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1. Stichting Hart voor Breda-Noord 
 

Identiteit en visie 
‘Hart voor Breda-Noord’ is een professionele vrijwilligersorganisatie in Breda-Hoge Vucht. We 

werken mee aan de wijkopbouw in met name de wijken Wisselaar, Geeren en Biesdonk.   

Onze visie bleef: wijkbewoners van Hoge Vucht tot bloei brengen door hen persoonlijk te steunen, te 

stimuleren en onderling te verbinden in nieuwe netwerken. Met als inzet volledige participatie in de 

maatschappij.  

2. Projecten en activiteiten 

2.1 Hart voor Vluchtelingen 
 

Maatjesproject 

Het zoeken van passende maatjes en de ondersteuning in de periode die volgt is intensief. Maatjes 

komen bij mensen thuis en signaleren dingen, hebben vragen, of het contact loopt niet lekker en er 

moet verder gezocht worden.  

In december is er een bijeenkomst met taalmaatjes gehouden waar thema’s werden besproken als 

‘waarden en  normen’ ‘andere culturen’ en ‘wat leer ik hier van?’ De deelnemers waren enthousiast 

en willen graag een tweejaarlijkse herhaling. 

In 2019 vonden er zeven maatjeskoppelingen plaats. De Family2Family koppelingen buiten 

beschouwing gelaten. Daarnaast liepen er nog drie maatjescontacten uit 2018. Één van deze is 

eerder ontbonden en er kon een nieuw maatje gevonden. De andere twee contacten worden 

langzaam minder, mede omdat de statushouders steeds meer zelf een netwerk opbouwen. Waar 

sprake is van wederzijds investeren blijft het contact gehandhaafd. Maar hierin wordt ook initiatief 

vanuit de statushouder verwacht.  

Vooruitkijken: Nu het project Hart voor Vluchtelingen afloopt, zullen de bestaande 

maatjeskoppelingen blijvend ondersteund worden, tot deze aflopen. Ook voor nieuwe aanvragen 

voor maatjes blijven we actief zoeken of zullen we doorverwijzen.  

 

Maatschappelijke dienstverlening 

Was er tot twee jaar geleden een maatschappelijk inloopspreekuur: tegenwoordig wordt er op 

afspraak gewerkt. Veel maatschappelijk gerelateerde vragen leven onder statushouders en 

vluchtelingen. Wat thema’s waarmee we te maken kregen: 

• Begeleiding bij terugkeer. 

Een uitgeprocedeerde asielzoeker werd teruggestuurd. Zijn familie wilde hem achterna. 

Vanuit stichting Hart kon hierbij adequate hulp geboden worden, met uitstekende 

samenwerking met Mondiaal Centrum Breda en IOM. 

Daarnaast kon advies gegeven worden aan een mevrouw die wegens gezondheidsklachten 

terug wilde naar het land van herkomst.  

• Begeleiding na het plegen van een strafbaar feit. 



De dag waarvan we hoopten dat deze nooit zou komen. Maar ook dan is een adequate 

reactie nodig. Begeleiding van de dader. Aanwezig zijn in het netwerk van de dader, waar 

mensen teleurgesteld zijn.  

• Ondersteunen in een scheidingsprocedure na huiselijk geweld. Vanwege de problematiek 

met papieren is dit erg ingewikkeld. Zoals de advocaat zei: “ze kan niet scheiden want er zijn 

geen huwelijkspapieren.” Maar ook de juiste routes wijzen voor het regelen van omgang met 

het minderjarige kind en alles wat hierbij komt kijken. Hierin mochten we naast de familie 

staan en de juiste contacten leggen met professionals als: vreemdelingenadvocaat, 

familierechtadvocaat, CJG, Mediation, cliëntmanager gemeente Breda en de Politie. 

• Signaleren: doordat onze maatjes in de gezinnen komen vangen we soms signalen op van 

dingen die niet goed gaan. Hierin hebben we hele korte lijntjes met CJG maar is ook contact 

geweest met Veilig Thuis, Maatschappelijk Werk en de politie.  

• Monitoring inburgering: voor veel statushouders die bij ons in beeld zijn komt de deadline 

van DUO in beeld: het moment dat de studie afgerond moet zijn en zo niet dat de lening 

terugbetaald moet worden. Hierin is in sommige gevallen verlenging of kwijtschelding nodig. 

Stichting Hart voor Breda-Noord sluit aan bij het werk van de regisseur van de Gemeente 

Breda door te inventariseren voor welke mensen deze hulp nodig is.  

• Aandacht voor werk: Nu het einde van de inburgering in zicht komt, komt voor mensen ook 

vaker een baan in beeld. Er was een banenmarkt die we bij onze statushouders onder de 

aandacht konden brengen, met één van hen bezochten we ook deze markt. Daarnaast is er 

per augustus taalles en naailes. Beiden zijn ook bedoeld als opstap naar werk. (Hierover meer 

in een volgende paragraaf).  

• HASA-aanvragen: een aparte tak van maatschappelijke dienstverlening is de begeleiding bij 

Hernieuwde Asiel Aanvragen (HASA). Bij vijf mensen/gezinnen was intensieve betrokkenheid 

(één van hen is inmiddels terug naar het land van herkomst). Hierin wordt ondersteuning 

gegeven aan de migrant, contact onderhouden met de advocaat, maar ook met de 

woonvoorziening (meestal een Bed Bad en Brood instelling waar men alleen welkom is als er 

nog een procedure loopt). Daarnaast wordt er indien nodig geholpen bij het proces van 

terugkeer. Hierin wordt samengewerkt met Mondiaal Centrum Breda en International 

Organization for Migration Nederland.  

• Aandacht voor racisme: het probleem van racisme komen we bij de statushouders nog 

minder tegen. Wel bij bijvoorbeeld Marokkaanse mensen die in de wijk wonen. De stichting 

wil er aan bijdragen dit op de kaart te zetten. Aan de andere kant wordt door de bijdrage aan 

initiatieven als “Wisselaar LEEFT” bijgedragen een verbinding in de wijk. Ook voor die 

mensen die zich vervreemd voelen van hun wijk. Hierin staat voorop dat het van belang is 

dat mensen met elkaar in contact komen om zo vooroordelen en afstand te overbruggen.  

• Aandacht voor asielzoekers in procedure: er zijn veel asielzoekers die regelmatig de 

kerkdiensten in de Mattheüskerk bezoeken. Het gaat hier om mensen met verschillende 

achtergronden, en verschillende religies. Van hen komen ook regelmatig maatschappelijke 

vragen, vaak de procedure betreffend, maar soms ook gezondheidsklachten. Hierin wordt 

samengewerkt met Rika Meijers, pastoraal werker van de Mattheüskerk.  

Vooruitkijken: In de toekomst zal nog meer doorverwezen worden. 

 

  



Maaltijden 

Als er één ding niet weg te denken is bij stichting Hart voor Breda-Noord is het: eten! Samen eten 

verbindt, schakelt mensen in, geeft gezelligheid. Als het even kan wordt er met elkaar gegeten. 

Na elke maandelijkse internationale dienst in de Mattheüskerk wordt er gegeten met elkaar. Dan kan 

het zomaar gebeuren dat er een Syrische statushouder uit de wijk in de keuken aan het werk is en 

dat zijn kinderen betrokken zijn bij het kinderwerk achterin. Wijkbewoners en mensen uit het AZC 

staan naast elkaar af te wassen en hebben het erg gezellig samen. In 2019 zijn er elf van deze 

maaltijden geweest. 

Daarnaast zijn er de maaltijden van huiswerkbegeleiding. Regelmatig plannen we een maaltijd 

waarbij vanuit de stichting wordt gezorgd voor een basis van eten, maar ook steeds meer moeders 

eten meebrengen om te delen.  

Vooruitkijken: De maaltijden zullen in dezelfde frequente door blijven gaan.  

 

Eten & Info 

In oktober 2018 was er een geslaagde Eten & Info. In de praktijk bleek het lastig dit nogmaals te 

organiseren. Met name omdat op de momenten dat de ouders beschikbaar zijn, de kinderen er ook 

bij zijn, wat veel ruis geeft. Er is wel contact gelegd met CJG om een avond over opvoeden in andere 

culturen te organiseren. De vrijwilligers is een workshop interculturele communicatie aangeboden.  

 

Integratie in andere activiteiten 

Stichting Hart voor Breda-Noord heeft bekendheid in de wijk, met name waar het gaat om het 

netwerk onder de statushouders en andere culturen. Daardoor kan het zomaar gebeuren dat er 

wordt gevraagd: doen jullie mee met de Nationale Ouderendag? Of dat we initiator zijn van een 

buurtfeest. Of van een zomercamping of…  

Bij de brainstorm voor de nationale ouderendag bijvoorbeeld, was onze inbreng: hoe kunnen we 

mensen verbinden, ook culturen onderling? En: hoe kunnen we zorgen dat ouderen mee kunnen 

doen, welke lessen kunnen jongeren van hen leren? Resultaat: Een jonge Eritrese moeder komt een 

Eritrese koffieceremonie verzorgen op de Nationale Ouderendag.  

De wijk weet ons te vinden, zeker waar het onze contacten met statushouders betreft.  

 

Informele duurzame contacten in de kerk  

Vanuit stichting Hart voor Breda-Noord worden ook de informele duurzame contacten met 

statushouders en vluchtelingen ondersteund. In de  kerkdiensten ontstaan contacten. Toen in 

december 2018 de  training interculturele communicatie plaatsvond, kwamen daar ook leden van de 

kerk. Daarnaast wordt er vanuit het Pastoraal Team van de Mattheüskerk meegeleefd met de 

mensen die betrokken zijn bij de Mattheüskerk. Dit gaat met name om mensen die (nog) geen status 

hebben.  

  



Netwerk statushouders 

De afgelopen jaren zijn er netwerkoverleggen geweest met professionals die betrokken waren bij 

statushouders. In mei 2019 heeft de laatste bijeenkomst plaatsgevonden. Geconcludeerd is dat hulp 

nog steeds nodig is, maar dat het contact op andere manieren zal plaatsvinden. Dit werd ook 

concreet in een overleg rondom een casus waarin zorgen waren om minderjarige kinderen. Een CJG-

er, een Maatschappelijk Werker, iemand van de gemeente en iemand van de stichting gingen samen 

om tafel.  

 

2.2 Family2Family 
Family2Family is de naam van het project waarin gelijkwaardigheid en complementariteit een grote 

rol speelt. Er is geen gever en ontvanger, maar er zijn twee gevers en ontvangers.  

Van de vier matches uit 2018 zijn er twee gecontinueerd. Dit jaar waren er nog drie nieuwe matches. 

Uit een evaluatie is gebleken dat Family2Family niet vanzelf goed aanslaat. Een belangrijke reden 

hiervoor is dat mensen geven en ontvangen niet binnen dezelfde relatie vorm willen geven. Zoals één 

van de statushouders zei: “ik wil iedereen helpen, maar ik wil ook gewoon een taalmaatje, die er 

helemaal voor mij is.”  

Vooruitkijken: Family2Family zal als project waarschijnlijk niet lang meer bestaan, maar de stichting 

zal doen wat in haar vermogen ligt om aanvragen voor een maatje in te vullen.  

 

2.3 Huiswerkbegeleiding 
Elke maandagmiddag van 14.30 uur tot 17.00 uur wordt er huiswerkbegeleiding geboden aan 

kinderen met een andere moedertaal van groep 3 Basisonderwijs tot klas 3 Voortgezet Onderwijs. 

Het schooljaar 2018-2019 werd afgesloten met ruim 60 ingeschreven leerlingen. In september 2019 

hebben we alle leerlingen opnieuw gevraagd zich in te schrijven, op dit moment zijn er bijna 50 

leerlingen ingeschreven, waarvan ongeveer 1/3 nieuwe inschrijvingen.  

Er wordt gewerkt met een team van 15 vrijwilligers waarvan een deel een achtergrond heeft in het 

onderwijs. Ook wordt van alle ouders gevraagd minimaal maandelijks een middag te helpen. Ouders 

die nog niet goed Nederlands spreken kunnen assisteren met eten en drinken, klaarzetten en 

opruimen. Andere ouders kijken mee en leren zo zelf ook hoe ze hun kind thuis kunnen helpen met 

het huiswerk. 

We zien hier veel kinderen van de statushoudersgezinnen. Ook onder de vrijwilligers zijn migranten 

die in het land van herkomst bijvoorbeeld docent Engels geweest zijn.  

Vooruitkijken: Huiswerkbegeleiding krijgt in 2019 en 2020 steun van o.a. het Oranjefonds en 

Stichting Rotterdam. 

 

2.4 Buurtmaaltijden 
De maandelijkse buurtmaaltijd is een belangrijke constante in de activiteiten. Meestal blijven er 

tussen de 20 en 40 mensen eten. Het is mooi om hier verschillende culturen te ontmoeten. Een 

Eritrese familie uit de wijk, Iraniërs die in het AZC verblijven, leden van de kerk die na de kerkdienst 

blijven eten. We merkten dat het aantal bezoekers uit de wijk toenam toen we de buurtmaaltijd naar 



het zomerfestival op het schoolplein verplaatsten. Het zou mooi zijn als we hier in de toekomst meer 

mee kunnen doen.  

 

2.5 Vrouwenochtenden 
“Mijn beste schoonmaaktip is: visualiseren dat je huis opgeruimd is, daar zo relaxed van worden dat 

je vervolgens niets meer hoeft te doen.” Ook in het vijfde vrouwenochtendseizoen wordt er weer 

veel gelachen. Maar er is ook ruimte voor diepere vragen, moeilijkere gesprekken. De keer dat we 

met ‘maar’ drie vrouwen waren, maar gesprekken hadden over leven en dood, dingen die ons raken, 

pijn die we hebben. 

Maar ook de keren dat er zo’n tien vrouwen waren, dat er werd geknutseld, gelachen en Nederlands 

geoefend. Vrouwen komen overal vandaan: Marokko, Irak, Eritrea, Indonesië, India. Op deze plek 

mogen ze er zijn. Is er ruimte voor ieders verhaal.  

In 2019 zijn er 12 vrouwenochtenden geweest met een 

gemiddelde van 7 bezoekers. Twee keer was er een 

High Tea, vier keer werd er een creatieve invulling 

gegeven aan de ochtend.  

 

 

 

2.6 Taalles 
Vanaf augustus 2019 wordt er twee ochtenden in de week taalles verzorgd. Dit biedt extra hulp aan 

statushouders om het spreken en lezen van de taal te verbeteren. De taallessen worden goed 

bezocht door migranten die korter of al langere tijd in Nederland zijn en de inburgeringstoets al 

gehaald hebben. Toch blijft het noodzakelijk om het spreken en lezen te blijven verbeteren zodat ze 

betere kansen maken op de arbeidsmarkt. 

Vooruitkijken: In 2020 willen we starten met een groep Alfabetisering. Er is veel vraag naar onder 

migranten die al lange tijd in Nederland wonen maar nog geen Nederlands kunnen spreken of lezen.  

 



2.7 Naailes en Kledingreparatie 
Vanaf september 2019 is er twee dagdelen per week naailes en ook de mogelijkheid tot het laten 

repareren van kleding. Onder andere Somalische vrouwen komen hier, als tegenprestatie voor hun 

bijstandsuitkering. Sinds kort komen hier ook Syrische vrouwen. Naast het doorbreken van een 

sociaal isolement is dit moment goed om de Nederlandse taal te oefenen.  

 

2.8 Leergemeenschap 
Het project is onderdeel van de propedeuse Social Work van de Academie voor Sociale Studies in 

Breda. Studenten leren actief bij te dragen aan de aanpak en het oplossen van sociale kwesties. Het 

gemeenschappelijke leerproces staat daarbij centraal.  

De lectoraten Active Ageing en Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties zijnpartners in deze 

leergemeenschap. Ze gaan samen met 15 eerstejaarsstudenten, docenten, (oud)professionals, 

burgers en andere relevante betrokkenen werken aan sociale thema’s. 

Bij de leergemeenschap gaat een groep studenten samen met Stichting Hart voor Breda-Noord kijken 

naar de problemen waar de stichting tegen aanloopt. De studenten komen wekelijks bijeen en gaan 

aan de slag onder begeleiding van een docent (Avans) en een maatschappelijk werker (professional) 

van de stichting. 

Samen gaan ze aan de slag om een oplossing te zoeken. In de leergemeenschap leren de studenten 

samen te werken met elkaar, docenten en professionals. In kleinere groepen werken zij aan de vraag 

van de stichting “welke activiteit kan de stichting organiseren om jongeren van 12-15 jaar uit de wijk 

met elkaar te verbinden”.  

Daarbij onderzoeken de studenten o.a. uit welke culturen, religies is opgebouwd. Zij onderzoeken 

feitelijke gegevens, maar ook gegevens die zij horen door middel van interviews met professionals, 

jeugdigen in de wijk. Met deze gegevens gaan zij een activiteit organiseren, welke de stichting voort 

kan zetten. 

2.9 Bijdrage aan leefbaarheid 
“De bouw van de Turkse moskee in de Hoge Vucht in Breda-Noord wordt begin oktober weer 

opgestart. Dat meldt Hasan Barut namens de Yeni-stichting. ,,We kunnen niet wachten op het 

verloop van de rechtsgang, dat kan nog wel drie jaar duren.” De bouw ligt al negen maanden stil. 

Barut zoekt tegelijkertijd toenadering tot de buurt: ,,We zijn op elkaar aangewezen.”  (Peeters, 2019)  

Zomaar een stukje uit het Brabants Dagblad van september 2019. Samenleven gaat niet vanzelf. Veel 

onderliggende spanningen kwamen naar de oppervlakte bij de discussie die woedde rondom de 

komst van een Turkse moskee. Een buurtbewoner die huis aan huis flyerde om mensen te werven in 

beroep te gaan bij de gemeente. Tegelijk mensen die aangaven hier niet in betrokken te willen 

worden. En dan, op 1 augustus, gaat ook de maatschappelijke organisatie “Werk aan de Wijk” failliet. 

Met alle pijn, wantrouwen, raadsvragen en uit elkaar vallen van dien. 

Middenin deze mini-samenleving probeert stichting Hart voor Breda-Noord dienstbaar te zijn waar ze 

kan. Dit werd concreet op verschillende manieren. 

Wisselaar LEEFT 

De discussie rondom de bouw van de moskee werd breder en bewoners gingen met 

partijen zoals de gemeente, de school en de kerk in gesprek. Binnen een jaar groeide 



dit naar een constructief overleg wat recent “Wisselaar LEEFT” is gedoopt. Wisselaar 

LEEFT!   

LEEFT staat voor Liefde | Eensgezindheid | Ecologisch| Feest | Thuis  

Liefde: samenleven kan niet zonder liefde voor elkaar, omzien en rekening houden 

met elkaar.  

Eensgezindheid: met alle verschillende culturen en leeftijden zijn we de samenleving 

van Wisselaar. 

Ecologisch: een betere wijk heeft ook oog voor een beter milieu met aanpak van het 

zwerfafval en duurzaamheid.  

Feest: Wat is er nou leuker dan het feest van samenleven te vieren? Met kleine 

straatfeestjes, buurtmaaltijden en grotere feesten voor kinderen en ouderen.  

Thuis: Dat maakt Wisselaar weer tot een thuis voor alle bewoners. 

 

Nationale Ouderendag 

Als stichting dachten we mee over en deden mee in de invulling van de nationale 

ouderendag in Breda. We bezorgden ouderen niet alleen een mooie middag, maar er 

was aandacht voor:  

Duurzaamheid: hoe kunnen mensen zélf aan de slag met hun wensen en wat kan 

deze middag daaraan bijdragen? (Vorig jaar ontstond op deze manier een 

scootmobielclub).  

Eigen kracht: we vroegen ouderen waar zei in goed in zijn, wat zij leuk vinden. Ieder 

mens wil van betekenis zijn, daar was op deze middag, ook in de gespreksgroepen, 

oog voor. 

Interculturaliteit: stichting Hart was betrokken door het organiseren van een Eritrese 

koffieceremonie, met verbinding als doel.  

 

Zomerfestival 

Stichting Hart nam het initiatief voor een buurtcamping. Dit bleek niet te realiseren, 

maar er was veel enthousiasme! Van daaruit werd, onder de vlag van Wisselaar 

LEEFT een zomerfestival georganiseerd. Schooldirecteur, wijkwerkers, de kerk, 

enthousiaste bewoners en bevlogen muziektechnici werkten samen om dit tot een 

succes te maken. 

 

Buurtcampingdag 

Toen bleek dat de buurtcamping niet door kon gaan en het zomerfestival pas na de 

vakantie plaats zou vinden, werd besloten tot een buurtcampingdag. Mensen uit de 

buurt zetten hun tenten op, verschillende culturen kwamen met elkaar in contact en 

de basis werd gelegd voor het denkproces naar een échte camping in 2020. 

 

Buurtcamping 2020 

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor een buurtcamping in 2020 aan de gang. 

Er is overleg met stichting buurtcamping. Helaas lijkt deze door persoonlijke 

omstandigheden voor 2020 niet door te kunnen gaan. 

 



Vooruitkijken 
De toekomst van stichting Hart voor Breda-Noord is kwetsbaar. Voor 2020 is het project 

Huiswerkbegeleiding geborgd. Daarnaast draait de buurtmaaltijd en de vrouwenochtend helemaal 

op vrijwilligers. Het project Hart voor Vluchtelingen is formeel afgesloten, maar begeleiding en 

koppeling van taalmaatjes gaat door. Hiervoor zijn echter geen middelen beschikbaar. Dat geldt ook 

voor alle overkoepelende activiteiten. De verwachting is dat hiervoor wel middelen beschikbaar 

komen, maar op welke termijn is niet bekend.  

 

  



Mede mogelijk gemaakt door 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


