cathrien een 100% vrijwilligers organisatie is en 
dus geen personeelskosten heeft. Ook de lage huur die door de 
Jorisparochie voor de Ontmoetingsruimte wordt gevraagd, draagt 
hiertoe bij. 
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    In 2019 werd de organisatie van exposities beëindigd. Het 
verlichtingssysteem is om niet overgedragen aan de Jorisparochie. 

 
Het bedrijf Hornbach heeft in 2019 de keuken aangepast waardoor 
de bruikbaarheid ervan aanzienlijk is verbeterd.  

    
Voor Na 

 
Deze materiële sponsoring komt niet in de financiële cijfers van de 
jaarrekening tot uitdrukking. De jaarrekening zal voor 1 juli 2020 op 
de website gepubliceerd worden. 
 
Het Franciscusfonds (onderdeel van het Kansfonds) heeft voor de 
komende 3 jaren subsidie toegezegd. Het Fonds biedt diverse 
activiteiten aan die gericht zijn op professionalisering van het werk 
van daklozenorganisaties. Daar kan gratis aan worden 
deelgenomen. 
 
Structurele bijdragen van de Gemeente Eindhoven (voor de 
Trainingen en Open Huis op Zaterdag) en het PCI Catharinafonds 
waarborgen een permanente goede financiële basis. 
De financiële situatie is dus heel gezond. Er is voldoende ruimte 
voor nieuw beleid. Er zijn plannen om het Open Huis op Zaterdag, 
nu alleen in de wintermaanden, te verruimen en elke zaterdag aan 
onze gasten een maaltijd aan te bieden. Financieel is dit haalbaar, 
alleen moet de beschikbaarheid van menskracht gegarandeerd zijn 
zonder teveel ‘roofbouw’ te plegen op de huidige vrijwilligers. 

Het Open Huis Cathrien is zeker een voorbeeld van een 
vrijwilligersorganisatie die met bescheiden financiële middelen 
langdurig en professioneel veel bereikt, in saamhorigheid vanwege 
de gemeenschappelijke oecumenische inspiratiebron.  
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7.3 Dank voor uw bijdrage! 

 

Wij willen iedereen bedanken die het werk van het Open Huis 
Cathrien een warm hart toedraagt. Of dat warme hart nu tot 
uitdrukking komt in een actie, in geld of in gebed: wij en onze 
gasten kunnen uw steun goed gebruiken. 
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t.n.v. Stichting Open Huis Sint Cathrien te Eindhoven 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij bieden geen garantie inzake de juistheid, de volledigheid 
en/of veiligheid van dit jaarverslag of onze website, noch 
kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeit uit of samenhangt 
met de inhoud van het jaarverslag en onze website of door 
het bezoek van ons Open Huis. 


