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1 | INLEIDING
Dit jaar (2021) beleeft het werk van het Straatpastoraat haar 20e jubileum. In 2001 werd de
eerste straatpastor - toen nog drugspastor genaamd - benoemd. In 2004 werd de Stichting Straatpastoraat Den Haag formeel opgericht.
Op grond van onze geschiedenis durven wij te zeggen dat het werk van het Straatpastoraat onontbeerlijk is voor mensen die dak- of thuisloos zijn.
Als het aantal dak- en thuisloze burgers in de afgelopen (corona)periode al niet is gegroeid, is het in ieder geval niet afgenomen. Gezien het feit dat de gemeente en de instellingen van maatschappelijke opvang, ondanks serieuze en gewaardeerde inspanningen,
er maar niet in slagen voldoende bedden beschikbaar te stellen, is er helaas nog steeds
sprake van een flink (groeiend?) aantal mensen voor wie het leven zich noodgedwongen
dag en nacht op straat afspeelt.
Naast eerder gesignaleerde oorzaken als digitalisering en toenemende complexiteit van
de samenleving, het wegvallen van sociale netwerken, hogere eisen van zelfredzaamheid
en bezuinigingen op de Geestelijke Gezondheidszorg, wordt in toenemende mate het gebrek aan betaalbare, sociale huurwoningen als belangrijke oorzaak van (blijvende) dakloosheid gezien. Dit strookt met onze ervaring dat de straatpastors op straat en in de opvang veel mensen tegenkomen die zeer wel in staat lijken weer een zelfstandig bestaan
op te bouwen, maar daarin geblokkeerd worden door het gebrek aan woonruimte.
Omdat deze mensen onnodig van de opvang gebruik moeten blijven maken, raakt deze
verstopt en kunnen nieuwe mensen, die dringend opvang nodig hebben, niet meer geplaatst worden. Bij beide groepen levert dit grote mentale frustraties op.
Juist hier bewijst zich de waarde van ons werk. ‘Een luisterend oor bieden’ lijkt (en voelt
soms als) een machteloos gebaar, maar juist als de omstandigheden niet op korte termijn
lijken te kunnen veranderen en men het in een ongewenste situatie moet uithouden,
blijkt aandacht en begrip van een medemens vaak een kostbaar en gewaardeerd goed.
Dit betekent dat het werk van het Straatpastoraat – in zekere zin helaas – onverminderd
nuttig en belangrijk blijft.
Op het moment van schrijven lijken de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen ten
einde te lopen. Voor de activiteiten van het Straatpastoraat betekent dit dat de vieringen
weer zonder beperkingen gehouden kunnen worden en dat er ook weer een begin gemaakt kan worden met de wekelijkse maaltijden in de eetzaal, in plaats van alleen
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afhaalmaaltijden beschikbaar te stellen. De straatpastors treffen bij hun bezoeken aan
dag- en nachtopvang ook weer een groter aantal mensen, al is het daar duidelijk nog
steeds minder druk dan vóór de uitbraak van de pandemie.
De coronaperiode heeft door de extra opvang in hotels voor veel dakloze mensen een
adempauze betekend in een moeizaam bestaan. Een adempauze, die bij velen heeft bijgedragen aan duurzaam herstel. We kunnen alleen maar hopen dat dit herstel zich doorzet,
ook nu de opvang voor velen weer een andere, minder individuele vorm krijgt.
Voor anderen heeft de situatie vereenzaming opgeleverd, die soms tot mentale depressie
heeft geleid. Voor zover omstandigheden en maatregelen het mogelijk maakten, hebben
de pastors ook de hotels en tijdelijke opvanglocaties bezocht en/of hun contactgegevens
daar achtergelaten.
Voor mensen die als ‘thuisloos’ te boek staan, was het soms juist moeilijker. Voor velen
van hen was de coronaperiode met de vele gesloten deuren van sociale ontmoetingsplekken een zware periode van isolement. Het baart ons zorgen dat we sommigen van hen,
van wie wij niet altijd adres- of contactgegevens hebben, sindsdien nog niet hebben teruggezien.
Al met al zijn de praktische en mentale gevolgen van de afgelopen anderhalf jaar voor
dak- en thuisloze mensen nog maar nauwelijks te overzien. Het Straatpastoraat hoopt
ook in de verwerking hiervan voor betrokkenen een wezenlijke rol te kunnen spelen.
Het streven is om op veel punten weer terug te kunnen keren naar de vorm van werken
die de ‘mensen van de straat’ van ons gewend zijn. Continuïteit en betrouwbaarheid zijn
voor de mensen uit onze aandachtsgroep te midden van alle veranderende omstandigheden in de wereld van de maatschappelijke opvang een belangrijk houvast.
Anderzijds houden we een open oog voor de veranderingen die als gevolg van de coronacrisis in de maatschappelijke opvang en vooral ook in de beleving van dak- en thuisloze
ontstaan zijn. We zullen niet aarzelen om onze inzet en activiteiten daar waar nodig en
mogelijk op aan te passen.
Vooralsnog echter zien wij uit naar een periode waarin wij weer kunnen werken op de
wijze waarop wij, maar ook onze ‘klanten’ en onze sponsors, dat gewoon waren.
In dit opzicht voelen we ons thuis bij de bekende slogan van een verzekeringsmaatschappij: ‘als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder’.
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2 | TYPERING EN POSITIONERING VAN HET STRAATPASTORAAT
1. Vertrouwen op straat
De straatpastors van het Straatpastoraat bieden mensen van de aandachtsgroep in de
eerste plaats aandacht. In kerkelijke termen ‘pastorale aandacht’ en dat wil zeggen: geestelijke, mentale, psychische ondersteuning bij alle levensvragen en praktische problemen
waar mensen mee worstelen. De pastors fungeren daarbij voor de meest uiteenlopende
mensen als vertrouwenspersoon, klankbord, vraagbaak en desgevraagd als adviseur en
begeleider met betrekking tot zeer diverse onderwerpen.
Om de drempel voor het contact zo laag mogelijk te maken, bevinden zij zich het grootste deel van hun tijd op de plaatsen waar ‘straatmensen’ zich bevinden: straten, pleinen,
parken, duinen, bij de soepbus, maar ook op de locaties van maatschappelijke dag- en
nachtopvang en op de diverse inloopplekken. Op veel locaties zijn de straatpastors wekelijks, meestal op vaste bezoektijden, te vinden.
Daarnaast worden regelmatig, vaak op uitnodiging van bewoners, locaties bezocht, waar
ex-dakloze mensen via hun traject (tijdelijk) verblijven.
Het Straatpastoraat werkt niet vanuit een eigen locatie of een kantoor, maar kiest letterlijk voor een ‘professionele nabijheid’ op straat en voor een regelmatige en betrouwbare
aanwezigheid op de locaties die er al zijn. Uit de contacten die zo gelegd worden, komen
veel individuele afspraken voort.
In de gesprekken wordt een luisterend oor geboden en krijgen mensen de kans hun hart
te luchten, hun emoties te verwerken of hun voornemens en plannen te delen. Dat doen
ze met een vertrouwde en betrouwbare persoon, die ervaring heeft met deze groep
mensen, kennis heeft van het veld en daaromheen een groot netwerk heeft. Dit alles in
de hoop dat dit hen helpt hun weg door het leven verder te vinden en het ook vol te houden. In praktijk blijkt dat dit werk door velen uit de aandachtsgroep hogelijk wordt gewaardeerd.
2. Presentiebenadering
Het Straatpastoraat werkt vanuit de zogenaamde presentiebenadering: een pastorale
houding die zich kenmerkt door de keuze om zoveel mogelijk en zo dicht mogelijk bij
mensen te zijn in het leven zoals zij dat leven. Een dergelijke presentie stelt geen voorwaarden vooraf en heeft ook geen eigen (verborgen) agenda. De basis is respect voor de
mensen zoals ze zijn en respect voor de keuzes die zij (willen) maken. De straatpastors
dringen dus niet uit zichzelf aan op verandering bij de mensen met wie zij in contact komen, noch religieus (bekering, zieltjes winnen), noch persoonlijk (afkicken, gezondheidszorg) noch maatschappelijk (opvang, wonen, financiën).
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Ondanks en vaak zelfs als gevolg van de hierboven beschreven ‘onvoorwaardelijke aanwezigheid’ gebeurt het vaak dat mensen in contact met de pastors aangeven zelf veranderingen te wensen op een of meer van levensgebieden. In dergelijke gevallen doen de
pastors alles wat in hun vermogen ligt om mensen in hun wensen, plannen en dromen te
ondersteunen. Het ‘met mensen mee lopen’ in de zin van een aanhoudend regelmatig
contact en trouwe aandacht, ook wanneer mensen naar eigen gevoel ‘falen’, is een belangrijke voorwaarde om deze rol te kunnen vervullen, om vertrouwen te winnen en te
bewaren. Maar ook meelopen in de letterlijke zin van het woord behoort tot de geregelde praktijk van de pastors. Wanneer mensen opzien tegen contacten met instanties en
organisaties (Daklozenloket en Sociale Dienst, politie, dokter, verslavingszorg etc.) en
een beroep doen op de pastors om met hen mee te gaan en hen te steunen, dan zijn de
pastors daar graag toe bereid. Hoewel zij de verantwoordelijkheid voor het verloop van
dergelijke contacten altijd bij de ‘cliënt’ laten, blijken de straatpastors in veel gevallen
toch een nuttige bemiddelende rol te kunnen spelen wanneer het contact niet vanzelf
goed verloopt. Door na afloop samen nog een kop koffie te drinken en de inhoud van het
gesprek te evalueren, wordt de betekenis vaak nog verhelderd en de praktische uitwerking bevorderd.
3. Zorgvermoeiden
Het hoeft geen betoog dat een werkwijze zoals hierboven beschreven open staat voor
alle contacten die zich voordoen, voor zover zij zich aandienen binnen de aandachtsgroep. De pastors hebben dan ook contacten met de meest uiteenlopende subgroepen
en individuen die zich op straat en in de maatschappelijke opvang bevinden. De vraag of
men ‘rechthebbend’ is, speelt daarbij geen rol. Het zwaartepunt ligt bij diegenen die door
het systeem van maatschappelijke opvang niet worden bereikt of die dit mijden. Bij laatstgenoemden gaat het om de zo genoemde ‘zorgwekkende zorgmijders’, die wij liever
‘zorgvermoeiden’ noemen.
Onder hen bevindt zich ook een groep van mensen die steeds weer op straat terecht komen, omdat ze ‘groepsongeschikt’ zijn en niet bereid of in staat zijn (meestal het laatste)
om zich aan de gedragsregels te houden die in een groepsopvang gelden.
Aan de opstelling van ‘zorgvermoeiden’ liggen vaak teleurstellende en soms traumatische
ervaringen met eerdere vormen van hulpverlening ten grondslag; het kost mensen vaak
veel tijd en moeite om daar overheen te komen. Een vertrouwd en vertrouwelijk contact
met een pastor kan daaraan een bijdrage leveren. Om dit vertrouwen te winnen, is juist
de regelmatige betrokkenheid op de lange termijn van grote betekenis.
Het feit dat het Straatpastoraat en de straatpastors buiten het ‘formele’ systeem van opvang en hulpverlening staan en daar ook buiten (willen) blijven, wordt door menigeen
haarfijn aangevoeld en werkt in deze contacten zeer drempelverlagend.
Het Straatpastoraat vormt door zijn positie in de informele sfeer en door zijn wijze van
werken daarom een belangrijke antenne voor mensen die anders ‘onder de radar’ van de
systemen van de maatschappelijke opvang blijven.
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Uiteraard geldt mutatis mutandis voor de mensen die wél een plek hebben gevonden binnen de opvang en hulpverlening hetzelfde als voor degenen die ‘niet rechthebbend’ of
‘zorgvermoeid’ zijn. Ook zij blijken maar al te vaak behoefte te hebben om hun ervaringen
en gevoelens te delen met een onafhankelijk luisteraar, met wie het contact als veilig
wordt ervaren.
Wanneer deze vertrouwensbasis gelegd is en de gesprekspartner voldoende ruimte lijkt
te hebben om voor zichzelf op te komen, ondersteunt de pastor de betrokkene hierin zoveel als nodig en mogelijk is. Desgevraagd gaat de pastor mee naar het daklozenloket of
andere instanties.
Zodra mensen zich in een woonvoorziening of een eigen woning vestigen, worden de
contacten in principe zoveel mogelijk afgebouwd en in ieder geval beperkt tot gesprek of
contact op verzoek. Maar juist in de beginfase van het wonen blijkt contact vaak nog zeer
gewenst, omdat veel mensen die dakloos zijn geweest juist deze fase van grote veranderingen en nieuwe verantwoordelijkheden geestelijk zeer zwaar valt. Ook een nieuwe start
na een kortere of langere periode van detentie, brengt vaak grote onzekerheid en spanning met zich mee. Het is moeilijk meetbaar, maar wij hebben de sterke indruk dat menigeen mede door deze contacten voor terugval en ontsporing is behoed.
4. Zorg bij en na levenseinde
Een bijzonder, zeer noemenswaardig aspect van de pastorale inzet is de begeleiding bij
levenseinde, uitvaart en rouw. Ook iemand van de straat heeft bij ernstige of terminale
ziekte behoefte aan persoonlijke geestelijke (stervens)begeleiding, die in de institutionele
hulpverlening niet gemakkelijk te vinden is. Voor de straatpastors is het een wezenlijk onderdeel van het werk.
Wanneer iemand van de straat overlijdt en er geen familie of bekende is die voor diens
uitvaart opkomt, is het Straatpastoraat graag bereid de begeleiding op zich te nemen
en/of ook de uitvaart te verzorgen. Daartoe bestaat een bijzonder prettige en doelmatige
samenwerking met de afdeling Bijzondere Hulpverlening van de Gemeente en de beheerders van begraafplaats Oud Eik en Duinen, waar het Straatpastoraat een aantal eigen graven ter beschikking heeft.
5. Contacten met organisaties en de gemeente Den Haag
Het Straatpastoraat beschouwt zich zoals gezegd niet als ‘ketenpartner’ in de maatschappelijke opvang en hulpverlening, maar heeft wel veel en goede contacten in het netwerk
van organisaties waar de Straatpastors via hun ontmoetingen met dak- en thuisloze mensen mee te maken krijgen. Met grotere organisaties bestaan contacten op verschillende
niveaus. De pastors en de medewerkers van locaties van dag- en nachtopvang en de
soepbus kennen elkaar en weten elkaar zo nodig gemakkelijk en snel te vinden.
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Landelijk maakt het Straatpastoraat Den Haag deel uit van het Netwerk DAK (‘Door Aandacht Kracht’), het samenwerkingsplatform van 150 inloophuizen, buurtpastoraat en
straatpastoraat in Nederland. Twee keer per jaar is er een bijeenkomst van collega’s werkzaam in het straatpastoraat, waar ervaringen worden uitgewisseld en ontwikkelingen
worden besproken.
Ook met de gemeente Den Haag en gemeentelijke diensten en functionarissen bestaan
goede contacten en een prettige samenwerking. In de steeds weer wisselende situaties
tijdens de coronacrisis is intensief contact gehouden met de wethouder en zijn staf, de
afdeling beleid en het daklozenloket van de gemeente. In dit aspect van de belangenbehartiging zijn we intensief samen opgetrokken met het Straat Consulaat, de belangenorganisatie voor daklozen, daarbij gebruik makend van elkaars ervaringen, waarnemingen
en uiteenlopende sterke punten.
Met medewerkers van het Daklozenloket is regelmatig contact over de situatie van individuele ‘cliënten’. Ook het regelmatige georganiseerde overleg tussen medewerkers van de
gemeente, het Straat Consulaat en het Straatpastoraat vervult een nuttige functie.
Naast het werk dat we doen voor de aandachtsgroep heeft het Straatpastoraat ook een signalerende functie. Door de manier waarop de straatpastors present zijn in de levens van mensen in de aandachtsgroep worden problemen van dichtbij gesignaleerd.
Via het college van B&W zijn we regelmatig gesprekspartner voor de gemeente Den Haag in
het kader van aanpassing en verbetering van het beleid ten aanzien van de Maatschappelijke
Opvang, onder meer door deel te nemen in het zes wekelijkse overleg tussen de wethouder
en de Achterban en door rechtstreekse contacten met de wethouder en met zijn stafleden.
Ook gemeenteraadsleden van verschillende politieke partijen nemen regelmatig contact op
met het Straatpastoraat om zich te informeren over de ontwikkelingen op straat en in de
Maatschappelijke Opvang.
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BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

Voor wie kennis neemt van de aard van het werk van de Stichting Straatpastoraat Den
Haag, zal het geen verbazing wekken dat de straatpastores het niet als hun eerste opdracht beschouwen om activiteiten voor de aandachtsgroep te organiseren. De belangrijkste ‘activiteit’ is immers de presentie, de aanwezigheid op straat, het ‘er zijn’ met aandacht en een luisterend oor.
Dat neemt niet weg dat het Straatpastoraat wel degelijk een aantal belangrijke (zowel
structurele als incidentele activiteiten) kent, die het werk sterk kleuren en ondersteunen.
Deze activiteiten worden hieronder beschreven.
1. Wekelijkse viering en maaltijden
De belangrijkste activiteiten van het Straatpastoraat zijn de wekelijkse vieringen en maaltijden op vrijdag in de Vincentius Hof bij het Stadsklooster aan het Westeinde.
Viering en maaltijd vormen een ankerpunt in het werk. Niet alleen vanwege het gebodene, maar ook omdat dit het enige moment in de week is dat mensen ‘naar het Straatpastoraat’ toe kunnen komen. Voor de pastors biedt het de mogelijkheid om het doorgaande contact met mensen te onderhouden en waar nodig of gewenst individuele afspraken te maken voor de komende week.
De viering is een wezenlijk onderdeel van het werk van het Straatpastoraat. Vóór de coronacrisis namen wekelijks zo’n 35 à 45 mensen deel aan de bijeenkomst in de prachtige
Sint Jozefkapel van het Stadsklooster. De deelnemers hebben zeer verschillende achtergronden. Een deel is geïnteresseerd in het christelijk geloof, maar ook mensen uit andere
godsdiensten en niet-gelovigen bezoeken de vieringen. De muziek, de gebeden, de stilte
en het aansteken van kaarsjes bieden de mogelijkheid tot een uurtje van aandachtige rust
en bezinning. Voor velen is dit uur een oase van rust in het doorgaans chaotische en onrustige leven op straat en in de opvangplekken.
Aan de wekelijkse maaltijd nemen normaal gemiddeld zo’n 100 tot 120 mensen deel. Ook
in coronatijd werden wekelijks 120 maaltijden bereid, die via bezorg- en afhaalsystemen
hun weg hebben gevonden. Binnenkort worden de eetzalen weer heropend.
Het streven is allereerst om de bezoekers een gezonde en voedzame maaltijd te bieden.
Voor velen is het een van de weinige, voor sommigen zelfs de enige ‘normale’ warme
maaltijd van de week. Er wordt altijd een drie-gangen-menu bereid. Maar bijna net zo belangrijk is het streven naar een ‘restaurant-achtige bediening in een gemoedelijke huiskamersfeer’ met een respectvolle gastvrijheid, waar mensen zich welkom en veilig voelen.
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2. Advent en Kerst, Paasontbijt en Zomerbarbecue
De periode van zes weken rond Kerst is jaarlijks een periode van extra activiteiten. De kapel wordt ingericht als herberg en zowel op het plein als binnen wordt door vrijwilligers
extra moeite gedaan (traktaties, vuurkorven) om de mensen in deze donkere tijd van het
jaar een extra warme ontvangst te bieden. Sinterklaas krijgt hierin uiteraard ook een
vaste plaats. Het Kerstdiner voor 120 bezoekers, op de laatste vrijdag voor Kerst, is een
hoogtepunt en ook de oliebollen en bubbeltjeswijn rond Oud en Nieuw behoren bij de gewaardeerde tradities.
Sinds 2013 organiseert het Straatpastoraat een paasontbijt op een van de Paasdagen. Gemiddeld zo’n 80 bezoekers beleven dan een heerlijke en feestelijke start van de dag. Een
andere ‘uitschieter’ is de jaarlijkse zomerbarbecue in de prachtige tuin van het Stadsklooster, waarbij het aantal bezoekers soms oploopt tot meer dan 150.
Niet alleen voor bezoekers, maar ook voor team en vrijwilligers zijn dit vaak topevenementen, waarvoor men zich met grote energie inzet.
In coronatijd deed juist het gemis van deze hoogtepunten zich extra voelen. Met Pasen
2020 was niets mogelijk, Kerst 2020 en Pasen 2021 konden wel in de kapel gevierd worden, maar niet worden omlijst met feestelijkheden en ook van een barbecue moest in
2020 worden afgezien. In de zomer van 2021 kon wél weer een barbecue worden gehouden, zij het in twee groepen. De hoop is uiteraard dat Kerst en Pasen dit jaar en in 2022
weer op traditionele wijze tot hoogtepunten kunnen uitgroeien.
3. Lichaamsverzorging en kleding
Elke eerste vrijdag van de oneven maanden biedt het Straatpastoraat haar bezoekers in
samenwerking met de kappers van Rock ’N Rose studio uit Rotterdam een gratis knipbeurt aan. Hier wordt gretig gebruik van gemaakt. Tot corona uitbrak, kon men ook intekenen op een reiki-behandeling. Het is de bedoeling om zo mogelijk ook dit in 2022 weer
maandelijks aan te bieden.
Sinds bijna twee jaar organiseert het Straatpastoraat van tijd tot tijd een ‘schoenenmarkt’, waar mensen gratis (bijna) nieuwe schoenen kunnen uitzoeken die ons door een
sponsor worden aangeboden. Het evenement vindt telkens plaats in de Lutherse Kerk, in
prettige samenwerking met de Evangelisch-Lutherse Gemeente, die ook ruimte biedt
voor de opslag van de schoenen.
Omdat het Straatpastoraat geen eigen opslag heeft, is er geen ruimte voor een regelmatig of permanent aanbod van schoenen en kleding. Dankzij de goede contacten met het
Leger des Heils en de Kesslerstichting kunnen we echter wel gratis kledingbonnen uitgeven aan mensen die op dit gebied echt iets nodig hebben.
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Op vrijdagen en op individuele vragen worden wel vaak kleinere artikelen uitgedeeld als
sjalen, mutsen, scheermiddelen, deodorant, tandenborstels en tandpasta e.d.
Voor onze bezoekers zijn de cadeautjes met Sinterklaas, maar vooral het jaarlijkse royale
Kerstpakket een terugkerend hoogtepunt.
Het ideaal om een jaarlijkse ‘mannenverwendag’ te houden, als tegenhanger van de
‘beautydag’ voor vrouwen, is helaas al een aantal jaren onhaalbaar gebleken. Ook vóór
corona bleek met name het vaste onderdeel van een bezoek aan Hammam of sauna
moeilijk realiseerbaar. Desondanks blijft het als aandachtspunt op het lijstje staan.
4. Vrijwilligers
Bovengenoemde activiteiten van het Straatpastoraat zouden niet mogelijk zijn zonder de
inzet van vele vrijwilligers.
Elke vrijdag zijn voor inkopen, bereiding, bediening, afwas en schoonmaak ruim 20 vrijwilligers actief, verdeeld over een kookploeg, een tafelploeg en een team van gastheren en
gastvrouwen. Omdat de meeste vrijwilligers eenmaal per maand dienstdoen, zijn er in totaal zo’n 100 vrijwilligers bij dit aspect van het Straatpastoraat betrokken. Daaronder bevindt zich een opvallend aantal jonge professionals. Daarnaast is er ook een groep vrijwilligers uit de internationale kerken (waaronder veel expats) en zijn er nogal wat studenten
uit alle delen van de wereld via het Institute of Social Studies (ISS) onder de vrijwilligers te
vinden. Ook vrijwilligers van NLcares werken regelmatig mee. Zo vinden aan en rond de
maaltijden bijzondere ontmoetingen plaats, zowel tussen vrijwilligers onderling uit alle
lagen van de samenleving van de internationale stad Den Haag als ook tussen de vrijwilligers en onze bezoekers, die voor hen anders volledig buiten beeld zouden blijven.
De waardering voor het vrijwilligerswerk van het Straatpastoraat is voorheen meermalen
uitgedrukt in het toekennen van de waarderingsprijs van de gemeente Den Haag. Het
Straatpastoraat zelf waardeert de inzet van zijn vrijwilligers eveneens regelmatig met een
bijzondere activiteit. Ook besteden we aandacht aan de deskundigheidsbevordering van
onze vrijwilligers door enkele malen per jaar trainings- of informatieavonden te organiseren.
Om dit vrijwilligerswerk van het Straatpastoraat in goede banen te leiden, is via Stek een
vrijwilligerscoördinator aan het team van het Straatpastoraat toegevoegd. Deze is verantwoordelijk voor de coördinatie, waaronder de werving, begeleiding en aansturing van de
vrijwilligers en de begeleidingsgesprekken. Dat het werk van de vrijwilligers en dus ook
de taken van de coördinator toenemen, blijkt wel uit het feit dat onlangs de omvang van
de aanstelling is uitgebreid van 10 naar 12 uur per week. De extra uren komen overigens
voor rekening van het Straatpastoraat.
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De kosten van de maaltijden en van de begeleiding van vrijwilligers worden nagenoeg geheel gedekt door de bijdragen van een aantal maatschappelijke en kerkelijke fondsen.
Voor een maaltijd voor 120 mensen hebben de vrijwilligers niet meer dan € 350 te besteden.
Van tijd tot tijd biedt ook een groep medewerkers van organisaties of bedrijven aan een
maaltijd te verzorgen of zich op andere wijze in te zetten. Waar mogelijk wordt hier graag
ruimte voor geboden. Bij dergelijke gelegenheden wordt ook altijd de nodige informatie
gegeven over het Straatpastoraat en haar aandachtsgroep.
Helaas hebben we tijdens de coronapandemie door de inperking van onze vrijdagse activiteiten onze vrijwilligers voor hun inzet niet altijd de ruimte kunnen bieden waar zij op
hopen. Lange tijd was het noodzakelijk het aantal aanwezigen in keuken en werkruimtes
tot het minimum te beperken. Desondanks is het overgrote deel van hen beschikbaar gebleven en is er met enthousiasme meegedacht over- en meegewerkt aan tussentijdse oplossingen, zoals bezorg- en afhaalmaaltijden en een lunchspreekuur. De verbindende
kracht die ons werk met zich meebrengt tussen groepen en mensen in deze stad, die elkaar anders nauwelijks zouden ontmoeten, kon worden bewaard en hopelijk in de komende tijd weer stap voor stap worden uitgebreid.
5. Brug naar de samenleving
Regelmatige en eenmalige vrijwilligers leggen elk hun verbindingen tussen het werk van
het Straatpastoraat en dat deel van de samenleving, waarin zij zich doorgaans bevinden.
Een andere brug tussen ons werk en de samenleving wordt gevormd door de informatiebijeenkomsten en lezingen waarvoor de pastors regelmatig worden gevraagd. Op scholen, in kerken, verenigingen, businessclubs, bedrijfs- en koepelorganisaties en maatschappelijke organisaties vertellen de straatpastors over hun werk en hun ontmoetingen.
Soms worden lessen verzorgd voor studenten Maatschappelijke Dienstverlening van de
Hogeschool In Holland. Zo mogelijk nodigen Straatpastors bij een presentatie van het
werk van het Straatpastoraat iemand ‘van de straat’ uit om mee te gaan; deze persoon
kan uit eigen ervaring kan vertellen over het leven op de straat.
Helaas is ook deze activiteit door de coronabeperkingen in de afgelopen periode vrijwel
stilgevallen. We hopen dat dit snel weer ‘aantrekt’, want het is onze overtuiging en ervaring dat het Straatpastoraat door deze presentaties bijdraagt aan meer begrip voor mensen die in het leven minder fortuinlijk terecht zijn gekomen. Daarmee dragen we bij aan
meer sociale cohesie in onze stad.
Een andere vorm van presentatie, die in coronatijd juist intensiever heeft plaatsgevonden,
is medewerking aan interviews en programma’s in de media. Ook hiervoor maken we
graag ruimte, omdat we denken dat goede informatie eventueel onbegrip en misverstanden tussen groepen en mensen in de samenleving kan verminderen.
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6. Zingeving
Zingeving is een kernbegrip in het werk van het Straatpastoraat.
In de individuele contacten komen zingevingsvragen – al dan niet van religieuze aard –
vaak rechtstreeks aan de orde. Ook groepsgesprekken zijn hier op gericht.
Jaarlijks organiseert het Straatpastoraat een aantal groepsbijeenkomsten, waarin mensen uit de aandachtsgroep meer doelgericht of thematisch hiermee bezig kunnen zijn.
Meestal vindt in ieder geval in de zomerperiode een serie groepsgesprekken plaats.
Maar ook in andere periodes kunnen naar behoefte eenmalige of korte series groepsgesprekken belegd worden.
De betekenis van zingeving gaat echter naar ons inzicht verder dan individuele of groepsgesprekken die rechtstreeks op zingevingsvragen gericht zijn.
Zowel met het oog op basisbehoeften van bed, bad, brood en begeleiding, lichamelijke
en psychische gezondheid, praktische zaken als dagbesteding, werken en wonen als ook
met het oog op het meer geestelijke niveau van leren, plannen en idealen — het is van levensbelang dat mensen voor zichzelf een zin in het leven zien en ook zin hébben of krijgen om in beweging te komen.
Zo bezien, staan vrijwel alle contacten die pastors hebben direct of indirect in het teken
van zingeving. De straatpastors zijn erin opgeleid, getraind en op gespitst om in hun aandacht voor de individuele mens ruimte voor deze diepere laag van zingeving te creëren.
Juist deze ruimte wordt door velen die zij ontmoeten, als weldadig ervaren.
Op deze wijze wordt een algemeen menselijk belang, het belang van geestelijk evenwicht
en oriëntatie, behartigd. Het Straatpastoraat geeft op deze wijze invulling aan een onderscheidend en ons inziens onmisbaar aspect in het palet van hulpverlening en ondersteuning dat in onze stad aan de dak- of thuisloze medemens geboden wordt.
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www.straatpastoraatdenhaag.nl
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Kamer van Koophandel
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813696574

Team (per okt. 2021)
Hanneke Allewijn
Klaas Koffeman
Kitty Mul
Jolly van der Velden

straatpastor
straatpastor/teamleider
straatpastor
vrijwilligerscoördinator
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voorzitter
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lid
lid
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