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Deze uitgave van het jaarverslag 2015 verschijnt onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van de Stichting Annahuis, Diaconaal Centrum Breda. 
 
Foto’s: Archief Annahuis, Mike Harris, Radim Mazanek, Ramon Mangold
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De vaste groep bezoekers van het Annahuis groeit gestaag. Het is opvallend dat 
mensen graag blijven komen, ook nadat eerste vragen zijn beantwoord en moeilijke 
situaties zijn aangepakt. Ze voelen zich thuis, nemen deel aan de activiteiten 
en zetten zich in voor het geheel. Ze willen betrokken blijven en deel van de 
gemeenschap van het Annahuis uitmaken. 

Hoewel de vaste groep groeit, hebben minder nieuwe men-
sen dan voorgaande jaren zich bij het Annahuis gemeld. 
Degenen die hier al langer komen of juist voor het eerst de 
drempel over durfden, o.a. de dak- en thuislozen die geen 
toegang hebben tot het Centraal Onthaal, vragen wel vaak 
veel en langdurige aandacht en ondersteuning voor com-
plexe situaties. Een enorme verbetering hierbij is het laag-
drempelige sociaal-medisch spreekuur van de GGD in het 
Annahuis. Dit zorgt er onder meer voor dat aan eerste levens-
behoeften zoals medicijnen en kleding voldaan kan worden. 
 
De STRAATRAAD kan terugkijken op de mooie stadsgids 
#HUISJE #BOOMPJE met aandacht in de media. Daarnaast 
wordt de STRAATRAAD serieus genomen en door de gemeen-
te gehoord als het om de verbetering van het dak- en thuislo-
zenbeleid ‘Stedelijk Kompas’ gaat.

Al met al een vol en druk jaar waarin we voor ons nieuwe pro-
ject ‘Annahuis de wijk in’ ook nog eens de eerste voorzichtige 
stappen hebben gezet om de buurt Haagpoort en haar bewo-
ners te leren kennen. 

Intussen wordt er in huis zoals altijd koffie en thee gedron-
ken, de krant gelezen, op internet naar huisvesting gezocht, 
gekopieerd, geprint, gefaxt, gebeld, geklaagd, gevierd, ge-
luisterd, gesproken, gelachen, gehuild, geruzied, gescholden, 
gediscussieerd, gefilosofeerd, geschilderd, gebreid, getekend, 
gekleurd, versierd, verzameld, gestimuleerd, gedeeld, opge-
beurd, gegeven, ontvangen, geruild, samen gegeten, afge-
wassen, gepoetst, opgeruimd, gerepareerd, geteld, getypt, 
vergaderd, getraind, worden boodschappen gedaan, koekjes 
gegeten en kaartjes geschreven!

Inleiding
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Het Annahuis
Welkom bij het Annahuis: ontmoetingsplek, huiskamer, 
spreekbuis en beweging. Of, zoals onze bezoekers wel eens 
zeggen: “Het Annahuis is gewoon anders.”
Mensen kunnen elkaar in het Annahuis wekelijks of vaker 
ontmoeten tijdens de inloop, de STRAATRAAD en het in-
loopatelier. Ze vormen een beeld van de ander, leren elkaar 
hierbij kennen en vertrouwen en kiezen er vaak voor zich aan 
elkaar te verbinden en zich in te zetten voor elkaar en waar het 
Annahuis voor staat. Zoals een bezoeker van het Annahuis zei: 
“Hier op de inloop ben ik welkom en voel ik me thuis. Ik hoor 
erbij en word gemist als ik er niet ben.” Onze bezoekers vor-
men samen een gemeenschap waarin niets moet maar veel 
mogelijk is. Ieder ontwikkelt eigen kracht en talenten, waar-
door menselijke waardigheid gestalte krijgt.

Identiteit
Het Annahuis bestaat sinds oktober 1994 en is een expertis-
ecentrum als het gaat om de wederkerige omgang met men-
sen in een kwetsbare positie en het opkomen voor hun be-
langen. Het Annahuis wil tussen deze mensen aanwezig zijn. 
Daartoe bieden we een plek, een oor, een stem en indien 

Wie 
zijn 
we?

1. “Jullie halen hier iemand warm binnen. 
Ik ben hier een vreemde. Dat gebeurt 
buiten niet. Ik ga proberen deze warmte 
mee naar buiten te nemen.”
“Ik weet dat ik hier gewaardeerd word, 
dat er mensen luisteren naar mij.”

Foto links: Aandacht voor elkaar. 
(Foto: Archief Annahuis)
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nodig praktische begeleiding en ondersteuning. Onze identi-
teit is geworteld in armoedebewegingen (bv. de ATD Vierde 
Wereld) zoals die vanuit de christelijke traditie zijn ontstaan. 
Daarnaast vinden we inspiratie in de presentiebenadering zo-
als die o.a. beoefend wordt binnen netwerk DAK. In de relatie 
met mensen gaat het om wederkerigheid en gelijkwaardig-
heid. Op deze wijze vormen we een beweging van onderop in 
de Bredase samenleving.

Werkwijze
Naast de activiteiten die we bieden zijn we alert op een aan-
tal zaken. Veel van onze bezoekers hebben te maken met 
uitsluiting en situaties waar vooroordelen over bestaan. We 
proberen een ingang te vinden in de reguliere maatschappij 
zodat voor iedereen rechten toegankelijk zijn en plichten kun-
nen worden nagekomen. Daarnaast zoeken we samen naar 
manieren om de negatieve beeldvorming te beïnvloeden. 
Hierbij stimuleren we mensen om zelf naar buiten te treden 
en zichtbaar te worden. Soms gaan mensen hierdoor symbool 

staan voor anderen met soortgelijke problemen en omstan-
digheden, waardoor ze anderen inspireren ook actief vorm 
te geven aan hun eigen volwaardige plek en leven in de sa-
menleving. Waar mensen zelf niet kunnen spreken streven wij 
ernaar om hen te vertegenwoordigen en voor hun belangen 
op te komen. Opgebouwde kennis, ervaringen en signalen 
dragen we uit in het maatschappelijk en kerkelijk netwerk en 
bij bondgenoten in de stad.

Bezoekers
We krijgen vaak de vraag: ‘Voor wie is het Annahuis nou eigen-
lijk?’ Bij ons is iedereen welkom. Wel hebben we als Annahuis 
speciale aandacht voor mensen die verkeren in een complexe 
en kwetsbare positie wat betreft hun inkomen, huisvesting, 
(psychische) gezondheid en/of sociale netwerk.
Het Annahuis vormt een plek waar veel bezoekers, door an-
deren in de gemeenschap, het gevoel hebben onmisbaar te 
zijn. Ze omschrijven het Annahuis vaak als een ‘thuis’ waar 
mensen de tijd nemen de ander echt te leren kennen. Men let 
op en zorgt voor elkaar waardoor er een gemeenschappelijk 
vertrouwen ontstaat. Er komen vaak mensen die hier grote 
behoefte aan hebben. Onze bezoekers zijn soms sociaal of 
economisch geïsoleerd geraakt en hebben vaak een lange 
hulpverleningsgeschiedenis achter de rug. Samen proberen 
we hier verandering in aan te brengen, om het samen uit te 
houden en zorg te dragen voor elkaar. Zo proberen we ervoor 
te zorgen dat elke bezoeker in onze gemeenschap tot zijn of 
haar recht komt. 

“Ik ben weer thuis”, aldus 
een jongeman die na een 
behandeling van enkele 
maanden vanuit de reclas-
sering het Annahuis weer 
binnenloopt.

Hoofdstuk 1 Wie zijn we?
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Team
Het Annahuis zou niet kunnen bestaan zonder een grote 
groep van vrijwillige medewerkers die zich met hart en ziel 
inzetten voor de bezoekers, de activiteiten en alle randzaken 
die het werk mogelijk maken. Zo is er het team van tien men-
sen dat wekelijks actief is, training krijgt en samen met de staf 
beleid mee uitzet. Dit team heeft maandelijks overleg, soms 
in de vorm van intervisie, waarbij leden elkaar aan de hand 
van casussen feedback geven op hun houding in het kader 
van de presentiebenadering. Daarnaast zijn er een heleboel 
mensen die zich incidenteel voor het Annahuis inzetten, bv. 
rondom de STRAATRAAD en haar projecten, om te koken of 
om een workshop te helpen voorbereiden.
Ook het bestuur van onze stichting bestaat uit vrijwillige me-
dewerkers waar wij niet zonder zouden kunnen: Maaike de 
Haardt, voorzitter, Mieke Vossenaar, secretaris en de leden 
Huub Vogelaar en Henk Teunissen. Ies van Rij is dit jaar alge-
meen lid geworden en heeft zijn penningmeesterschap over-
gedragen aan Jeroen Meijers.
In 2014 hebben we de voorbereidingen in gang gezet om 
het vrijwilligerskeurmerk ‘Vrijwillige inzet goed geregeld’ van 
het NOV te verkrijgen. Hier zijn we in 2015 mee verder ge-

gaan, door ons vrijwilligersbeleid de aandacht te geven die 
het verdient. Zo zijn er tegenwoordig standaard voor- en na-
besprekingen rondom de inloopochtenden, is er maandelijks 
teamoverleg of intervisie, worden jubilea van vrijwillige mede-
werkers gevierd, is het vaste team verwend met een uitje en 
worden er jaargesprekken gehouden. 
De staf van het Annahuis bestaat uit de betaalde beroeps-
krachten Dorothé IJsseldijk, pastor-teamleider (30 uur), Sylvia 
Vrins, staflid begeleiding en ondersteuning (36 uur) en Naomi 
van Berkel, staflid begeleiding en ondersteuning (t/m juni 20 
uur, vanaf juli 25 uur). Klaas Burger werkte tot november pro-
jectmatig voor het Annahuis met een tijdelijke aanstelling van 
eerst 12 en later 6 uur.
Femke Kloprogge en Joyce Buuron hebben in de zomer 
hun stage vanuit de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk 
en Dienstverlening (derde jaar, Avans, Breda) afgerond, 
Sadiye Babagiray is na de zomer hiermee begonnen. Nanda 
Wassink heeft na Pasen haar stage afgerond vanuit de op-
leiding Levensbeschouwing (master, Fontys, Tilburg) en 
Helène Kouwenhoven (eerste jaar) is hier vanaf oktober mee 
begonnen. 

Rick kwam in 2014 voor het eerst als bezoeker bij het Annahuis en ging meteen aan de slag. De vrijwilligers op de 
inloop helpen, koekjes bakken voor de anti-armoededag en nieuwe bezoekers op hun gemak stellen … Rick bloeide hier 
helemaal op. Zijn persoonlijke leefsituatie was zwaar. Hij was dakloos en kampte met een verslaving. In het Annahuis 
vond hij, naast steun voor deze situatie, ook een plek om zijn gedachten juist even te verzetten en zijn talenten te ont-
dekken. Op dit moment zit Rick in een kliniek om van zijn verslaving af te komen. Als hij hier wordt ontslagen dan wil 
hij als vrijwilliger aan de slag bij het Annahuis.

Hoofdstuk 1 Wie zijn we?
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Vanaf het eerste welkom maken bezoekers in de huiselij-
ke en respectvolle sfeer van het Annahuis onderling kennis. 
Bezoekers blazen stoom af, kunnen hun ei kwijt, bevragen en 
bemoedigen elkaar en leren van elkaar. Elke week worden 
voor en door hen verschillende activiteiten aangeboden.

Inloopochtenden
Maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen kan eenieder bin-
nenlopen tijdens inloopochtenden. Verspreid over de drie 
ochtenden komen er gemiddeld 58 bezoekers per week. De 
vaste kern bestaat uit ongeveer 50 mensen met vele anderen 
die incidenteel komen. Gastheren en gastvrouwen verwel-
komen hen aan de deur, verzorgen de koffie en de thee en 
bieden een luisterend oor en persoonlijke aandacht. Verder 
ligt er een krant en staan een computer en telefoon tot ieders 
beschikking.

Wat  
gebeurt 
er bij 
ons?

Jos had een opslagbox vol met spullen 
die hij absoluut niet kwijt wilde. Hij moest 
onder tijdsdruk deze box leegmaken en 
kon zijn spullen wel ergens anders kwijt, 
maar dan moest er flink gesjouwd wor-
den. Dat ging hem zelf op korte termijn 
niet lukken. Jos’ zorgen bleken onnodig: 
één keer vragen op de inloop leverde 
voldoende mensen op om samen de spullen 
te verhuizen. Zelfs iemand waar Jos niet 
eerder mee gesproken had bood aan om 
te helpen. Jos bleek in het Annahuis een 
groter netwerk opgebouwd te hebben dan 
hij zich had gerealiseerd.

2.

Foto links: Even ontspannen. 
(Foto: Archief Annahuis)
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Begeleiding en ondersteuning
Beroepskrachten en een vrijwillig medewerker verblijfsrecht 
zijn op werkdagen beschikbaar om bezoekers te ontvangen en 
waar gewenst individueel te begeleiden en te ondersteunen. 
In 2015 gebeurde dit met ongeveer 140 mensen, waarvan 50 
nieuw in het Annahuis. Als een hulpvraag concreet genoeg is, 
wordt toegeleid en/of doorverwezen naar hulpverlenende in-
stanties. Vanuit het Annahuis wordt de samenwerking gezocht 
met alle organisaties die in Breda opereren. Als een hulpvraag 
minder concreet of meer ingewikkeld is, bv. wegens meervou-
dige problematiek of bureaucratische moeilijkheden, worden 
mensen intensief gevolgd en ondersteund in hun gang langs 
loketten en instanties. Het Annahuis vormt zo een vangnet 
voor mensen die op andere plekken niet meer komen of zijn 
vastgelopen en die anders uit beeld zouden verdwijnen. 

Vragen omtrent verblijfsrecht
Sinds 2009 kunnen mensen met problemen rondom verblijfs-
recht terecht bij het Annahuis. Dit betreft zowel mensen die in 
Nederland zijn geboren als EU-burgers als mensen uit de rest 
van de wereld. Sommigen hebben nooit verblijfsrecht gehad, 
anderen zijn door omstandigheden dat recht verloren of lo-
pen tegen problemen aan vanwege de beperkingen van een 
bepaald verblijfsrecht. Te denken valt aan EU-burgers die in 
Nederland zijn komen werken, asielzoekers die ondersteuning 
nodig hebben in de ingewikkelde asielprocedure, mensen met 
of zonder een verblijfsvergunning die terug willen keren naar 
hun land van herkomst, een pasgeboren kind waarbij één ou-
der geen verblijfsvergunning heeft, buitenlandse slachtoffers 
van mensenhandel of mensen zonder verblijfsrecht die medi-
sche zorg nodig hebben. Voor hun vragen is een vrijwillig me-
dewerker verblijfsrecht wekelijks beschikbaar.

Hoofdstuk 2 Wat gebeurt er bij ons?

Toon kwam in 2009 vanuit Eindhoven 
naar Breda. Hij had geen onderdak 
en geen inkomen. Jarenlang bleef het 
zoeken naar welke begeleiding bij Toon 
paste. Elke keer als het mis ging en Toon 
niemand meer had kwam hij bij het An-
nahuis. Dan zochten we naar een nieuwe 
partner die opnieuw met Toon wilde 
beginnen. De keren dat Toon uit zijn huis 
of van een camping gezet werd probeer-
den we met en zonder succes te bemidde-
len. Al die tijd probeerden we samen de 
relatie met zijn bewindvoerder goed te 
houden. Durven opnieuw vertrouwen te 
geven. We blijven geloven in Toon. Want 
uiteindelijk is hij altijd eerlijk en probeert 
te leren van zijn fouten. Wat een geluk 
dat we ontdekten dat er ineens een plekje 
vrijkwam op de wachtlijst bij SOVAK. Na 
een warme overdracht een nieuwe start. 
Een nieuwe kans. Toon vertelt elke week 
hoe goed het gaat. Met zijn vrijwilligers-
werk bij ouderen, dat hij minder medicij-
nen nodig heeft. Dat hij geholpen wordt 
met het verwerken van zijn verleden. 
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Het is opvallend dat naast de betrokkenen zelf, steeds meer 
derden met vragen omtrent verblijfsrecht toenadering zoeken: 
MEE West-Brabant, Reclassering Nederland, STOB, Hiv ver-
eniging Nederland, GGz Breburg, mensen werkzaam op het 
AZC in Breda en particulieren. De toeloop met vragen is met 
de jaren zodanig gegroeid dat er binnen het Annahuis behoef-
te is gekomen aan vergroting en verspreiding van de kennis 
over verblijfsrecht binnen het team. De betrokkenheid van het 
Annahuis omtrent dit onderwerp is daarmee in 2015 significant 
vergroot. In 2016 wordt daarop nog meer ingezet door middel 
van gerichte voorlichting aan de staf en teamleden.

Inloopatelier
Donderdagmiddag biedt het inloopatelier plek aan mensen 
die creatief aan de slag willen. Onder begeleiding van een 
kunstenares wordt er gewerkt met verf, textiel, steen, hout, pa-
pier of andere materialen, afhankelijk van de wensen en idee-
en van de bezoekers. Zo krijgen zij inzicht in hun eigen talent 
en plezier in hun eigen kunnen, waardoor hun zelfvertrouwen 
groeit. De kunstenares beschrijft het als volgt: “Het doel om 
de creatieve activiteiten te begeleiden is om de bezoekers te 
inspireren, motiveren en stimuleren waarmee ze dingen kun-
nen doen waar ze zich goed bij voelen en waardoor ze zichzelf 
kunnen ontwikkelen. In dit creatieve proces wordt speciale 
aandacht gegeven aan de innerlijke belevenis van hun wereld. 
Door mijn projecten wil ik ze bewust maken van hun innerlij-
ke kracht. De echtheid in hun werk kan de veelzijdigheid van 
hun expressie en talenten uitdrukken en zichtbaar maken voor 
de wereld.” Daarnaast biedt het inloopatelier de mensen een 
veilige en vertrouwde omgeving waarin ze elkaar steunen en 
stimuleren. Het kan soms makkelijker zijn om een moeilijke si-
tuatie te delen als je samen een kunstwerk aan het maken bent 

Hoofdstuk 2 Wat gebeurt er bij ons?

De 20-jarige Lucas kwam via familie bij het 
Annahuis terecht. Zijn verblijfsvergunning 
bleek al drie jaar niet meer geldig te zijn. 
Zijn pleegouders hadden geprobeerd hem te 
laten naturaliseren, maar waren bij o.a. hun 
gemeente en de IND tegen muren aangelopen. 
De jongerenopvang waar hij met een indica-
tie voor 24-uurszorg voor mensen met een 
beperking intern had gewoond, was er niet 
in geslaagd dit vraagstuk met hem op te pak-
ken. Inmiddels was Lucas vertrokken uit de 
jongerenopvang. Hij had geen notie van het 
belang van een verblijfsvergunning en wat 
de consequenties zijn als je deze kwijtraakt. 
Wel had hij een maatschappelijk werkster. Zij 
had geprobeerd specialistische begeleiding te 
regelen maar kreeg te horen dat dit, ondanks 
Lucas’ indicatie, niet mogelijk was, wegens 
het ontbreken van een vast adres. Met de ver-
blijfsvergunning was niemand meer bezig. De 
medewerker verblijfsrecht van het Annahuis 
is hier enkele maanden intensief mee aan de 
slag gegaan. De aanvraag voor een nieuwe 
vergunning, en daarmee de vraag of Lucas in 
het land mag blijven waar hij zijn hele leven 
gewoond heeft, is uiteindelijk toegekend door 
de IND.
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Hoofdstuk 2 Wat gebeurt er bij ons?

De benaming ‘kwetsbare mensen’, waarmee bezoekers van het Annahuis soms worden 
aangeduid, zorgt voor beroering in de STRAATRAAD. “Hoezo kwetsbaar? Wij moeten juist heel 
sterk zijn om op straat te kunnen leven.”  Laci: “Een sociaal zwakkere moet mentaal sterk zijn!” 
Stef: “… en fysiek sterk!” Naomi: “Elk mens is kwetsbaar maar de persoon is op een bepaalde 
manier juist sterk als hij of zij zich kwetsbaar op durft te stellen of zich laat zien.” 

en elkaar niet per se in de ogen hoeft te kijken.
Waar mogelijk trekt het inloopatelier erop uit. In 2015 heb-
ben we de eindexpositie op de Akademie voor Kunst en 
Vormgeving St. Joost bezocht om verschillende vormen van 
kunst te leren kennen en inspiratie voor eigen werk op te doen.

STRAATRAAD
Elke woensdagochtend komt de STRAATRAAD bij elkaar in 
het Annahuis. Gemiddeld zitten 20 (ex)dak- en thuislozen, be-
langstellenden en betrokkenen om tafel om de problemen van 
de straat te bespreken. Hierbij wordt altijd gekeken: Wat kan 
anders? Hoe kan het beter? Wie moet daarvan af weten? Als 
er vragen zijn worden gasten van organisaties uitgenodigd om 
uitleg te geven of mee te denken. Ook lief en leed worden 
gedeeld. Er is nauw contact met leden die tijdelijk in de gevan-
genis zitten of ergens intern in behandeling zijn.
Een belangrijk doel van de STRAATRAAD is het doorbre-
ken van de negatieve beeldvorming rond dak- en thuislozen. 
Dit gebeurt onder andere door de verslagen en door de 
Straattours (zie hieronder). De verslagen, elke week gepubli-
ceerd op www.straatkrantbreda.nl, worden met veel belang-
stelling gelezen door bezoekers en door andere organisaties, 
in de regio en daarbuiten. 

Het afgelopen jaar mochten we weer vele gasten aan tafel 
verwelkomen, waaronder de sociale recherche, de ATEA-
groep, verschillende mensen en afdelingen van de Gemeente 
Breda, wethouder Patrick van Lunteren, de Voedselbank, 
GroenLinks, Zorg voor Elkaar, de SMO, de GGD en het Bredaas 
Dichterscollectief.

Straattour
Onze straatgidsen, allemaal zelf (ex)dak- of thuisloos, hebben 
in 2015 een recordaantal Straattours gelopen. Tijdens een 
tour laten ze Breda zien vanuit het perspectief van de men-
sen op straat. Gidsen delen hun persoonlijke verhaal met de-
genen die een tour geboekt hebben en gaan intensief met 
hen in gesprek. Hierdoor ontstaat begrip en worden voor-
oordelen aangepakt. Dit heeft een positieve invloed op de 
beeldvorming rond dak- en thuislozen. De tour is dit jaar wel 
22 keer gelopen, door GroenLinks, het St. Oelbertgymnasium 
Oosterhout, SMO, de klankbordgroep van het Stedelijk 

Straatgids Jos: “Persoonlijk hoop ik dat jullie 
vol vooroordelen zitten, zodat we die allemaal 
van tafel kunnen vegen!”
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Hoofdstuk 2 Wat gebeurt er bij ons?

Foto boven: Straatgids Jan (linksvoor) in gesprek over zijn leven op de camping. (Foto: Ramon Mangold)
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Hoofdstuk 2 Wat gebeurt er bij ons?
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Hoofdstuk 2 Wat gebeurt er bij ons?

Foto links: Mike legt uit waarom hondenopvang Straatrakker nodig is. 
Zijn hond Lara probeert de hokken vast uit. (Foto: Mike Harris)

Kompas, de vormelingen van twee parochies uit Bergen Op 
Zoom en Oudenbosch e.o., vier groepen tijdens het Graphic 
Design Festival, WonenBreburg, de Diaconie Lucaskerk, de 
GGD, Katholiek Vrouwengilde, Bisschop Liesen met pastores, 
Scala, de turnvereniging uit Best, Vrouwen van Nu uit Bavel en 
leerlingen vanuit Mencia maatschappelijke stage. Verder heb-
ben de gidsen een presentatie gegeven aan 130 leerlingen 
4-havo van het Onze Lieve Vrouwenlyceum Breda omdat de 
leerlingen met Kerstmis een inzamelingsactie hielden voor het 
Noodfonds van het Annahuis en voor veiligheidshesjes voor 
de Straatgidsen. 

Straatrakker
Na de start in het najaar van 2014 was het op 16 april 2015 
eindelijk zover: hondenopvang Straatrakker werd feestelijk 
geopend. Wethouder van Lunteren knipte het lint om de hok-
ken door namens de Gemeente Breda, die de opvang in het 
kader van de ‘Innovatieve Re-integratieproeftuin’ tot juli 2015 
subsidieerde. De opvang is bedoeld voor honden van baasjes 
die tijdelijk niet voor hun dier kunnen zorgen omdat ze een 
traject voor dak- en thuislozen ingaan, voor een boete gegij-
zeld worden of opgenomen worden bij bv. GGz Breburg of 
Novadic-Kentron. Dit kan niet met hond en reguliere opvang 
in een asiel is vaak te duur. Straatrakker heeft in totaal zes 
honden opgevangen en het zo mogelijk gemaakt voor hun 
baasjes om een stap vooruit te zetten. Het team bestond uit 
een groep van in totaal 22 enthousiaste vrijwilligers die zich, 
deels in het kader van activering en met behoud van uitke-
ring, onder leiding van een vrijwillige coördinator met veel 
liefde voor de honden hebben ingezet. Helaas heeft dit niet 
kunnen voorkomen dat we in juli de opvang hebben moeten 
sluiten, omdat het terrein van partner Villa Boerebont, waar 
de hondenhokken stonden, hier toch niet de juiste plek voor 
bleek. We zijn druk op zoek naar een nieuwe locatie waar we 
in 2016 in samenwerking met partner ATEA-groep een door-
start hopen te maken.

In de STRAATRAAD is een discussie 
over het gebruik van de publieke ruimte. 
Stef: “Je wordt de publieke ruimte 
ingeschopt en tegelijkertijd mag je daar 
niet zijn! Het is toch tragisch dat er 
mensen op straat moeten leven terwijl 
er zoveel huizen leegstaan!” Ingeborg: 
“Het voordeel van een publieke ruimte is 
dat je als dakloze in die ruimte gewoon 
publiek kan zijn, bv. in een bibliotheek.” 
In de publieke buitenruimte overleven 
is veel moeilijker dan vroeger. Groen 
wordt weggekapt, overal komen hekken 
omheen. Mike: “Ik zie dat als een 
soort van verdelging, alsof je dan geen 
daklozen meer zou hebben.” 
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Workshops
Vanuit de inloop vinden vrijwilligers en bezoekers het fijn om 
in een veilige en vertrouwde sfeer met elkaar thema’s die op 
de inloop leven rondom zingeving diepgaander te verkennen. 
Zo hebben we in de aanloop naar Pasen met elkaar gesproken 
over het thema ‘geven en ontvangen’, onderverdeeld in vier 
workshops: ‘macht-onmacht’, ‘vechten-vluchten’, ‘vertrou-
wen-wantrouwen’ en ‘onafhankelijk-afhankelijk’. In de tijd voor 
Kerstmis spraken we over de vraag ‘waar kan ik schuilen?’: 
Hoezo schuilen? Bij wie? Hoe dan? Er ontstonden boeiende 
gesprekken met creatieve verwerkingen. Een weerslag ervan 
kwam terug in een moment van vieren voorafgaand aan de 
Kerst- en Paasbrunch. Zowel de workshops als de maaltijden 
werden voorbereid en verzorgd door bezoekers en vrijwilli-
gers, ondersteund door een stagiaire en een beroepskracht.

Medisch spreekuur
Eén van de hoogtepunten van 2015 was de terugkeer van een 
gratis sociaal-medisch spreekuur voor dak- en thuislozen en 
onverzekerden. Elke woensdag na de STRAATRAAD komt 
verpleegkundige Tessa van de GGD West-Brabant hiervoor 
naar het Annahuis. Het is hierdoor een stuk makkelijker ge-
worden om medicijnen of een doktersconsult te regelen voor 
mensen die voorheen geen of amper toegang hadden tot 
medische zorg. Daarnaast regelt Tessa noodzakelijke kleding 
en kijkt ze naar wat al wel en nog niet kan binnen de voor-
zieningen van Breda in een specifieke situatie. Zo worden nu 
voorbereidingen getroffen om de toegang tot de tandarts te 
verbeteren. Op deze wijze zijn enkele basisbehoeften voor 
een nieuwe groep toegankelijk geworden. Ook mensen die 
geen toegang hebben tot de opvang, zoals mensen van bui-
ten Breda of bv. mensen uit Polen of andere Europese landen, 

kunnen namelijk gebruikmaken van dit spreekuur. Dit is een 
geslaagd voorbeeld van hoe het Annahuis werkt. Het heeft 
twee jaar overleg gekost met de gemeente en de GGD om, 
o.a. door middel van het verzamelen van casussen van men-
sen die geen toegang hadden tot zorg, aan te tonen dat deze 
voorziening nodig is.

De wijk in
In het kader van ‘de Kanteling in de WMO’, waarbij meer ei-
gen verantwoordelijkheid en participatie van de burger wordt 
verwacht, is de focus van hulpverlening in Breda op wijkge-
richt werken komen te liggen. Als Annahuis hebben we hierin 
ook onze verantwoordelijkheid genomen en letterlijk de eer-
ste stappen gezet om de eigen buurt beter te leren kennen. 
Verder hebben we aansluiting gezocht bij het sociaal café, een 
wijknetwerk met o.a. maatschappelijk werkers, vrijwilligers, 
wijkverpleegkundigen en Wmo-consulenten. Verschillende 
wijkbewoners en B-in Motion (een bureau voor ontmoetingen, 
participatie en communicatie, ingehuurd door de gemeente 
Breda) hebben het heringerichte dr. Jan Ingenhouszplein, om 
de hoek van het Annahuis, feestelijk geopend en later op dit 
plein een Kerstmarkt georganiseerd. Als Annahuis deden we 
mee met de voorbereidingen en waren tijdens de twee ac-
tiviteiten aanwezig met onze eigen ontmoetingsruimte. Niet 
alle buurtbewoners sluiten echter bij dit soort activiteiten 
aan. Juist voor de mensen die hierdoor niet bereikt worden 
en die, door de nadruk van ‘de Kanteling’ op zelfredzaamheid, 
in een extra kwetsbare positie terecht zijn gekomen, willen wij 
als Annahuis beschikbaar zijn. Om ook naast deze mensen te 
kunnen staan zijn we de wijk Haagpoort ingetrokken, om de 
mensen, wensen en instanties hier te leren kennen.

Hoofdstuk 2 Wat gebeurt er bij ons?
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Foto boven: Verpleegkundige Tessa van de GGD aan het werk in het Annahuis. (Foto: Mike Harris)
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Roma
Al meer dan 10 jaar hebben we contact met Roma-gezinnen 
die verblijven in Breda e.o. De ervaring leert dat deze groep 
relatief veel te maken heeft met schrijnende en complexe 
problemen. Met name huisvesting, verblijfsrecht, onderwijs 
en zorg blijken grote aandachtspunten. We blijven de Roma 
volgen, ook als ze noodgedwongen Breda verlaten omdat 
de toegang tot opvang wordt afgewezen en/of ze zich hier 
niet maar elders in het land wel kunnen huisvesten. Om hen 
beter te kunnen ondersteunen willen we een multidiscipli-
nair en regio-overstijgend hulpverleningsnetwerk opbou-
wen. Ook blijven we met de Roma bijeenkomen om samen 
te kijken wat er leeft en welke rol van het Annahuis hierin 
gevraagd wordt. Tijdens twee grote bijeenkomsten in 2015 

Foto links: Bezoekers van het Annahuis genieten van de zon tijdens het 
openingsfeest van het Dr. Jan Ingenhouszplein. (Foto: Archief Annahuis)

Hoofdstuk 2 Wat gebeurt er bij ons?

hebben we samen gekookt, gegeten en gesproken over het 
opstarten van een ‘beweging’: een zelforganisatie binnen de 
Roma-gemeenschap die zich o.a. met het beïnvloeden van 
de negatieve beeldvorming omtrent Roma kan bezighouden. 
Hiervoor hebben we met enkele Roma samen een projectplan 
opgesteld en financiering aangevraagd.

#HUISJE #BOOMPJE
Begin 2015 startte het project  om een stadsgids te maken 
met toen nog de werktitel ‘the Tough Guide’. Het idee van 
een stadsgids ontstond in de STRAATRAAD en werd geïniti-
eerd door beroepskracht Klaas in een samenwerkingsproject 
tussen de Academie voor Beeldvorming, de afdeling cultuur 
van de gemeente Breda, de SMO, het Graphic Design Festival 
Breda, Werkplaats Typografie (Arnhem) en het Annahuis. Dak- 
of thuislozen die bekend zijn via het Annahuis of het straat-
team van SMO werden door fotograaf Mike Harris en Klaas 
bezocht. Aan de hand van hun ervaringen en belevingen werd 
Breda ‘in kaart’ gebracht in stadsgids #HUISJE#BOOMPJE. 
Foto’s en verhalen van mensen die noodgedwongen op straat 
(hebben) moeten overleven geven een inkijkje in hun leven. 
De bedoeling is dat mensen hun beeld bijstellen, want dak-
loosheid kan iedereen overkomen! Op de achterste bladzijde 
staat een kaart die de weg wijst langs instanties die kunnen 
helpen, samengesteld op advies van de STRAATRAAD.
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Foto boven: Mirek, al lang dakloos, poseert in het bos voor het project #HUISJE #BOOMPJE. (Foto: Mike Harris)
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De presentatie tijdens het Graphic Design Festival Breda 
ging op 7 oktober van start met een postercampagne op bil-
lboards in de stad met vragen als: ‘Waar slaap ik vannacht?’ 
‘Wat eten we vandaag?’ ‘Waar ontvang ik mijn vriendin?’ Later 
werden er bijbehorende foto’s bijgeplakt. In de stadgalerij 
overhandigde straatgids Rick het eerste exemplaar van de 
unieke gids in de grote witte plastic tas aan wethouder Patrick 
van Lunteren. De drie weken erna konden mensen zich op-
geven voor speciale Straattours. De gids is nog gratis op te 
halen bij o.a. het loket Centraal Onthaal en het Annahuis.

Onafhankelijk – afhankelijk
“Hoe onafhankelijk je ook bent, je bent altijd afhankelijk van iemand, anders kun je niet leven.”
“Ook de grootste miljonair heeft bv. een stratenmaker nodig. Anders kan hij zijn dure auto niet laten rijden!”
“We zijn allemaal afhankelijk, onafhankelijk is een gevoel”
“Het moet in evenwicht zijn. Als mijn broer de hele tijd mij wil trakteren, dan is het scheef, dat voelt niet goed.”

Hoofdstuk 2 Wat gebeurt er bij ons?

Foto links: Rick overhandigt het eerste exemplaar van de stadsgids aan 
wethouder Patrick van Lunteren tijdens de presentatie van project #HUISJE 
#BOOMPJE in de Stadsgalerij. (Foto: Mike Harris)
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Hoe  
ziet ons 
netwerk 
eruit?

Marge in Beeld 2
Het Annahuis is voorzitter van netwerk Marge in Beeld 2 
(MiB2), een samenwerkingsverband van vrijwilligersorgani-
saties die strijden tegen armoede en uitsluiting, gestart op 
17 oktober 2012 (zie www.margeinbeeld2.nl). MiB2 heeft ook 
een zetel in de Raad voor Schuldhulpverlening. MiB2 is onaf-
hankelijk van de gemeente Breda en wordt hierdoor geregeld 
om advies gevraagd en serieus genomen. De focus ligt op 
signalering van armoede om oorzaken van armoede weg te 
nemen of te verminderen. Het Annahuis heeft een vergoe-
ding voor het voorzitterschap aangevraagd bij en gekregen 
van de gemeente Breda.

Als ik de macht zou hebben, dan zou ik:
“de wapenhandel inperken”
“iedereen opvangen in de winter”
“alle aandacht hebben voor het milieu”
“de rente afschaffen”
“alle kinderen uit de armoede halen en een 
opleiding geven, want zij hebben de toekomst”
“iedereen onderdak geven, wereldwijd, met 
voldoende inkomen”
“geld afschaffen”
“verschil tussen rijk en arm opheffen”
“zorgen dat de hele wereld gelijke rechten, ge-
lijke inkomens heeft. Allemaal hetzelfde, zodat 
er niemand meer boven iemand staat”

3.

Foto links: Elkaar uitdagen, gewaagd zijn 
aan elkaar. (Foto: Archief Annahuis)
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Dit jaar lag de focus op o.a. de bed-bad-broodregeling, de 
uitwerking van de nota  ‘De Bredase plus, op armoede- en 
schuldenbeleid’, het inventariseren van klachten en proble-
men bij de ATEA-groep en verbetering van een intern casus-
formulier om armoede- en schuldenproblematiek te signale-
ren en te verzamelen.
In het kader van de internationale anti-armoededag orga-
niseerde MiB2 op 19 oktober in het Huis van de Heuvel de 
grote Werkconferentie Armoedebestrijding ‘Armoede en 
Politiek’ met lezingen en workshops. 110 deelnemers waaron-
der ambtenaren van de gemeente Breda en beroepskrachten 
van diverse hulpverleningsorganisaties verbonden aan Sterk 
Netwerk verzamelden waardevolle tips en aanbevelingen als 
het gaat om:
-  informatievoorziening over regelgeving en organisaties; 
-  flexibiliteit, maatwerk en creativiteit in hulpverlening; 
-  verbetering van attitude en bejegening; 
-  bureaucratie, complexiteit en toegankelijkheid van  
   voorzieningen; 
-  woonlastenproblematiek; 
-  werk en werkgelegenheid.

Stedelijk Kompas
Als cliëntondersteunende organisatie is het Annahuis betrok-
ken bij het Stedelijk Kompas, het beleid ten aanzien van dak- 
en thuisloosheid van de gemeente Breda. Sinds de invoering 
in 2011 heeft dit beleid als doel binnen de regio Breda op-
vang en begeleiding op maat te bieden aan dak- of thuisloze 
mensen gericht op een aanvaardbaar maatschappelijk be-
staan. Het Annahuis neemt deel aan verschillende overleggen 
van het Stedelijk Kompas.

Hoofdstuk 3 Hoe ziet ons netwerk eruit?

In 2015 is het beleid in alle geledingen geëvalueerd. Ook 
een vertegenwoordiging van de STRAATRAAD is hierin be-
trokken. In een convenant zijn opnieuw de punten verwoord 
die aandacht en verbetering nodig hebben: voorkomen van 
dakloosheid, toegang tot zorg, werken aan herstel en parti-
cipatie, permanente huisvesting en nazorg, samenwerking en 
regie. Dit convenant zal in 2016 door alle ketenpartners, waar-
onder het Annahuis, ondertekend worden.

SMO
Er zijn korte en goede lijnen naar de verschillende voorzie-
ningen van de Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO). 
Het meest intensief trekken we op met het Straatteam van 
de SMO dat één tot meerdere keren per week het Annahuis 
binnenloopt. Een aantal bezoekers weet ons te vinden na 
verwijzing door dit Straatteam. Andersom nemen wij vaak 
contact op met het team bij zorgen over mensen, als er bv. 
iemand vervoer nodig heeft naar het ziekenhuis, rondgeleid 
wil worden bij de daklozenopvang of begeleiding wil bij het 
bezoek aan loket Centraal Onthaal. Zo doen we de begelei-
ding van een aantal dak- thuislozen dat instanties liever mijdt, 
samen. Straatwerker Hans is elke woensdag aanwezig bij de 
STRAATRAAD. 

Loket Centraal Onthaal
Vanuit het loket Centraal Onthaal wordt alle opvang en be-
geleiding aan (dreigend) dak- en thuislozen georganiseerd. 
Het loket beslist wie toegelaten wordt tot de maatschap-
pelijke opvang (SMO) en/of welke verdere hulp passend 
is. De Gemeente Breda had in 2014 enkele leden van de 
STRAATRAAD gevraagd mee te denken over verbetering van 
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Vechten of vluchten?
“Vluchten is onmacht, vechten is macht.”
“Je gaat de strijd aan, bv. tegen de gemeente. Je weet dat je verliest. Het is onmacht. Maar je vecht 
om niet te vluchten of toe te geven.”
“Als je vlucht heb je geen keus. Als je vecht wil je iets behouden, daartoe ben je bereid te vechten.”
“Vluchten voor iets kan je grootste overwinning zijn …”
“Vlucht nooit voor jezelf, dan verlies je elk gevecht.”

het Centraal Onthaal. Inmiddels neemt het Annahuis met een 
beroepskracht en een lid van de STRAATRAAD deel aan de 
projectorganisatie ter voorbereiding op het inzetten van er-
varingsdeskundigen bij het loket. Helaas wordt er nog steeds 
niet met beschikkingen gewerkt, waar het Annahuis om had 
gevraagd, waardoor een afwijzing van het loket niet op papier 
staat en mensen niet formeel bezwaar kunnen maken.  

Zorg voor Elkaar Breda 
Zorg voor Elkaar Breda is een netwerk bestaande uit de ge-
meente Breda en de vele maatschappelijke organisaties die 
zich, verspreid over de wijken, inzetten voor de inwoners van 
Breda. Het Annahuis maakt hier ook deel van uit en werkt met 
alle mogelijke hulpverlening samen, afhankelijk van de vraag 
en nood van een bezoeker. In 2015 is de zorgconferentie ge-

introduceerd, waarbij een persoon met een hulpvraag en alle 
hulpverleners die bij zijn situatie betrokken zijn of hier iets in 
zouden kunnen betekenen met elkaar om de tafel gaan zitten 
als de hulpverlening is vastgelopen, om samen te kijken hoe 
hier weer beweging in kan komen. Ook voor dak- en thuislo-
zen die onder het Stedelijk Kompas vallen kunnen zorgconfe-
renties aangevraagd worden. Vanuit het Annahuis hebben we 
het afgelopen jaar zeven keer een zorgconferentie georga-
niseerd of bijgewoond en vele malen ander multidisciplinair 
overleg gevoerd, bv. bij het Veiligheidshuis. 

ATEA-groep
Deelname aan de STRAATRAAD, het lopen van Straattours 
als straatgids en het verzorgen van honden voor Straatrakker 
worden door de ATEA-groep gezien als activering, een tegen-
prestatie voor de uitkering. Hiervoor heeft de STRAATRAAD 
een vaste contactpersoon. De STRAATRAAD en haar deelne-
mers worden zo erkend wat betreft hun werk en inzet. Tevens 
heeft de ATEA-groep de STRAATRAAD begeleid met het op-
starten van Straatrakker en helpt ze mee met het zoeken naar 
nieuwe vrijwilligers voor de hondenopvang. 
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Foto rechts: Bisschop Liesen (tweede van rechts) is onder de indruk 
van de verschillende ontmoetingen en de verhalen van de straatgidsen:  
“Het contact is hartelijk, spontaan en direct.” (Foto: Ramon Mangold)

Samenwerkende inloopvoorzieningen Breda
De inlopen FAMEUS, GGz Breburg, Clement, Voor Elkaar en 
het Annahuis komen regelmatig bij elkaar, werken samen en 
vertegenwoordigen elkaar in de verschillende netwerken. We 
maken gebruik van elkaars expertise en contacten en ontwik-
kelen een gezamenlijk trainingsaanbod voor alle vrijwilligers. 
Elk jaar is er een uitwisseling van beroepskrachten en vrijwil-
ligers om op elkaars inlopen te gaan kijken. In 2016 zullen we 
een gezamenlijke flyer uitbrengen.  

Inloophuizenberaad West-Brabant
Het Annahuis maakt deel uit van het Inloophuizenberaad 
West-Brabant, een samenwerkingsverband van tien inloop-
huizen in Breda, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Oudenbosch 
en Oosterhout voorgezeten door stichting de Vonk uit Tilburg. 
Het afgelopen jaar hebben we samen met anderen binnen dit 
verband een dag met interactieve workshops georganiseerd, 
bedoeld voor de vrijwilligers van de (oecumenische) inloop-
huizen en andere diaconale vrijwilligers en pastores diaconie, 
gericht op hun werk, persoonlijke motieven en ervaringen als 
vrijwilliger. Een beroepskracht van het Annahuis leidde hierbij 
één van de workshops. Op 8 juni namen ongeveer 21 vrijwilli-
gers hieraan deel in de Michaëlkerk in Breda. 

ATD Vierde Wereld
‘All Together in Dignity’ (ATD) Vierde Wereld is een internatio-
nale organisatie die strijdt tegen extreme armoede en sociale 
uitsluiting – schendingen van de rechten van de mens. Ze doet 
onderzoek naar de geschiedenis van de allerarmsten en parti-
cipeert als NGO binnen de Verenigde Naties en de Europese 
Gemeenschap. Zoals een bezoeker van het Annahuis en trou-

we ATD Vierde Wereldganger het vaak samenvat: “Het is een 
soort STRAATRAAD, maar dan in het groot.” Voor onderzoek 
en het verzamelen van thema’s en ervaringsverhalen volgt 
ATD Vierde Wereld de verslagen van de STRAATRAAD en 
houden we contact.

Kerken en diaconie
Op de inloop en in de STRAATRAAD is diaken Henk Zwaan 
vanuit de Protestantse Gemeente Breda al enkele jaren een 
trouwe bezoeker. Ook buiten het Annahuis toont hij zijn be-
trokkenheid bij bezoekers door bv. op ziekenbezoek te gaan 
of hand- en spandiensten te verlenen. Met Kerstmis worden 
mensen verwend met een attentie.
Het Annahuis neemt deel aan het katholiek overleg pasto-
res diaconie. Incidenteel zijn er contacten met bv. een werk-
groep diaconie en vormelingen die een Straattour lopen. Dit 
jaar verzorgde het Annahuis een lezing over presentie in de 
Markuskerk. Ook liep bisschop Liesen van Breda met pastores 
een Straattour. Hij was onder de indruk van de verschillende 
ontmoetingen en ervaringen. De bisschop was verbaasd dat 
de straatgidsen zo open en spontaan over hun leven vertel-
den. Het artikel in BN DeStem gaf veel publiciteit en leverde 
weer nieuwe aanvragen voor Straattours op.
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4. Wat zijn 
onze 
plannen 
voor 
2016?

Welke (nieuwe) mensen zullen ons het komende jaar weten 
te vinden? Begin 2016 stonden in de media veel berichten 
over de toename van dak- en thuislozen. Door de economi-
sche crisis zijn er ‘nieuwe armen’ ontstaan. De drempel om 
hulp te vragen kan bij deze mensen, die bv. een eigen huis 
en/of bedrijf hadden, erg groot zijn. We vermoeden daarom 
dat we pas een klein deel van deze groep in beeld hebben. 
Verder verhuist het Asielzoekerscentrum van Breda naar het 
belastingkantoor. Dit is vlakbij het Annahuis. Welke beweging 
zal op gang komen? Immers het hele land en heel Europa is 
in beweging door zoveel vluchtelingen die nog zullen komen. 
De kracht van het Annahuis is te reageren op mensen die in 
de knel raken en een beroep op ons doen. We zullen zien! 
Iedereen is welkom.

Foto links: Luisterend oor voor elkaar.
(Foto: Archief Annahuis)
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Naast onze overige activiteiten (zoals beschreven in dit jaar-
verslag) hebben de volgende activiteiten en thema’s in 2016 
onze bijzondere aandacht:

Annahuis de wijk in
De verkenning van de wijk Haagpoort gaat het komende jaar 
door. Het huidige wijkcentrum wordt gesloopt om plaats te 
maken voor een nieuwe wijkaccommodatie. We zijn benieuwd 
welk effect dit in de wijk zal hebben. Als Annahuis proberen 
we vooral in contact te komen met mensen die niet zo makke-
lijk uit zichzelf naar een wijkcentrum stappen. We trekken op 
met mensen die je niet zo snel hoort of ziet en onderzoeken 
hoe wij bij hun behoeftes kunnen aansluiten. 

Straatrakker
Zodra een nieuwe locatie gevonden is voor de hokken van 
Straatrakker, willen we de hondenopvang weer opstarten met 
een uitgebreider team van vrijwilligers. De nood is nog steeds 
hoog: regelmatig leggen hondeneigenaren en maatschappe-
lijk werkers telefonisch of via facebook contact met ons met 
de vraag om opvang.

Hoofdstuk 4 Wat zijn onze plannen voor 2016?

Foto rechts: Even op adem komen en de mail checken.  
(Foto: Archief Annahuis)
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Roma
Komend jaar gaan we met de Roma aan de slag om het sa-
men geschreven project uit te voeren om een zelforganisatie 
te starten, negatieve beeldvorming aan te pakken en een mul-
tidisciplinair en regio-overstijgend hulpverleningsnetwerk op 
te bouwen. Hierbij proberen we de Roma zoveel mogelijk zelf 
de regie te laten voeren. 

Ervaringsdeskundigheid
Verschillende leden van de STRAATRAAD gaan in 2016 deel-
nemen aan de cursus ‘Herstellen doe je zelf’ van de SMO en 
FAMEUS. Dit is een eerste stap op weg naar het ontwikkelen 
van ervaringsdeskundigheid, waarbij je je eigen ervaringsken-
nis van een (probleem)situatie inzet om een ander in zijn her-
stelproces te ondersteunen. 
Het Annahuis neemt deel aan een projectgroep met de ge-
meente Breda, de SMO en FAMEUS om de inzet van erva-
ringsdeskundigen in en rondom het loket Centraal Onthaal te 
onderzoeken. Het idee hiervoor kwam van de STRAATRAAD, 
die de aandacht voor het emotionele proces dat een hulpvra-
ger doorloopt miste en een rol voor ervaringsdeskundigen 
hierin voorstelde. In 2016 wordt het projectplan afgerond en 
zal een pilot gestart worden met één of meerdere opgeleide 
ervaringsdeskundigen.

Wim werd in 2006 dakloos. Hij heeft de regie over zijn eigen leven weer opgepakt en volgde de training ‘Herstellen doe je 
zelf’. Vanaf januari 2015 is hij nu zelf trainer bij SMO en geeft deze cursus aan lotgenoten. Wim: “Je wilt je eigen ervaring in 
de wereld zetten. Wat heb je nodig in de groep om je veilig te voelen in wat je vertelt? In welke rol kan je zorgen dat je gezien 
wordt? Ook heb je steun nodig, zoals hier bv. van mensen uit de STRAATRAAD.” Wim krijgt applaus voor zijn verhaal. Een 
aantal mensen van de STRAATRAAD meldt zich enthousiast aan om zelf in 2016 de training te gaan volgen.
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Hoe 
worden 
we  
gefinan-
cierd? In 2015 ontvingen we opnieuw een substantieel 

subsidiebedrag van de gemeente Breda. Daarnaast 
is er nog steeds een aantal landelijke instellingen, 
waaronder het Kansfonds en PIN, dat ons genereus 
steunt. Hieruit blijkt dat ondanks alle bezuinigin-
gen, de waardering voor het werk van het Annahuis 
onverminderd groot blijft. Het feit dat we steeds 
opnieuw inspringen op maatschappelijke ontwikke-
lingen en aandacht vragen voor mensen die buiten 
de boot dreigen te vallen, is ook voor onze subsidi-
enten en donateurs van belang. 

5.

Foto links: Samen vieren en eten.  
(Foto: Archief Annahuis)
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We zijn blij dat onze particuliere giften procentueel constant 
gebleven zijn, dankzij een groep van trouwe donateurs en en-
kele zeer gulle gevers. Niettemin waren onze totale inkomsten 
over 2015 niet voldoende om de exploitatie rond te krijgen en 
moesten we een beroep doen op onze reserves. 
Ook de vooruitzichten voor 2016 laten nog een begrotings-
tekort zien, hoewel we hopen dit nog met gerichte fondswer-
ving te kunnen aanvullen en onze reserves niet of beperkt te 
hoeven aanspreken. 
Daarom willen we voor 2016 meer werk maken van het creë-
ren van een breder draagvlak voor het Annahuis en ons daar-
bij speciaal richten op Breda en omstreken, omdat bezoekers 

Hoofdstuk 5 Hoe worden we gefinancierd?

van het Annahuis (voornamelijk) uit Breda en de omgeving 
komen. Om de continuïteit van het Annahuis te waarborgen, 
is het daarnaast ook zaak ons te bezinnen op andere moge-
lijkheden tot financiering dan tot nu toe. We moeten de stad 
Breda blijven uitdagen onze speciale identiteit te erkennen 
en financieel te ondersteunen. Mocht u of uw instelling ons 
nog niet steunen, dan hopen we dat u, na het lezen van ons 
jaarverslag, alsnog daartoe besluit!

De inkomsten 2015, waarvoor wij iedereen heel graag be-
danken, zijn, in vergelijking met voorgaande jaren, als volgt 
verdeeld:

Financiële bronnen

Gemeente Breda
R.K. Congregaties
R.K. Instellingen
Diverse Landelijke Instellingen
Diversen
Particulieren
Protestantse Instellingen
Reserves

Totaal

2015

42%
4%
8%

28%
3%
2%
2%

11%

100%

2014

38%
16%
7%

32%
2%
2%
3%
0%

100%

2013

25%
4,4%

10,6%
36%
12%
2%

10%
0%

100%

2012

34,4%
18,0%

9,7%
28,1%
4,1%
1,9%
3,8%

0%

100%

2011

54,3%
14,8%
11,9%
6,2%
6,0%
4,0%
2,8%

0%

100%

2010

42,7%
26,3%
11,2%
11,5%
4,0%
2,8%
1,5%

0%

100%

Voor een uitgebreider overzicht van de financiën kunt u terecht op www.annahuis.nl.
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Begrippenlijst Academie voor Beeldvorming
Ontstaan vanuit het Makershuis. De Academie voor Beeldvorming ge-
bruikt kunst om veranderingen in de samenleving zichtbaar te maken. In 
wisselwerking met de kunstenaar en de betrokken mensen ontstaat een 
kunstwerk.

ATD Vierde Wereld
Een stichting die nationaal en internationaal strijdt tegen extreme armoe-
de en sociale uitsluiting.

ATEA-groep
Het leerwerkbedrijf van de gemeente Breda (ATEA = Activering, Training 
En Arbeidsbemiddeling) dat uitkeringsgerechtigden begeleidt richting 
bv. zinvolle dagbesteding, een leerwerkplek of betaalde arbeid.

FAMEUS
Onderdeel van GGz Breburg, ontstaan vanuit een fusie tussen het 
Centrum Herstel en Ervaringsdeskundigheid (Tilburg) en Stichting Info-
Méér (Breda). FAMEUS heeft een inloop in de Faam (het nieuwe on-
derkomen van de SMO) en biedt o.a. trainingen aan op het gebied van 
herstel en inzet van ervaringsdeskundigheid, zowel aan ‘cliënten’ als aan 
hulpverleners.

GGD
De Gemeentelijke Gezondheidsdienst die zich bezighoudt met de publie-
ke gezondheidszorg en speciale aandacht heeft voor risicogroepen.

GGz Breburg
Een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- 
en West-Brabant die behandeling en ondersteuning biedt, waardoor men-
sen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in het dagelijks 
leven. Daarnaast heeft ze enkele inlopen in de omgeving van Breda en 
Tilburg. 

Graphic Design Festival Breda
Een festival dat tweejaarlijks in Breda plaatsvindt en het publiek laat ken-
nismaken met toonaangevende ontwerpers die op bijzondere wijze vorm-
geven aan actuele vraagstukken en inspirerende onderwerpen.

1/2
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IND
De Immigratie- en Naturalisatiedienst, de toelatingsorganisatie die be-
slist over verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen of 
Nederlander willen worden.

Loket Centraal Onthaal
Een loket in het stadskantoor van waaruit, door de gemeente Breda en 
de SMO, de toegang en registratie van alle opvang en begeleiding aan 
(dreigend) dak- en thuislozen wordt georganiseerd. 

MEE West-Brabant
Een hulpverleningsorganisatie die mensen met een beperking onder-
steunt bij het participeren in de samenleving. 

Netwerk DAK
Een netwerkorganisatie die meer dan 100 organisaties van inloophuizen, 
buurt-, drugs- en straatpastoraat verbindt en ondersteunt en hen naar bui-
ten toe vertegenwoordigt.  Netwerk DAK heeft expertise op het gebied 
van ontmoeting, zingeving en presentie.

Novadic-Kentron
Een instelling voor verslavingszorg in Brabant, die o.a. een gebruikers-
ruimte heeft bij daklozenopvang ‘de Doorstroomvoorziening’.

Reclassering Nederland
Een stichting die verdachten en plegers van misdrijven begeleidt, erop 
toeziet dat verplichtingen worden nagekomen en re-integratieprogram-
ma’s uitvoert.

SMO Breda
Stichting Maatschappelijke Opvang, een organisatie gericht op dag- en 
nachtopvang, (woon)begeleiding, zorg en activering. Medewerkers van 
SMO en de gemeente Breda werken samen in het loket Centraal Onthaal, 
het eerste aanspreekpunt voor (dreigend) dak- en thuislozen. 

SOVAK
Een hulpverleningsorganisatie die verblijf, behandeling, dagbesteding 
en buitenschoolse opvang biedt aan mensen met een verstandelijke 
beperking.

Sterk netwerk
Verzamelnaam voor de gemeente Breda, maatschappelijke organisaties 
en vrijwilligers die zich inzetten voor mensen die ondersteuning nodig 
hebben.

STOB
Steunpunt Ongedocumenteerden Breda, een stichting die mensen zon-
der papieren ondersteunt bij medische, psychische, juridische en materië-
le problemen. STOB houdt twee keer per week spreekuur in het Annahuis.

Villa Boerebont
Een organisatie die opvang, begeleiding en dagbesteding biedt aan jon-
geren die tussen wal en schip (dreigen te) vallen.

Zorg voor Elkaar Breda
Een netwerk bestaande uit de gemeente Breda en de vele maatschappe-
lijke en vrijwilligersorganisaties die zich, verspreid over de wijken, inzetten 
voor de inwoners van Breda.

Begrippenlijst 2/2
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Annahuis
Diaconaal Centrum Breda

Haagweg 3
4814 GA Breda
076 521 7964
076 513 9651
www.annahuis.nl
nl79inGb0007408816
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