
Hart voor Breda Noord 

Jaarverslag 2021  

Hart voor Breda Noord wil een 

warme plek zijn waar iedereen mee 

kan doen. 

Een plek waar liefde ervaren wordt 

om door te geven.  

Waar mensen tot hun recht komen 

door bij te dragen. 
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1. Terugblik 
- Dankbaar-  

“Waar ben je dankbaar voor?” Een vraag die past bij het DNA van stichting Hart voor Breda-Noord. 

Een vraag die past bij deze terugblik ook. Er is dankbaarheid dat HvBN ondanks corona van betekenis 

kon zijn in Breda-Noord. Dat mensen elkaar ontmoetten, een plek vonden waar ze er mochten zijn 

met hun verhaal. 

Dankbaar zijn we ook dat, ondanks alle coronamaatrege-

len, de buurtcamping door kon gaan en er drie dagen 

feest was voor jong en oud.  

In dit jaarverslag leest u op welke manier Hart voor Breda 

Noord present was in 2021. Er wordt teruggekeken naar 

2021 en daarmee ook vooruitgekeken naar 2022: wat kan 

er doorgaan, waar liggen kansen. Veel leesplezier ge-

wenst! 

Foto: Kinderen spelen bij de buurtcamping.  
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2. Identiteit en visie 
- Bloei - 

‘Hart voor Breda-Noord’ is een professionele vrijwilligersorganisatie in Breda-Hoge Vucht. De 

organisatie is geboren uit de kerkgemeenschap van de Mattheüskerk en laat zich ook nu nog 

inspireren door het christelijke geloof. Vanuit die inspiratie werken we mee aan de wijkopbouw in 

met name de wijk Hoge Vucht: Wisselaar, Geeren en Biesdonk.  Maar we raakten ook steeds meer 

verbonden met mensen uit heel Breda door vrijwilligers die zich inzetten en leerlingen die meedoen 

met de online huiswerkbegeleiding. 

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.  

De vrijwilligers komen veelal uit de buurt en zetten zich in voor alle buurtbewoners met een scala 

aan activiteiten waarmee we bouwen aan zelfredzaamheid en gelijke kansen. 

Kenmerkend voor Hoge Vucht is de veelheid aan culturen. Daarom is naast de opbouwende activitei-

ten ook de samenbinding een belangrijk speerpunt. Samen leren, samen leven, samen vieren.  
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3. Ondersteuning 
 

3.1. Maatschappelijke dienstverlening 
- Verbinden en een tijdelijk inloopspreekuur - 

Veel mensen in de wijk en uit het professionele netwerk weten Stichting Hart voor Breda Noord te 

vinden met diverse maatschappelijke vragen. Daarmee vervullen we vooral een verbindende rol 

naast de bestaande inloopspreekuren. Hierbij worden de volgende stappen gevolgd: 

- Goed luisteren 

- Op deelgebieden doorverwijzen (bijvoorbeeld rondom regelgeving naar sociale raadslieden). 

- Oppakken wat binnen onze organisatie past/mogelijk is 

- Bouwen en ondersteunen van het eigen netwerk. 

Zo ondersteunde we een gezin bij een moeilijke scheiding en konden we andere organisaties helpen 

met advies bij Syrische, Eritrese en Somalische gezinnen. 

 

Van oktober - december konden we door de inzet van MBO Social Work stagiairs weer een tijdelijk 

maatschappelijk inloopspreekuur openen. We hielpen o.a. met het zoeken naar sociale 

huurwoningen en het lezen van verschillende brieven en het invullen van een belastingaangifte.  
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3.2. Vluchtelingen en statushouders 
- Integratie -  

Veel maatschappelijke vragen zijn afkomstig van vluchtelingen en statushouders. Zij vormen een 

speciale doelgroep binnen de maatschappelijke dienstverlening.  

Door de jaren heen hebben we ervaring en expertise opgebouwd in het begeleiden van vluchtelingen 

tijdens hun asielprocedure en daarna. Daarin werkten we samen met advocaten, COA, IND, DT&V en 

bed-bad-brood instellingen.  

We hielpen hen onder andere met begeleiding bij een hernieuwde asiel aanvraag en bij zoeken naar 

tijdelijk onderdak. 

Ook na het verkrijgen van een status ondersteunden we hen bij huisvesting en integratie. Met onder 

andere taalmaatjes, het verwerven van een netwerk en het wegwijs maken in de zorg of in het 

sociale domein.  

We ondersteunden onder andere een gezin wat te maken kreeg met racisme en werkten daarin 

samen met politie en de woningbouwcoöperatie.  

Ook hielpen we bij vragen rondom gezinshereniging en konden we enkele studenten koppelen als 

taalmaatje. 
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3.3. Maatjes 
- Samen optrekken - 

Een speciale aanpak voor maatschappelijke ondersteuning zijn de maatjeskoppelingen.  

Een van de leukste en meest effectieve manieren om iemand te helpen is als maatje.  

Je loopt een tijdje met elkaar op en leert van elkaar.  

Hart voor Breda Noord biedt aan veel verschillende mensen een maatje op maat: taalmaatjes, 

leesmaatjes, leermaatjes, integratiemaatjes, …. 

We ondersteunden de bestaande maatjes en koppelden nieuwe maatjes voor kortere of langere tijd 

met verschillende opdrachten. Er kwamen twee nieuwe taalmaatjes bij waarvan één aan een jongere 

waarvan de vraag niet alleen ging over het leren van de taal maar ook over het opbouwen van 

vriendschappen.  
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3.4. Alfabetisering 
- Starten met taal - 

Wekelijks komt een groepje vrouwen samen. Één van onze vrijwilligers 

begeleid hen vakkundig bij  het zich eigen maken van de Nederlandse taal. 

Door een goede samenwerking met TaalHuis Breda is zij hiervoor ook goed 

toegerust.  

“We hebben het ook over hoe moeilijk het is dat ze familie hebben in hun 

land van herkomst. Ik vind het belangrijk dat het ook over deze dingen gaat 

en niet alleen over het aanleren van de taal.” Een opmerking van de 

taaldocent Maud die precies laat zien waar we voor willen staan. Een 

‘warme plek’ en ‘een laagje dieper’ zijn kenmerkend voor stichting Hart 

voor Breda-Noord. 

Foto: Taalles begint bij het ABC.  
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3.5. Taalles 
- Taal verbindt - 

Twee ochtenden per week wordt taalles gegeven op niveau A2. Het 

bezoekersaantal varieert per week soms waren er meer dan 10 

deelnemers. De achtergrond van de bezoekers is zeer divers, onder 

andere afkomstig uit: Servië, Bulgarije, Syrië, Somalië, Colombia en 

Mexico. Tijdens de lockdowns werd er ook ondersteuning geboden 

via een Whatsapp-groep.  

Sommige deelnemers namen afscheid omdat ze voldoende 

taalniveau ontwikkeld hadden of omdat ze een betaalde baan 

vonden. Er was dit jaar weinig nieuwe instroom door corona.  

 

 

 

Foto: Besproken les over zinsontleding.  
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3.6. Naailes en Kledingreparatie en handwerken 
- Meer dan naaien - 

“Dus ik kan gewoon met mijn eigen breiwerk bij jullie komen en koffie drinken?” Zomaar een vraag 

die gesteld wordt op één van de social-mediakanalen. En zeker kan dat. 

Maar ook op vragen als “heb je het nummer van de naaister, ik heb 

kleding voor reparatie” volgt een volmondig “ja”. En als u eens op een 

ochtend of middag om het hoekje kijkt zult u zien dat er niet alleen 

garen en stof uit de tas komt: “hier voor jou heb ik appel met peper 

gezet, voor de kleine heb ik zonder peper” en “ik heb koekjes 

meegebracht, wie wil?” zijn vaakgehoorde zinnetjes.  

Afgelopen jaar konden er naaimachines aangeschaft worden. In de tijd 

dat corona het land wat minder in zijn greep had bleken deze van pas 

te komen: er kwam meer interesse voor de naailes.  

We hopen in 2022 voor nog meer vrouwen én mannen een plek te zijn 

om handwerkvaardigheden op te doen, te oefenen met het Nederlands 

(ook dat gebeurt op naailes) en met elkaar in verbinding te komen.  

Foto: Een jurkje gemaakt van een gekregen T-shirt.  
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3.7. Huiswerkbegeleiding 
- Leren in coronatijd - 

Huiswerkbegeleiding wordt geboden aan leerlingen met een andere 

moedertaal op de basisschool en de middelbare school. De meeste 

gezinnen hebben een minimum aan inkomen en de ouders spreken 

vaak beperkt Nederlands. Hierdoor hebben zij niet de mogelijkheid 

om  hun kinderen te helpen met het schoolwerk. Hierbij sluiten we 

het liefst zoveel mogelijk aan bij de lessen en de opdrachten die op 

school gegeven worden.  

Foto: groep 8 leerlingen aan het werk met meneer Pim. 

 

Nadat door corona veel vrijwilligers gestopt waren startte het schooljaar 2020-2021 met een team 

van 6 vrijwilligers waarvan 2 stagiairs en 30 opnieuw ingeschreven leerlingen. Niet alle leerlingen 

komen elke week, gemiddeld waren er 12-15 leerlingen per middag. Buiten de lockdowns werd er op 

maandag van 14.30 tot 17.00 huiswerkbegeleiding gegeven. In verband met de coronamaatregelen 

golden er extra regels. Zo hielpen we sommige leerlingen van 14.30 tot 15.30 en anderen van 15.30 

tot 17.00. Het nieuwe schooljaar startte in september met 3 vaste begeleiders, zes stagiairs en veelal 

dezelfde leerlingen als het jaar ervoor. Gemiddeld kwamen er 15-20 leerlingen per middag.  
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3.8. Online huiswerkbegeleiding 
- ZOOM als uitkomst - 

Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 startte we 

met online huiswerkbegeleiding via ZOOM. 

In de ZOOM meeting krijgt elke leerling een individuele 

‘room’ waarin een begeleider 45 minuten één-op-één 

begeleiding geeft bij het huiswerk. Als het huiswerk 

online gemaakt kan worden op een van de 

schoolportals kan de leerling zijn scherm delen.  

Foto: online begeleiding via ZOOM. 

Online bood ook nieuwe kansen. Zo zijn we nu flexibeler in tijden en afspraken en spreken 

begeleiders en leerlingen regelmatig een extra moment af op een andere dag in de week. Ook sloten 

er 8 leerlingen aan van statushoudergezinnen uit andere wijken van Breda voor wie de gewone 

huiswerkbegeleiding te ver is. Voor sommige leerlingen werkt de online begeleiding beter omdat er 

meer rust is dan tijdens de begeleiding in het gebouw. Aan het eind van het jaar werden er 14 

leerlingen online geholpen, sommige meerdere keren per week, door 5 vaste begeleiders. 
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3.9. Arabische taalles 
- Lezen en schrijven van de moedertaal - 

Kinderen die hun eigen moedertaal beheersen in spreken en schrijven zijn beter in staat om goed 

Nederlands te leren als tweede taal.  

Dat is het inzicht van veel onderwijsdeskundigen van de laatste jaren.  

Daarom wordt er bij onze stichting elke 

zaterdagmiddag Arabische taalles gegeven aan 

basisschoolleerlingen.  

Veel leerlingen spreken thuis nog (deels) Arabisch en 

het is belangrijk dat zij het ook leren lezen en 

schrijven. De lessen worden gegeven door twee 

vrouwen uit Irak met jarenlange ervaring als leerkracht 

in Irak. Helaas kon ook dit door de lockdown 

regelmatig niet doorgaan, maar wanneer mogelijk 

werden de lessen goed bezocht.  

Foto: Arabische taalles met Arabische werkboeken. 
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4. Ontmoeting 

4.1. Vrouwenkoffieochtenden 
- Laagdrempelige multiculturele ontmoeting - 

“Gaan de koffieochtenden wel door? O maar dan kom ik, 

dan ben ik er even uit.” Steeds werd weer  afgewogen met 

de maatregelen: kan een koffieochtend doorgaan of niet? 

Het belang van kwetsbare mensen met een klein netwerk 

woog vaak het zwaarste.  

In 2021 werden er 3 vrouwenochtenden gehouden. Er 

werd gestart met een nieuwe planning: normaliter zijn de 

ochtenden tweewekelijks, uitsluitend in het 

winterseizoen. Nu is de vrouwenochtend maandelijks, het 

gehele jaar. Daarnaast zijn de ochtenden verschoven van 

de donderdag (marktdag) naar de woensdag, wat 

zichtbaar tot meer diversiteit van bezoekers heeft geleid.  

Foto: Op vrouwenochtend voelen ook de kinderen zich helemaal thuis. 
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Gemiddeld waren er 9 vrouwen en 2 kinderen aanwezig met uiteenlopende culturele achtergronden. 

Een mooi moment om te noemen is 2 achterbuurvrouwen die elkaar op de vrouwenochtend 

ontmoeten: de volgende vrouwenochtend haalt de één de ander op om samen te komen.  

Dat vat precies samen wat Stichting Hart voor Breda-Noord voor ogen staat: verbinding.  

Ook op de ochtenden zelf is dit te merken.  

Vrouwen die interesse tonen naar elkaar, samen sjoelen, knutselen en antwoord geven op de 

vragenkaartjes die, net als iets lekkers, elke vrouwenochtend bij de koffie of thee geserveerd 

worden.  

 

 

4.2. Buurtmaaltijden  
- Vooruitkijken - 

Helaas konden de buurtmaaltijden vanwege de pandemie nog niet opgestart worden.  

Het ligt in de lijn der verwachting dat dit begin 2022 weer kan.  
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4.3. Buurtcamping 
- Vakantie vieren in eigen buurt - 

Het voortraject was intensief. Er waren meerder 

teamvergaderingen waarbij buurtbewoners elkaar 

leerden kennen, trainingssessies van de 

Buurtcampus, en meetings met de gemeente en 

politie. In mei was er een Buurtcamping Startdag 

en in juni en juli drie bouwdagen om bekendheid 

te geven en de camping voor te bereiden.  

Foto: Kinderverhaal rond het kampvuur op zondag. 

Lange tijd bleef het onzeker of het door kon gaan onder de steeds wisselende coronamaatregelen. 

Toch bleven we erin geloven en dankzij een goede samenwerking met de gemeente waarbij vooral 

gezocht werd wat wel mogelijk was startte de buurtcamping met een aangepast programma op 

vrijdag 27 augustus. Er bleven 6 gezinnen overnachten maar er waren elke dag ruim 100 daggasten. 

De buurtcamping duurde drie dagen, waarbij er samen spellen gedaan werden, optredens verzorgt, 

gegeten en vooral genoten werd. We werkten samen met ruim 20 organisaties om de buurtcamping 

een succes te maken. 
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4.4. Kinderactiviteiten 
- Feest! –  

In 2020 was er een voorzichtige start gemaakt met tweewekelijkse knutselmiddagen. Dat stopte al 

snel weer door een lockdown waarna een herstart niet meer lukte. In 2021 hebben we ons daarom 

gefocust op losse kinder- en jeugdactiviteiten. 

In mei organiseerden we op twee plekken in de wijk een buurtcampingstartdag. Er waren 

verschillende spelletjes, het korfbalteam deed mee en we deelden eten van verschillende culturen. 

In juni en juli werd dat gevolgd door drie gezellige bouwdagen waarbij kinderen vlaggetjes, borden 

en spandoeken konden knutselen voor de Buurtcamping op het terras van de kinderboerderij. Het 

kindercircus kwam langs om alvast te oefenen voor 

een optreden op de Buurtcamping. 

In augustus was natuurlijk de Buurtcamping zelf die 

bruiste van de kinderactiviteiten. 

In november en december organiseerde de stagairs 

van Curio MBO Social Work een knutselmiddag en een 

filmmiddag. Alle kinderactiviteiten werden goed 

bezocht. 

Foto: knutselmiddag georganiseerd door de stagiairs. 



17 
 

5. Samenwerking 
 

5.1. Partnerorganisaties 
- Samen doen we meer –  

Hart voor Breda Noord werkt samen met de sociale partnerorganisaties. In 2021 werkten we onder 

andere intensief samen met: 

Surplus Welzijn 
Kindcentrum De Wisselaar 
Buurtcentrum De Wegwijzer 
Buurthuis Geeren-Noord 
Mattheüskerk Breda 
Mondiaal Centrum Breda 
Vincentius Vereniging 
BredaTaal 
Taal & Theater winkel 
Aartsen fruit 
Bidfood 
Jeugdcircus Woenzini  

Stichting De Buurtcamping 
Centrum Jeugd en Gezin 
Moskee Arrahman 
Moskee Yeni Camii  
Gemeente Breda 
Alwel woningstichting 
VV Advendo  
NAC Maatschappelijk   
Wing Chun Breda 
KC Terda 
EHBO Evenement vereniging 
Avans Hogeschool 

Grote Broer - Grote Zus 
Innovatief Hoge Vucht 
BudgetKracht 
Kinderboerderij PHHV 
BarrelQ 
JOGG 
MBO De Rooi Pannen 
MBO Curio 
BredaBuiten 
Easy Kringloopwinkel 
Ariba Dagbesteding 
Lucifers Slagwerk 
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5.2. Netwerken 
- Verbonden –  

Hart voor Breda Noord is verbonden met verschillende netwerken in de wijk en in de stad. Vanaf het 

begin zijn we betrokken bij Wisselaar LEEFT, een netwerk van bewoners en organisaties in Wisselaar. 

Hier werken de gemeente, organisaties, professionals en bewoners samen om Wisselaar leefbaar te 

houden en te bouwen aan samenwerking.   

Het netwerk Marge In Beeld ging op in het stads brede netwerk Armoede en Schulden waar Hart 

voor Breda Noord gesprekspartner bleef. Ook zijn we betrokken bij het Urban Living Lab, waar een 

groep studenten en bewoners knelpunten in de wijk onderzoeken. We bleven deelnemer aan de 

thematafel Leert van de gemeente Breda.  

Hart voor Breda Noord regelmatig deel aan vergaderingen met de gemeente en wijkpartners rondom 

de jaarwisseling, jeugdbeleid en wijkopbouw. Daarnaast deden we ook mee met het landelijk 

initiatief #NietAlleen voor coronahulp. En we doen mee met een netwerk van kerken en organisaties 

voor het openstellen van een House of Joy in de buurt van het AZC.  
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5.3. Studenten 
- Leerplek -  

Hart voor Breda Noord is een plek waar geoefend en geleerd wordt, door buurtbewoners, door vrij-
willigers maar ook door studenten. Zo werden we dit jaar een Erkend Leerbedrijf voor MBO stagiairs. 
Bij verschillende projecten zijn studenten betrokken.  

• Eerstejaars HBO stage - Social Work Avans  - Tot augustus 2 studenten en vanaf september 1 
student die zich inzetten voor o.a. bij huiswerkbegeleiding, naaiattelier en koffieochtenden. 

• Tweede en derdejaars MBO stage – Sociaal werk Curio - Vanaf oktober lopen 5 studenten 
twee dagen per week stage bij huiswerkbegeleiding, maatschappelijk inloopspreekuur en 
kinderactiviteiten. 

• Samenwerking met Avans en De Rooi Pannen voor het bieden van stageplekken tijdens (de 
voorbereiding van) de buurtcamping. 

• Leergemeenschap Jongeren - Social Work Avans - 16 studenten doen voor 1 dagdeel per 
week onderzoek naar mogelijkheden voor activiteiten voor jongeren in Hoge Vucht. 

• Urban Living lab. Bij het Urban Living Lab werken studenten en docenten van Avans samen 
met bewoners en organisaties uit de wijk.  

• Verder komen er wel eens studenten voor 1 dag langs voor informatie, interview, een op-
dracht internationalisering op de Pabo etc. 
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5.4. Leergemeenschap 
- Samen ontwikkelen -  

Avans werkt met het onderwijsprogramma 'Leergemeenschap'. Hier worden eerstejaars- en 

tweedejaarsstudenten, professionals en docenten (en soms ook mensen vanuit andere 

achtergronden) bij elkaar in de beroepspraktijk van het sociaal werk gebracht. 

Studenten gaan samen aan de slag rond een voor het sociaal werk relevant thema. Zij verdiepen zich 

in dat thema en leveren iets op dat van meerwaarde is voor de praktijk. De praktijkcontext en het 

thema waarmee leergemeenschappen aan de slag gaan, kunnen sterk van elkaar verschillen.   

Een groep studenten heeft afgelopen jaar in het vak Leergemeenschap stichting Hart voor Breda-

Noord ondersteund in het bedenken van activiteiten om jongeren van 12 - 15 jaar met elkaar te 

verbinden. Hierbij bouwen zij verder op het resultaat van de vorige leergemeenschap. Zij hebben zich 

daarbij verdiept in de wijk en de multiculturele samenleving van de wijk Wisselaar en daarbij ook 

gekeken naar de problemen binnen de wijk. Tot op heden hebben zij draaiboeken van verschillende 

activiteiten kunnen maken. We hopen deze  activiteiten in 2022 in te kunnen zetten om jongeren van 

diverse culturen bij elkaar te kunnen brengen.  
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6. Vooruitkijken 
- Delen -  

Hart voor Breda Noord vervult een sleutelrol in de samenleving van Hoge Vucht. Er is een goede 

samenwerking met de professionele organisaties. Door onze multiculturele gemeenschap en ervaring 

met diverse culturen kunnen we vaak van betekenis zijn voor anderen.  

Vrijwilligers uit heel Breda weten ons te vinden om mee te bouwen aan de activiteiten en voelen zich 

welkom, ongeacht religie of afkomst.  

In 2022 willen we een voedselbuurtkast openen waarvoor de voorbereidingen al getroffen zijn. Ook 

onderzoeken we de mogelijkheid van een buurtbieb.  

Zo wil Hart voor Breda Noord een warme plek zijn waar iedereen mee mag doen. Een plek waar 

liefde ervaren wordt om door te geven. En waar mensen tot hun recht komen door bij te dragen.  
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Steun ons! 

Voor al het werk van Hart voor Breda Noord zijn we afhankelijk van giften. Dank voor uw steun in 

2021. Mogen we ook in de toekomst op u blijven rekenen? Samen maken we het verschil. 

Bankrekeningnummer: NL68 INGB 0006 3522 96 t.n.v. St. Hart voor Breda-Noord. 

 

Met dank aan 

 

 

 

 

 

 


