
Het straatpastoraat opnieuw in het 
teken van Corona 

Het bestuur van de kerkelijk instelling Straat 
pastoraat Eindhoven wil graag sponsoren en 
parochianen die zich betrokken voelen bij het werk 
van het Straatpastoraat verslag doen van het werk 
en de gebeurtenissen in het afgelopen half jaar.

In dit halfjaarverslag krijgt u wederom inzicht in 
de centrale plaats die straatpastor Rob Kosterman 
inneemt bij een aantal mensen uit de doelgroep.

De maanden januari en maart stonden volledig 
in het teken van de toenemende corona 
cijfers. De samenleving lag opnieuw plat en 
de tweede lockdown was een feit. Ook de 
werkzaamheden van onze straatpastor kregen 
opnieuw een andere invulling.

“Door de lockdown en het maximaal aantal 
bezoekers dat in de inloophuizen (Hemeltje 
en Leger des Heils) heb ik mij bij het Hemeltje 
tijdelijk aangemeld als ‘vrijwilliger’, dan drukt mijn 
aanwezigheid niet op het aantal bezoekers dat 
binnen mag. Zo heb ik toch mijn contacten. Maar 
ook bij verpleegzorg aan de Kwartelstraat waren 
ze zeer terughoudend met het binnenlaten van 
buitenstaanders.

Ging ik voor de corona tijd elke week daarheen nu 
alleen nog op verzoek van het huis. Dat is enkele 
keren voorgekomen. Doordat er een maximum 
aantal bezoekers wordt binnen gelaten bij de 
inloophuizen zijn zeker met mooi weer velen van 
de doelgroep in de parken en het TU terrein 
zichtbaar, daar moet ik dan ook zijn.    
 

Het Steunpunt wordt nog steeds bemand door 
mijzelf voor wat betreft het fysieke spreekuur. 
Als alles gaat zoals gepland gaan de vrijwilligers 
gefaseerd het spreekuur in mei weer overnemen.”

De kern van het pastoraat van Rob is het 
contact met de mensen op straat. Rob is in 
zijn verslaglegging altijd zeer terughoudend 
vanwege de privacy van zijn gesprekspartners, 
maar om goed inzicht te krijgen in zijn werk 
vinden schetsen wij hieronder een beeld van 
een aantal personen waar Rob in zijn dagelijkse 
werk contact mee heeft (namen zijn gewijzigd).

“Mark is weer in beeld. Meer dan een half jaar 
niets meer van hem gehoord. Mark zit daar in 
een mooi en leuk ingericht appartement. Maar 
wennen kan hij niet. Dit heeft ook te maken met 
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zijn financiële situatie. Mark heeft bewind voering 
met als gevolg maar 50 euro leefgeld per week. 
Daar kan hij niet mee uit de voeten. Als dakloze 
kreeg hij 75 euro en kon overal in de inloophuizen 
eten. Zoals hij zegt: ‘nu ik een huis heb hoor ik 
erbij, maar mag niet meedoen’. Als ik zijn verhaal 
hoor dan mis ik ook hier maatwerk! We hebben nu 
regelmatig contact, fysiek maar ook via de app.

Ook Remco is weer in beeld. Tijdens de eerst 
lockdown kwam ik hem op straat tegen. Hij is 
in een traject gekomen en ik dacht dat hij zijn 
leven weer op de rit had. Het is mislukt en zeer 
teleurgesteld in alles en iedereen, staat hij ineens 
weer bij mij in de kerk. Jammer het zag er zo goed 
uit.

Zo ook met Jozef: hij is uit zijn appartement 
gezet en staat nu weer op straat. Wat er precies 
is gebeurd dat heeft geleid tot zijn uithuiszetting 
is moeilijk te achterhalen of hij vertelt mij niet 
alles. Jozef is wel door alle gebeurtenissen licht 
verward. Bijna dagelijks kom ik hem tegen in de 
stad of de kerk.

Evert is voor mij een nieuw gezicht, via een 
medewerker van Neos is hij bij mij gekomen. Hij 
praat veel en makkelijk maar daarmee verbergt 
hij zijn onzekerheid. We praten veel en de laatste 
keer vroeg hij om het gesprek af te sluiten met 
een gebed. Dat laatste deed hem zichtbaar goed.

Godfried een jonge man van 21 jaar, door corona 
geen werk meer dus even geen inkomen. Hij 
is op straat terecht gekomen en door Neos 
opgevangen. Godfried is een jongeman die weet 
wat hij wil, systematisch alles afwerkt wat gedaan 
moet worden en toch ook hij klaagt over de 
stroperigheid van de hulpverlening.

Iris een vrouw van midden 40. Na veel 
omzwervingen en opnames bij de GGZ eindelijk 
een eigen appartement. Nu kan ze haar kind ook 
weer ontvangen. Een nieuw begin voor haar. 
De trots maar ook de opluchting dat ze heeft 
volgehouden, vooral de laatste maanden toen het 
er zo uitzichtloos uitzag was duidelijk, maar ook 
emotioneel.”

Medio maart, begin april lijkt het alsof de stad 
weer een beetje opengaat en er meer mogelijk 
wordt waardoor Robs dagen er ook weer 
anders uit kwamen te zien.

“Begin april stond in het teken van de Goede 
week en Pasen. Voor het coronatijdperk in 2019 
hebben we voor de doelgroep een eenvoudige 
viering gehouden. Net als vorig jaar kon dit niet 
doorgaan. 

Het Open Huis is nog steeds beperkt open. Maar 
langzaam zie je meer mensen uit de groep weer 
op straat en in de binnenstad met vooral de vraag 
wanneer deze weer helemaal open gaat. Winkels 
zijn open en er valt wat meer te halen in de 
binnenstad.
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De noodopvang in het Klokgebouw is dicht, 
ook dat is te merken op straat. Achteraf wel wat 
negatieve opmerkingen over deze opvang: te vol, 
slechte hygiëne en een te strak regime...?
Eind mei kunnen ook de mensen van de straat 
gevaccineerd worden. Zij krijgen het Janssen 
vaccin. Voor deze is gekozen omdat daarvan maar 
een keer een prik geven hoeft te worden. Vanuit 
de groep hoort men verschillende reacties: die 
rotzooi hoef ik niet in mijn lijf, of mijn leven kan mij 
geen ... schelen, maar ik doe het voor de anderen. 
Gevoel heerst dat het merendeel zich niet laat 
inenten.”

De versoepelingen die worden aangekondigd 
in de persconferentie eind mei zijn een 
opluchting voor de mensen van straat

“Er zijn meer mensen in de inloophuizen en op 
straat. Dat trekt zeker de doelgroep naar de 
binnenstad. Maar ook het mooie weer in de eerste 
weken van de maand juni. Door het zomerse weer 
brengen meer van de mensen buiten de nacht 
door. Maar ook omdat er veel Moelanders geen 
werk en daardoor geen onderdak hebben is deze 
groep zichtbaar aanwezig. Mede daardoor is er 
veel vraag naar tentjes en slaapzakken.

Wij zijn blij met iedereen die het Straatpastoraat 
een warm hart toedraagt en vanuit dat warme 
hart besluit tot een donatie voor het werk van de 
stichting. Dat kan via onze bankrekening: NL60 
ABNA 0810554372 t.n.v. K.I. Straatpastoraat 
Eindhoven.

ANBI status
Het straatpastoraat heeft een ANBI status.
Via onze website www.straatpastoraat
eindhoven.nl kunt u het formulier downloaden 
voor een meerjarige donatie.

Contact
Email: straatpastoraat.ehv@gmail.com
Telefoon: 0644135327
Adres: Boschdijk 371, 5621 JB te Eindhoven

Website: www.straatpastoraateindhoven.nl

Het Steunpunt draait weer bijna weer volledig. 
De meeste vrijwilligers hebben twee vaccinaties 
gehad en bemensen weer de spreekuren.

Met de Caritas St. Catrien en Thomas van 
Villanova is afgesproken te onderzoeken hoe een 
tandartsenfonds geïmplementeerd kan worden in 
het werk van het SMH. In het werk op straat kom 
ik nogal wat mensen met kiespijn of een erg slecht 
gebit tegen. Onderzocht gaat worden hoe zo’n 
fonds vorm te geven.

Het Open Huis op zaterdag in de hal van de St. 
Petruskerk begint steeds meer op een ‘succes’ te 
lijken.”

Namens het bestuur,

Charlotte Quaedvlieg-Verhulst
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