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1. Voorwoord
Terwijl het eerste jaar van de Kerkelijke Instelling Straatpastoraat Eindhoven 
een jaar was van verkennen van de vragen en problemen in de complexe 
wereld van de dak- en thuislozen, heeft het tweede jaar vooral in het teken 
gestaan van het creëren van een draagvlak in kerkelijk Eindhoven. 

Het bestuur is dankbaar voor de response die het straatpastoraat in het af-
gelopen jaar heeft gekregen. Verschillende mensen wilden ‘een dagje meel-
open’ om de wereld van de doelgroep te leren kennen. Die response geldt 
ook bij de dak- en thuislozen zelf voor wie straatpastor Rob een vertrouwde 
persoon en gesprekspartner is geworden. Zijn inzet was daarbij van wezen-
lijk belang. 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)

2. Verslag van het bestuur
De samenstelling van het bestuur ultimo 2019:
Voorzitter:   dhr F. Verhoeven pr.
Secretaris   dhr W. Thuis
Penningmeester:    mvr. C. Verhulst
Bestuurslid:           dhr C. Kemna
Vacature:     (per 1 januari 2020 vervuld door dhr H. de Groot)
Straatpastor:        dhr. R. Kosterman, diaken

In 2019 hebben Yvette van de Heuij en Hans Dautzenberg het bestuur om 
persoonlijke redenen verlaten. Charlotte Verhulst heeft de ontstane vacature 
voor penningmeester ingevuld. 

De bestuursleden ontvangen voor hun inzet geen vergoeding. In het ver-
slagjaar heeft het bestuur 6 keer vergaderd.

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

Het bestuur stelt zich als taak om de werkzaamheden van de straatpastor 
te faciliteren. Daartoe verwerft zij fondsen bij maatschappelijke sponsoren, 
instellingen met een christelijk religieuze oriëntatie en individuele perso-
nen die zich betrokken voelen bij het straatpastoraat. Bij de start van het 
straatpastoraat hebben met name religieuze instellingen geld gegeven om 

de continuïteit van het straatpastoraat te waarborgen. Het bestuur streeft 
er niet naar om een eigen fonds te vormen, maar vindt het wel belangrijk 
enige reserve te hebben. De verantwoordelijkheid voor de salariëring van 
de straatpastor volgens de normen van het bisdom vraagt daar om. 

In 2019 heeft het bestuur besloten om het zoeken naar sponsoren te verbre-
den naar maatschappelijke organisaties die affiniteit hebben met de dak- en 
thuislozen in Eindhoven. Ook neemt het bestuur contact op met de paro-
chie voor de Poolse gemeenschap, omdat soms ook Polen dak- en thuisloos 
worden. 
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3.1 Exploitatierekening over 2019

Kosten

Website en diversen  € 436,35

Bankkosten  € 205,75

Noodhulp  € 600,00

Stg oecom. Missionair 
Diaconaal trainingsinstituut

 € 397,00

Loonkosten (t/m dec) € 72.669,77

Stichting DAK  € 205,00

Donatie continuiteitsfonds  € 47.417,02

Totaal  € 121.931,07

Ontvangsten

Diverse sponsoren € 111.000,00

Deurcollecte en andere 
opbrengsten

€ 5.343,69

Diverse kleine donaties € 5.571,50

Rente € 15,88

Totaal € 121.931,07

4. Dak- en thuislozen in Eindhoven
De situatie van de dak- en thuislozen heeft in 2019 in de 
publiciteit, landelijk, maar ook in Eindhoven veel aandacht 
gekregen.  De politiek zoekt naar mogelijkheden voor 
(tijdelijke) opvang van mensen die door persoonlijke 
omstandigheden in de problemen zijn geraakt.

“Het jaar 2019 was een jaar waarin veel is gebeurd. 
Langzaam groeit de doelgroep in Eindhoven. Ook 
het gemeentelijke beleid gaat veranderen. Daar zijn 
al gesprekken over geweest met de inloophuizen 
en Ervaring die Staat. De gemeente Eindhoven wil 
een 24uurs opvang en de groep vlugger door laten 
stromen naar werk of een traject. Wat dit voor de 
inloophuizen gaat betekenen is nog niet duidelijk. 
Maar de groep die de inloophuizen bezoeken zijn vaak 
diegenen die moeilijk in een traject zijn te plaatsen. Je 
zou ze de zorgmijders kunnen noemen. Vooruit kijkend 
naar 2020 besef ik dat door de flexibele manier van 
werken het moeilijk is om planmatig te werken.”
(Citaat Rob Kosterman, hierna R.K.)

Maar straatpastor Rob Kosterman constateert dus dat 
er ook een kern is van mensen die ‘er voor kiest’ om op 
straat te leven. Deze mensen hechten aan hun vrijheid 
en hun eigen leven, wisselen vaak van plaats en hebben 
moeite zich te voegen in de gangbare maatschappelijke 
regelgeving.  

Veel mensen uit de doelgroep hebben soms hulp nodig, 
maar ze willen wel als volwassen mensen benaderd worden. 
Ze zijn geen patiënten of cliënten, maar mensen met 
eigen keuzes. Misschien getekend door het leven, maar 
vaak boeiend en vol vitaliteit. Door zo naar deze mensen 
te kijken kan het straatpastoraat een wezenlijke bijdrage 
leveren aan hun welbevinden en de diaconale taak van kerk 
inhoud geven. 

“Bij het pastoraat staat het leven centraal. Ik probeer 
zoveel mogelijk die ander nabij te zijn, naar die ander 
om te zien, er onvoorwaardelijk te zijn. Geen oordeel 
of een goedbedoeld advies als daar niet om gevraagd 
wordt.“ (R.K)

3. Jaarrekening 2019
De jaarrekening laat een positief resultaat zien. Het is met name verheugend dat meerdere pa-
rochianen bereid zijn het Straatpastoraat te steunen. Dit geeft aan dat het draagvlak voor deze 
diaconale taak van de kerk groeiend is. 

Bijdragen van ‘Het Kansfonds ‘en ‘Thomas van Villanova’ zijn bedoeld om de start van het Straat-
pastoraat mogelijk te maken. Ze zijn toegekend voor drie jaar en 2020 is het laatste jaar. Religieu-
ze organisaties dragen bij omdat ze zien dat het Straatpastoraat past in hun eigen doelstellingen. 
Maar ook voor de religieuze organisaties geldt dat hun mogelijkheden minder worden. Er is geen 
garantie voor bijdragen in de toekomst. Veel bijdragen zijn dus incidenteel en dat sterkt het 
bestuur in zijn opdracht om de continuïteit van het Straatpastoraat veilig te stellen. Het positieve 
saldo van de jaarrekening is bestemd om het continuïteitsfonds aan te vullen. 
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Daardoor is de problematiek van de dak- en thuislozen heel complex. De 
straatpastor is er niet om deze problematiek op te lossen, maar om er te zijn 
voor al deze mensen, hen te kennen, hun verhalen, hun pijn en zorgen te 
horen.  

In de vele gesprekken die ik met de mensen heb is alles bespreekbaar. 
Lief en leed, een paar stappen vooruit of het helemaal niet meer 
zien zitten. Dat kunnen vluchtige en korte gesprekjes zijn op straat 
of inloophuis. Maar soms ook lange gesprekken. Tijd mag dan 
geen belemmering zijn. Op het einde van een lang gesprek zei de 
man tegenover mij: ‘Voor mij ben jij de vader van alle Eindhovense 
daklozen’. Het ontroerde mij, maar het is wel de inspanning van twee 
jaar straatpastoraat. (R.K)

5. Pastoraat op Straat?
Waar speelt het leven van de dak- en thuislozen zich af? In de binnenstad 
van Eindhoven zie je niet alleen koopjesjagers, toeristen of toevallige 
passanten. Zo’n binnenstad leeft en dat is ook de plaats voor mensen 
die leven van en aan de rafelranden van de samenleving. Zij vormen een 
deel van dat leven daar. En de stadskerk St. Cathrien neemt daarbij een 
eigenplaats in. De straatpastor is daar thuis en voor mensen bereikbaar. 
Maar zijn echte werkterrein is de straat. 

“De wereld van de straat staat vaak ver af van de normale gang van 
zaken in de gewone samenleving. De omgangsvormen die op straat 
normaal zijn heb ik mijn eigen moeten maken en leren begrijpen. Daar 
heb ik nogal wat tijd voor nodig gehad begrijp ik achteraf. Juist omdat 
ik in beide ‘werelden ‘mij kan begeven en staande kan blijven, kan 
ik als brug fungeren . Op straat vinden de mensen het fijn als ik hun 
taal spraak en ook versta. Soms moet je vooral alert zijn wat ze niet 
zeggen...Ze vinden het fijn dat er iemand aanschuift, ik luister anders 
en ik praat anders met deze groep. In de samenleving is het andersom 
goed om te vertellen over deze vaak onbekende wereld. Soms lukt het 
mij om een dakloze mee te nemen zodat hij of zij hun verhaal kunnen 
vertellen.” (R.K.)

Wanneer ’s morgens de nachtopvang dicht gaat trekken ze de binnenstad 
in en zijn ze te vinden op allerlei openbare plaatsen, zoals het 18 
septemberplein, de bibliotheek of het stadhuis. Straatpastor Rob Kosterman 
is daar dan te vinden voor een praatje, soms ook omdat men ergens hulp 
bij nodig heeft. 

“Met enige regelmaat ga ik met iemand naar een loket of instantie 
om, al is het maar als luisterend oor, aanwezig te zijn. Maar ook 
doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties komt regelmatig voor. Het 
hebben van een breed netwerk is dan ook een ‘must’. Voor mij is een 
dakloze geen dossier, maar een warm contact. Bij de hulpverleners 
die vaak jonge en onervaren mensen zijn bij wie de dakloze voor de 
zoveelste keer moeten aankloppen om zijn verhaal te vertellen. Bij mij 
hoeft dat niet: ik ken hun verhaal, loop al een tijdje met hen mee. Ook 
stel ik bijna nooit de waarom- vraag, want dan zouden ze zich moeten 
verantwoorden.” (R.K.)

“Pastoraat draait om levensverhalen, verhalen van hoop en verdriet. 
Het leven van een dak of thuisloze is vaak een verhaal van vallen en 
opstaan. Van eenzaamheid en zich verlaten voelen. Maar ook een 
gevoel van niet begrepen worden. Velen in de groep voelen de 
afkeer en de veroordeling van de samenleving. Regelmatig wordt er 
geoordeeld dat het eigen schuld is. Zoek een baan en ga werken....... 
Maar in de gesprekken die ik met ze heb moet ik tot de conclusie 
komen dat dit niet ze simpel ligt. Veel is er aan vooraf gegaan zodat 
het vaak zwaar beschadigde mensen zijn met weinig zicht op een 
toekomst waar ook zij naar uitzien!” (R.K.)

6. Samenwerking

Contacten met de verschillende organisaties die zich met dak- en thuislozen 
bezighouden zijn van wezenlijk belang. In het afgelopen jaar heeft Rob 
Kosterman die contacten uitgebouwd, zodat hij een bekende persoon 
is in die kringen. Niet alleen komt de straatpastor vrijwel wekelijks in de 
verschillende inloophuizen. Maar hij heeft ook goede contacten met Neos, 
met Ervaring die staat, met de gemeente, de politie, de GGzE en met de 
parochies. Daarbij heeft Rob Kosterman als straatpastor wel een eigen 
positie.  

“In de twee jaar dat ik als straatpastor in Eindhoven bezig ben 
heb ik ervaren dat het een bijzondere positie is die ik inneem. Ik 
mag dicht bij hun levensverhaal staan, maar ik merk ook dat ik op 
tijd afstand moet nemen. Je zou mij als vriend op afstand kunnen 
noemen voor deze groep. Bijna allemaal zijn het mensen met een 
verleden van psychiatrie, verslaving en schuld. Soms grijpt het je 
zo aan dat het moeilijk is om los te laten. In de bijeenkomsten met 
andere straatpastores heb ik mogen ervaren dat ik daar niet alleen in 
ben.”(R.K.)
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Door die eigen plaats heeft Rob Kosterman in 2019 enkele mensen gehad 
die een dagje met hem meeliepen om iets te proeven van de leefwereld van 
dak- en thuislozen. Ook heeft hij begeleiding gegeven aan een stagiair. 

“In het afgelopen jaar ben ik acht keer uitgenodigd om iets te vertellen 
over mijn werk als straatpastor. Veelal kerkelijke instellingen, maar ook 
voor Book For Live en een rondetafelconferentie rond Brainport. Bij 
het laatste mocht ik iets vertellen over de trage wereld van de dakloze 
als tegenstelling rond het succes van de Brainport regio. Dit jaar is 
een theologie student zijn tweede stagejaar bij het straatpastoraat 
begonnen. In deze periode heb ik enkele studenten van Fonty’s een 
dag meegenomen om hen kennis te laten maken met die schijnbare 
andere wereld. Maar ook met wethouder Stijn Steenbakker, en raadslid 
Meriam Frosi. Beide waren erg onder de indruk. Het is een wereld die 
zij niet kennen.” (R.K.)

7. Er valt veel te beleven ‘op straat’
“In mei heb ik in de Catharinakerk een huwelijk ingezegend en in november 
heb ik bij een uitvaart voor mogen gaan in het crematorium. 
Dit laatste op verzoek van Neos. In oktober kreeg ik van het bisdom den 
Bosch het aanbod van 190 vrijkaartjes voor de Efteling. In 2020 gaan we 
met de doelgroep een dag op pad naar dit pretpark. In het blad ‘Licht op 
Eindhoven’ heb ik samen met de stichting (Z) onder dak mogen zorgen dat 
er enkele interviews tot stand kwamen met verschillende daklozen. Samen 
hebben we ook wat filmpjes gemaakt en op onze eigen website geplaatst. 
De Rotary Eindhoven Zuid heeft twee keer voor onze mensen van de straat 
een goed verzorgde maaltijd gezorgd. Deze worden door veel mensen 
bezocht en gewaardeerd.” (R.K.)
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