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VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER
Alweer drie jaar mag ik voorzitter zijn van Kruispunt. Iedere keer als ik er kom realiseer
ik me hoe bevoorrecht ik ben. Een mooi huis, een prachtige baan, een fantastisch maatje
thuis en een uitstekend contact met mijn kind. Dat is wat onze bezoekers allemaal
missen! Ze moeten iedere dag weer opnieuw het gevecht aan voor de meest elementaire
zaken van het leven. Hoe kom ik aan iets te eten, waar kan ik me even wassen of
opfrissen, hoe kom ik aan schone kleren en waar slaap ik vannacht? Allemaal zaken die
voor veruit de meesten van ons helemaal niet nodig zijn om ons dagelijks druk over te
maken, laat staan voor te moeten knokken, stelen of bedelen. Dan vind ik het dus heel
fijn om voorzitter te mogen zijn van de stichting die dagelijks een rustpunt is voor daken thuislozen!
Het afgelopen jaar 2013 was Kruispunt 313 dagen (alleen zondag dicht), 5,5 uur per dag
weer dat rustpunt. Dankzij de vele vrijwilligers, gastvrouwen, -heren, geldgevers,
bestuursleden en onze twee pastors Anton en Ellie hebben we gastvrij en met een
luisterend oor honderden mensen uurtjes rust, warmte, vertrouwen, eten, drinken en
links en rechts een oplossing geboden. De gasten moeten niets bij ons. Het enige wat we
vragen is dat ze anderen met respect behandelen en dat doen ze dan ook. Als er al eens
iemand over de grens van het betamelijke gaat dan wordt hij of zij onmiddellijk door
andere gasten tot de orde geroepen. Zo uiten onze deelnemers hun dankbaarheid aan
Kruispunt: respect voor onze helpers en voor elkaar!
We hebben in 2013 nadrukkelijk ervaren dat onze deelnemers aan steeds strengere eisen
moeten voldoen om bij de professionele instellingen binnen te mogen (blijven).
Regiobinding, gedrag en bereidheid om zorg te aanvaarden worden strikt gehanteerd als
toelatings- en verblijfseisen. Gevolg hiervan is dan ook dat we steeds meer mensen in
huis krijgen zonder zorg. Ze lopen doelloos rond, worden weggestuurd elders, het gaat
ze steeds slechter af en ze zijn steeds rustelozer. Dit baart grote zorgen. Onze pastores
zijn steeds op zoek naar de mazen in het net om toch iets voor elkaar te krijgen voor
onze bezoekers. Ze gaan met hen mee naar afspraken, zoeken de professionals op, gaan
in gesprek, bellen zich af en toe suf, en geven niet op. In deze zin zijn ze ook regelmatig
de luis in de pels, ze vragen naar het waarom, het hoe en het wanneer. Vragen die onze
bezoekers vaak zelf niet kunnen bedenken. En ze glimmen van trots als ze weer iets voor
elkaar hebben gekregen!
Financieel houdt het niet over voor Kruispunt. We hebben 2013 afgesloten met een
verlies van ongeveer € 10.000,00. Gelukkig mogen we sinds een paar jaar een
bescheiden reservepotje hebben van de gemeente. Anders zouden we nu ernstig in de
geldproblemen zitten. De bodem van deze reserve komt in zicht, dus moeten we ook in
2014 weer op zoek naar extra financiële middelen. In ons financieel jaaroverzicht
verderop kunt u lezen hoe wij aan ons geld komen. Naast de gemeente Arnhem, veruit
onze grootste donateur, is er een grote diversiteit aan mensen, stichtingen, kerken en
verenigingen die ons financieel een warm hart toedragen. Mocht u nog mogelijkheden
kennen die geldmiddelen opleveren voor Kruispunt laat het ons dan svp weten. Iedere
euro is van harte welkom en wordt uitermate goed besteed. Via alle mogelijk kanalen
zullen we een beroep doen op de samenleving om ons te ondersteunen: geld en
vrijwillige inzet zijn bij ons goed besteed. Hebt u geld of inzet over en bent u op zoek
naar een bestemming daarvoor, dan ontvangen wij het graag.

Barth van Eeten, voorzitter
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De dagelijkse praktijk
Wat het werk als pastor bij het Kruispunt altijd weer spannend en boeiend maakt, is dat
we van tevoren niet weten wat we aangaan met de mensen die er komen en zij met ons.
Er zijn geen standaard-trajecten die we met mensen willen ingaan, geen protocollen die
voorschrijven wat er gebeuren moet in de contacten die ontstaan.
Er is dan ook veel ruimte voor bezoekers om mij als pastor te vragen een rol te vervullen
die niet zo maar vanzelfsprekend is.
Agnes heeft na een periode van dakloosheid een kamer gevonden, ze heeft twee sleutels
gekregen en komt met één van die sleutels bij het Kruispunt langs: “mag die hier blijven,
als ik dan een keer mijn sleutel kwijt ben, kan ik hier de reservesleutel ophalen?”
Ik zeg nog tegen haar: “weet je zeker dat je dat wil? Als je ’s avonds laat je sleutel kwijt
bent, dan is hier niemand…kun je hem niet beter geven aan iemand die vaker bereikbaar
is?”
Agnes kijkt wat beteuterd en zegt: “Zo iemand heb ik niet…”
Ik besef dat van mij gevraagd wordt om de plek in te nemen van een betrouwbare
buurman, een bereikbare vriend, want die plek is in Agnes’ leven leeg. Ik zeg dan ook:
“in dat geval vind ik het een eer dat wij jouw sleutel mogen bewaren.” En zo gebeurt. Als
Agnes een half jaar later haar kamer weer kwijt raakt komt ze de sleutel halen. “ik moet
de sleutel weer inleveren, maar tof dat je hem hebt bewaard”, zegt ze en ik krijg een kus
op mijn wang.
Het zijn niet alleen sleutels die we bewaren. Er zijn daklozen die om wat voor reden dan
ook geen gebruik kunnen of mogen maken van de reguliere opvang en dus ook niet over
een kluisje beschikken. Ze geven ons belangrijke papieren, medicijnen of geld in
bewaring.
En daarmee geven ze ons ook één van de belangrijkste dingen die wij nodig hebben om
te kunnen doen wat we doen: vertrouwen.
Er worden vragen gesteld aan mij en mijn collega als pastor, die niet aan de huisarts of
aan de maatschappelijk werker gesteld worden. Vragen die eerder gesteld zouden
worden aan familie of vrienden. Vaak zijn de plekken leeg waar familieleden of vrienden
staan in een ideale situatie.
Soms overvallen de vragen die daaruit voortkomen me.
Frans, een bezoeker met een eigen onderkomen, heeft een operatie voor de boeg. Ze
hebben hem in het ziekenhuis verteld, dat het niet zeker is of hij daarna in het
ziekenhuis kan overnachten, maar dat het wel belangrijk is dat er iemand bij hem is die
eerste nacht, iemand die een oogje in het zeil houdt en actie kan ondernemen als het
onverhoopt mis gaat. Of ik bij hem wil komen slapen dan.
Ik ben verrast door het vertrouwen dat Frans mij hiermee geeft, maar ik ben eigenlijk
ook verrast door het gemak waarmee ik antwoord: “natuurlijk!”
Maar de vanzelfsprekendheid waarmee ik antwoord heeft te maken met het contact dat
in jaren opgebouwd is. Frans heeft me al heel wat toevertrouwd van zijn onzekerheden
en depressies, zijn passies en verlangens.
Keymo, een Afrikaanse man, gaat een paar weken terug naar zijn geboorteland. Het
wordt heftig, want daar heeft hij vreselijke trauma´s opgelopen tijdens een burgeroorlog.
Nog elke nacht hoort hij in zijn slaap zijn vader schreeuwen die om hulp roept terwijl ze
met een hele menigte op de vlucht waren voor het leger. Keymo kon zijn vader niet
bereiken om hem te helpen. Zijn vader werd vermoord en zelf heeft hij het er maar net
levend afgebracht.
Als hij terugkomt van zijn reis, weet hij zeker dat ook zijn broer en zus afgeslacht zijn.
Met een doffe stem kreunt hij: “No family left, all wiped out.”
Een paar dagen later is er pas ruimte om wat meer over de reis te vertellen. Keymo
vertelt dat hij veel complimenten kreeg over zijn schoenen. Die schoenen zijn door
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iemand bij het Kruispunt gebracht en omdat ze precies zijn maat waren heb ik ze aan
hem gegeven. Keymo reageerde in Afrika op die complimenten met de opmerking: ”the
shoes are a gift from my white family.” Daarop wilde iedereen weten hoe dat zat: was hij
soms getrouwd met een blanke vrouw?
Keymo wist niet zo goed hoe hij dat moest uitleggen, maar kon alleen maar zeggen:
“I’ve got white family.” Ik vind dat hij de spijker op zijn kop slaat. Wat er ontstaat in die
wonderlijke contacten in en rond het Kruispunt is niet zomaar uit te leggen, maar het is
er wel.
En zelf huiver ik als hij in hetzelfde gesprek weer uitkomt bij het verdriet om zijn
omgebrachte familie: “no family left, all wiped out.” Voor deze zwarte man met zijn
uitgemoorde familie mag ik deel van zijn white family zijn, wat dat ook precies mag
betekenen.
Maar ook onderling gaan mensen contacten aan die het gewone overschrijden.
Pierre is een jaar lang ontzettend opgefokt. Alle signalen uit zijn omgeving komen bij
hem binnen als dreigementen en hij reageert er heftig op met agressieve taal en
gebaren. Zo heftig, dat mensen daar weer vreselijk kwaad op reageren. Maanden lang is
Pierre nauwelijks binnen te houden. We willen hem niet “prijsgeven aan de straat”, maar
de meeste dagen moeten wij hem na een tijdje weer naar buiten sturen. Zijn agressie
roept zoveel agressie bij anderen op dat wij vrezen voor zijn veiligheid binnen. We staan
er onmachtig bij. Maar we blijven zo goed en zo kwaad als het gaat contact houden met
Pierre. Er zijn andere bezoekers die inmiddels zijn bloed wel kunnen drinken.
Na bijna een jaar wordt Pierre eindelijk opgenomen in een psychiatrische kliniek.
De eerstvolgende zaterdagse viering zitten we in de kring en vertel ik dat Pierre is
opgenomen. Ik steek een kaars voor hem aan en spreek de wens uit dat hij eindelijk
weer rust in zijn hoofd mag vinden en ook de hoop dat hij straks weer nieuw een veilige
plek binnen het Kruispunt innemen mag. Ik ben benieuwd hoe erop gereageerd wordt,
want er zijn er nogal wat die te lijden hadden onder Pierres gedrag. Maar degenen die
het hardst riepen dat hem de toegang ontzegd zou moeten worden knikken en
uitgerekend zij zijn de eersten die een kaars voor hem aansteken.
Ik laat een kaart rondgaan waar iedereen zijn of haar naam en een beterschaps-wens
zet. Die neem ik mee als ik de week daarop Pierre ga bezoeken met nog twee andere
bezoekers. Bij voorbaat mag Pierre weten dat hij straks weer gewoon welkom is op zijn
plek bij het Kruispunt.
Kom daar maar eens om in de gemiddelde woonwijk.
Inmiddels is Pierre weer uit de kliniek en hij heeft al een paar keer gekookt voor al zijn
medebezoekers, wat hem een daverend applaus opleverde.
In de contacten die ontstaan bouwen we een geschiedenis op met mensen. Elk gesprek,
elke confrontatie, elke nieuwe ontwikkeling voegt er weer een laagje bij.
Het valt niet zomaar te zeggen wat wij als pastores en bezoekers zijn van elkaar, maar
het is meer dan alleen maar een relatie hulpverlener-hulpvrager. De termen die
bezoekers er zelf voor gebruiken en die komen uit de sfeer van familie en vriendschap
komen in ieder geval dichter in de buurt.
We geven aan elkaar en ontvangen van elkaar. We doen een beroep op elkaar.
Freek belt mij op een avond op mijn mobiel, hij vertelt dat hij onderweg is naar de brug
en dat hij ervan af gaat springen, hij ziet het niet meer zitten, het wordt toch nooit wat
met hem.
Een paar weken geleden noemde hij mij nog een goede vriend. Nu hij mij belt om
afscheid te nemen doe ik een beroep op de status van goede vriend die hij mij gegeven
heeft. “Zo nemen vrienden geen afscheid van elkaar, als jij er per se uit wilt stappen kan
ik je niet tegenhouden, dat weet ik donders goed. Maar als vriend verdien ik dit afscheid
niet, ik wil dat je me morgen opzoekt bij het Kruispunt, zodat we op zijn minst face to
face afscheid kunnen nemen, ik wil je eerst zien, kan ik daarop rekenen?” Freek stemt
ermee in.
De volgende morgen zie ik hem inderdaad en vertelt hij van alle frustraties. Het idee om
van de brug te springen wordt in de ijskast gezet.

4

Inmiddels heeft ook Freek huisvesting gevonden en hulpverleners met wie het klikt. Ik
had mezelf uitgenodigd op zijn nieuwe plek en toen ik kwam was hij met een
begeleidster aan het schilderen. Vol trots liet hij mij zijn woning zien en ik gaf hem een
lantaarntje met een waxine-lichtje voor zijn nieuwe huis, met de opmerking: een mens
heeft nooit genoeg lichtpuntjes.
Het is eerlijk gezegd stereotiep voor mij geworden: als een dakloze huisvesting vindt en
ik er op bezoek ga neem ik zo’n lichtpuntje mee. Blijkbaar vertelt het zich rond, want als
ik bij nummer vijf die een kamer heeft gevonden vraag of hij het leuk vindt als ik een
keer op de koffie kom, zegt hij met een vette knipoog: “Geef je me dan een lichtpuntje?”
Ik hoop het van harte.

Anton Metske, pastor
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Activiteitenverslag
Inloop
Het patroon van de afgelopen jaren zette zich voort. Ook dit jaar was het weer drukker in
het Kruispunt dan het voorgaande jaar. We ontvingen zo'n kleine 500 verschillende
bezoekers.
Ongeveer één derde deel van onze bezoekers was dakloos, de overigen thuisloos. Dat
wil zeggen dat zij wel eigen huisvesting hebben, maar kampen met eenzaamheid, geen
of maar een klein sociaal netwerk hebben en vaak te maken hebben met diverse
problemen op psychisch, relationeel en financieel vlak.
Van de dakloze bezoekers kwamen er zo'n 40 á 50 uit andere landen van de Europese
Unie.
Velen van hen bleven maar kort, zochten naar werk of wilden juist terug naar het land
van herkomst. Verschillenden van hen werden bij hun terugkeer geholpen door mensen
van de stichting Barka die één dagdeel per week in het Kruispunt aanwezig waren.
Barka verleent hulp aan mensen uit Oost Europa die in Nederland zijn vastlopen.
Ook in 2013 konden mensen zes dagen in de week van 's ochtends 10.00 - 13.00 uur en
's middags van 16.30 - 19.00 uur, terecht in het Kruispunt. Rond 18.00 uur is er altijd
een warme maaltijd voor € 1.00, met een mogelijkheid voor enkele mensen zonder geld
om een klusje te doen voor hun maaltijd.
Mensen komen in het Kruispunt om van de straat te zijn, niet alleen thuis te zitten, voor
wat gezelligheid en een kop koffie, om de krant te lezen, zaken te regelen of werk te
zoeken via de computer, wat te eten, te bellen met instanties, of te praten met één van
de beroepskrachten.
Met name gedurende de ochtendopenstelling waren de pastores druk met alle, heel
uiteenlopende, hulpvragen van bezoekers. Dat aantal hulpvragen lag duidelijk hoger dan
de voorgaande jaren. Eenvoudige hulpvragen werden meteen opgepakt. Ingewikkelde
vragen werden doorverwezen naar professionele hulpverlening, zoals de maatschappelijk
werkers van het Leger des Heils die op woensdag- en donderdagochtend spreekuur
houden in het Kruispunt. Van hun diensten werd veel gebruik gemaakt. Het aantal
complexe situaties waarin mensen zich bevinden en waarvoor niet snel een oplossing
voorhanden is, lijkt overigens toe te nemen.
Enkele voorbeelden daarvan:
H. staat voor de deur. Hij is hier nog nooit geweest en oogt onzeker. Hij wil
onderdak voor de nacht. Al snel vermoeden we dat H. een behoorlijke
verstandelijke beperking heeft. Uit zijn verhaal wordt duidelijk dat hij ergens
gevangen gezeten heeft in het noorden van het land, een aantal dagen geleden
weer op vrije voet is gekomen en dat hij daarna langs diverse steden heeft
gezworven.
Hij noemt de naam van een reclasseringswerker in Groningen met wie hij
contact heeft gehad.
De reclasseringswerker is blij met ons telefoontje want hij was H. uit het oog
verloren. Maar hij weet ook niet waar H. op korte termijn heen kan. We maken
ons zorgen over H. omdat hij zo kwetsbaar en gemakkelijk te beïnvloeden is. Bij
de dag- en nachtopvang is hij niet welkom vanwege het delict waarvoor hij
vastgezeten heeft. We proberen H. in beeld te houden tot duidelijk wordt waar
hij verder geholpen kan worden. Na ongeveer een maand kan H. terug naar een
instantie in het noorden van het land waar hij eerder gewoond heeft.
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S. spreekt heel slecht Nederlands en maakt een verwarde indruk. Hij komt met
een steeds wisselende hulpvraag. Hij heeft een tijdelijke verblijfsvergunning en
vertelt dat zijn laatste verblijfsplaats in een AZC in Schalkhaar was. Contact
met dat AZC levert op dat hij daar niet verder geholpen kan worden. Hij heeft er
een tijd geleden zelf de benen genomen en bovendien heeft hij een
verblijfsvergunning. Om diezelfde reden kan hij niet terecht in het
aanmeldcentrum in Ter Apel waar hij heen wil. En ook vluchtelingenwerk in
Arnhem kan niets voor hem doen. Volgens het AZC in Schalkhaar staat S.
ingeschreven in de gemeente Deventer, maar ze kunnen hem niet vinden in hun
administratie.
Hij kan zich niet laten inschrijven in de gemeente Arnhem en heeft geen recht
op een uitkering.
We gaan samen met S. naar de opvang van Iriszorg en melden hem aan. Hij
kan gebruik maken van de dagopvang en zodra er plaats is ook van de
nachtopvang in afwachting van een intakegesprek, maar al snel is S. er
vanwege zijn gedrag niet meer welkom tot aan het intakegesprek.
In nog een telefoontje naar AZC Schalkhaar wordt ons verteld dat S. toch echt
in de gemeente Deventer ingeschreven moet staan. Zijn voormalige
contactpersoon zoekt het formulier van zijn inschrijving en mailt het ons. Als we
met het formulier in de hand nogmaals naar de gemeente Deventer bellen, blijkt
dat S. daar inderdaad staat ingeschreven. De geboortedatum die genoteerd
staat bij de gemeente Deventer wijkt af van de geboortedatum op zijn tijdelijke
verblijfsvergunning. Dit opent perspectieven op hulp in Deventer. Inmiddels zijn
we bijna drie maanden verder en kost het soms grote moeite om S. ervan te
weerhouden nogmaals de benen te nemen, omdat hij de hoop op hulp aan het
verliezen is.

De ochtendopenstellingen werden over het algemeen goed bezocht. Vaak konden we
veertig of meer bezoekers verwelkomen.
Ook de avondopenstelling werd goed bezocht. Mensen komen voor de warme maaltijd,
om onderdak te zijn en voor wat gezelligheid. Met 35 á 40 bezoekers zit de ruimte vol en
moeten we bezoekers weigeren. In de winter kwam dat heel regelmatig voor.
In de zomer was het wat rustiger, zowel wat aantal bezoekers als wat hulpvragen
betreft.
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Op 5 december kwamen Sinterklaas en zijn knecht op bezoek met voor ieder een
persoonlijk woordje en een cadeautje. Kerst en Oud en Nieuw waren ook in het Kruispunt
feestelijke dagen.
Het vele lekkers dat we van alle kanten kregen aangeboden droeg daaraan bij.
Eén van onze bezoekers verzorgde samen met zijn muzikale compagnon een
kerstconcert in het Kruispunt met zelfgeschreven liederen, covers en kerstliederen. Ook
in het voorjaar trad hij op in het Kruispunt. Beide avonden waren zeer geslaagd.
Diverse instanties gebruikten het Kruispunt om contact te zoeken met cliënten die ze niet
konden bereiken of uit het oog dreigden te verliezen. Regelmatig functioneerden de
pastores als boodschapper tussen cliënt en hulpverlener. Ook gingen pastores op
verzoek van bezoekers mee naar hulpverleningsinstanties, als bezoekers drempels
ervoeren of een extra stel oren en ogen konden gebruiken.
Contact met mensen buiten het Kruispunt
Naast de contacten tijdens de inloop bezochten de pastores mensen op de plaatsen waar
zij verblijven; bij hen thuis, op straat, in de opvang van Iriszorg, in de afkickkliniek, de
psychiatrische inrichting, het ziekenhuis of de gevangenis. Tijdens deze bezoeken is er
meer rust en tijd voor het verhaal van mensen. De relatieve rust van een kliniek of een
gevangenis schept ruimte om voorbij de hectiek van de dag in gesprek te gaan over de
verhalen en de vragen die mensen in hun leven met zich meedragen. Vaak levert dit
waardevolle gesprekken op.
Aanbod rondom zingeving en geloofsverdieping
Elke zaterdagavond om 18.00 uur is een korte, laagdrempelige viering, waarin we
luisteren naar een evangelieverhaal, zingen en bidden. Bezoekers mogen een kaars
aansteken in stilte of met het uitspreken van een gebed of een wens. Velen maken
hiervan gebruik. De eerbied en rust waarmee dit gebeurt is bijzonder. Extra feestelijk
vierden we met elkaar Kerst, Pasen en Pinksteren.
In de viering van begin november herdachten we onze doden.
Eénmaal dit jaar waren we op ook zondagavond geopend. Er was een viering samen met
mensen van de Waalse kerk in Arnhem met aansluitend een franse maaltijd door hen
bereid.
Zesmaal dit jaar was er een gesprekskring in het Kruispunt waar bezoekers aan deel
konden nemen. Dit gebeurde ter voorbereiding op het Paas- en Kerstfeest en rondom
specifieke thema's. Zo spraken we in een gesprekskring eind oktober over de mensen die
we aan de dood zijn kwijtgeraakt en wat ze voor ons betekend hebben. In een
gesprekskring brengen we thema's die met geloof te maken hebben in verbinding met
ieders persoonlijke ervaring en zoeken we naar verdieping. Steeds namen er zes tot acht
bezoekers deel aan een gesprekskring.
Gaandeweg ontstond er een min of meer vaste groep van deelnemers.
Eind augustus namen 10 bezoekers deel aan een weekend op een tuinderij in het
noorden van Friesland aan de Waddenzee. Dit weekend vond voor de tweede keer plaats.
Bedoeling van dit weekend was om weg van de drukte en chaos die het alledaagse leven
voor veel van onze bezoekers met zich meebrengt, rust te vinden en nieuwe energie op
te doen.
Activiteiten als mediteren, werken op het land, vissen, samen koken en ontspannen bij
een kampvuur hielpen daarbij.
In september ging een groep van 13 bezoekers, 11 volwassenen en 2 jongeren, samen
met een pastor en een gastvrouw een week naar Taizé, een religieuze ontmoetingsplek in
midden-Frankrijk. De bezoekers namen er deel aan de dagelijkse gebedsdiensten en
gespreksgroepen. Ook ontspanning en gezelligheid, samen met andere bezoekers uit
diverse landen, namen een belangrijke plaats in.
Het was inmiddels voor het derde jaar op rij dat we met bezoekers naar Taizé gingen.
Enthousiaste verhalen deden de ronde en de animo voor deze reis was groot. Niet

8

iedereen die meewilde kon ook mee. Bezoekers die nog niet eerder in Taizé waren
geweest kregen voorrang.
Ook dit jaar kwamen de deelnemers er enthousiast en geïnspireerd vandaan.

Overleg
Gemiddeld eens in zes weken was er overleg met een medewerker van Iriszorg.
In dit overleg kwamen van beide kanten bezoekers ter sprake waar we ons zorgen over
maken, maakten we afspraken over hulpverlening en spraken we over andere zaken die
de samenwerking betroffen.
In het winterseizoen bij de openstelling van Stoelenproject De Duif, was er regelmatig
kort informeel contact over gezamenlijke bezoekers of over praktische zaken. Omdat we
hetzelfde gebouw en een kantoorruimte delen kon dit contact snel en soepel verlopen.
Eén van de pastores nam deel aan de vergaderingen van het Cliënten Participatie Panel
(CPP), een groep cliënten van hulpverleningsinstanties die gevraagd en ongevraagd
advies geven aan hulpverleningsinstanties en aan de gemeente.
Eén van de pastores nam deel aan een overleg van de gemeente Arnhem en diverse
instanties waarin de ontwikkeling van nieuw beleid met betrekking tot
inloopvoorzieningen voor mensen in de Geestelijke Gezondheidszorg, kritisch gevolgd
wordt.
Informatie over het Kruispunt
Voor heel verschillende groepen en in heel verschillende situaties hebben de pastores
samen met Kruispuntbezoekers voorlichting gegeven over dakloosheid, gebruik van
drugs en alcohol en over het werk van het Kruispunt.
Verspreid over het jaar bezochten verschillende groepen leerlingen van een middelbare
school het Kruispunt evenals een groep kinderen en jongeren van een protestantse
gemeente.
Begin februari bezocht een groep diaconaal betrokken mensen het Kruispunt, op initiatief
van een diaconaal werker van het Aartsbisdom Utrecht. Eind september kregen we
bezoek van jongeren uit de Oekraïne, die een aantal sociale projecten in Arnhem en
omgeving bezochten. Na een gesprek met één van de pastores en met enkele bezoekers
zorgden zij voor de warme maaltijd.
Een pastor en een kruispuntbezoeker, gaven in maart een gastcollege voor leerlingen
van de opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid van het Rijn IJssel College.
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Verschillende malen waren we te gast bij kerkelijke gemeenten en werkgroepen binnen
kerkelijke gemeenten en vertelden we over het Kruispunt.
Meerdere keren verzorgden de pastores, soms samen met een bezoeker, overwegingen
rondom dak- en thuisloosheid in kerkelijke vieringen.
Medewerkers
Het Kruispunt kan alleen maar functioneren dankzij de inzet van heel veel mensen.
Om te beginnen de vijf gastvrouwen en de gastheer die samen met de pastores
verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken tijdens de inloop. Zij dragen zorg voor de
sfeer in de inloopruimte, spreken zo nodig onrustige bezoekers aan en hebben oog voor
bezoekers die het moeilijk hebben. Ook sturen ze de vrijwilligers aan.
Dan zijn er de ongeveer 30 vrijwilligers die zorgen voor de koffie en thee, het opruimen
na de maaltijd en na de inloop en die als de tijd het toelaat, een luisterend oor hebben
voor de bezoekers. Elk dagdeel heeft zijn eigen vrijwilligers die op elkaar ingespeeld zijn:
mensen, jong en oud, met een groot hart op de goede plek. Daarnaast zijn er de ruim
100 vrijwilligers die regelmatig komen koken.
De kookgroepen komen vooral vanuit kerken en service organisaties. Af en toe bieden
kerkelijke jongerengroepen zich aan om te koken of mensen die van het bestaan van het
Kruispunt gehoord hebben. Vervolgens zijn er de vrijwilligers die het bestuur uitmaken
van de Stichting Kruispunt en de voorwaarden scheppen om het werk in en vanuit het
Kruispunt mogelijk te maken.
En ook dit jaar waren er weer jongeren die voor een korte of langere tijd stage liepen
vanuit de opleiding die zij volgden. Er waren meer aanvragen dan we honoreren konden.
Meerdere middelbare scholieren vervulden hun maatschappelijke stage in het Kruispunt.
Al deze mensen maakten het mogelijk dat het Kruispunt ook dit jaar weer een plek kon
zijn waar onze bezoekers rust, warmte, hulp en hartelijkheid konden vinden.

Ellie Smeekens, pastor
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Oekraïense studenten koken voor Kruispunt

Een week lang – van 10-16 november – verbleven acht Oekraïense studenten uit Lviv in
Eerbeekse gastgezinnen en zijn zij rondgeleid langs vele projecten en organisaties in de
omgeving. Het was voor hen, maar zeker ook voor de gastgezinnen en de organisatie
een boeiende belevenis.
Een van de mooie projecten die zij bezochten was Stichting Kruispunt.
De ochtend was al besteed aan het bedenken van een driegangen diner en het doen van
inkopen. In de middag werden wij aan de Spoorwegstraat ontvangen door Anton Metske.
Hij vertelde ons over de activiteiten van Kruispunt. Dit maakte veel indruk op de
Oekraïners.
In hun stad Lviv zijn ook verschillende projecten voor daklozen, o.a. een project net
buiten de stad waar daklozen gezamenlijk onderdak krijgen en tweedehands meubels
opknappen voor de verkoop. Maar een plek als Kruispunt met een pastor en vele
kookploegen die voor het eten zorgen, was een echte eye-opener.

Bij elk project en zeker ook bij Kruispunt, viel het hen op hoe persoonlijk en individueel
de benadering van de cliënten in Nederland is. Zo leer je door de ogen van een ander
jezelf beter kennen.
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“Wat eten we vanavond?” was keer op keer de vraag van de bezoekers.
“Borsjt,” was het antwoord. “Wat is dat?” “Bietensoep.” Dat leek de meesten helemaal
niets, maar uit beleefdheid voor de Oekraïense kokers werd er toch geprobeerd.
Het viel in de smaak en er werd gedrongen om de 2e ronde. Het was een mooie ervaring
voor de studenten om bij Kruispunt te komen koken.
Wij danken dat we de gelegenheid kregen. De ervaringen zijn meegenomen naar
Oekraïne.
Ronald Heins
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Viering
Voor mij de eerste keer in het Kruispunt. Een viering met daklozen. Stoere mannen
zichtbaar geroerd door een verhaal komen een voor een naar voren om een kaarsje aan
te steken. Het is een eenvoudige viering, maar het is echter heel anders dan een stijve
(reguliere) dienst.
Na de viering is er soep met veel boterhammen voor de daklozen. Tevreden wordt dit
gegeten aan lange tafels. Het doet denken aan een padvinderskamp.

Vanaf de Waalse kerk leidt dakloze Henk, ons rond langs zijn plekjes. Hij begint stoer te
vertellen over het parkje bij de Lauwersgracht. Dat is van hun. Zij worden beboet voor
openbare dronkenschap maar ruimen altijd de troep op.

Het zijn de scholieren die er een zooitje van maken. Zij worden niet beboet. Mijn zoon,
scholier, spreekt ook regelmatig af in wat zij noemen”stadspark”. (Ik zal hem eens
vragen hoe hij het vindt)
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Henk neemt ons mee naar de brug. In de pijlers bevindt zich een prachtige bedstee. Hier
slaapt hij regelmatig met twee maten. Zwervers hebben ook spullen.
Voor ons lijkt het rotzooi, maar het is een overlevingspakket. Toen ze onlangs werden
weggejaagd onder de brug wist Henk zijn spullen gelukkig veilig te stellen. Nu slapen ze
verderop bij een krib. Het is een mooie plek met aan de ene kant uitzicht over de wijdse
rivier en aan de andere kant de Arnhemse binnenstad ingelijst in het frame van de John
Frost burg.
Ieder ochtend zwemt Henk een paar baantjes in de Rijn. Zo blijft hij schoon. Ook zijn
kleren wast hij in het rivierwater.

Op de dijk bij Malburgen worden flats gebouwd. Goede kans dat de nieuwe huiseigenaren
geen zwervers in hun uitzicht dulden…
Henk vertelt zijn levensverhaal. Ooit was hij gewoon getrouwd en had een huis. Toen
ging het mis. Door de drank raakte hij alles kwijt en ging zwerven. Kwam naar Arnhem.
Zijn dagindeling wordt nu bepaald door de momenten waarop door diverse, vooral
kerkelijke instanties, tijdelijk onderdak en voedsel wordt aangeboden.
In het Kruispunt komt hij tot rust. Hij heeft het getroffen met zijn maat. Samen kun je ze
tegen komen in de stad. Het zijn goede jongens, maar met drank op wat onhandelbaar.
Bedenk dan: het is hun stad. Zij kunnen nergens anders terecht.
Jan Wabeke
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Waarom ik bij het Kruispunt “WERK“
Werk tussen aanhalingstekens, ja.
Dat staat misschien raar maar ik ervaar mijn ,,werk’’ bij het Kruispunt niet als werk. De
sfeer die ik ervaar bij het Kruispunt is er een van saamhorigheid, welkom zijn, een
huiskamer gevoel. Met zoveel verschillende mensen bij elkaar in een ruimte, waar het
totaal onbelangrijk is wat je bent of waar je vandaan komt. Iedereen is welkom en dat
voel je. Zoveel mensen die het mogelijk maken dat onze bezoekers welkom zijn en er
altijd voor elkaar zijn.
Geen probleem als er iemand ziek is en niet kan komen, er is altijd iemand die dat voor
je opvangt. Ook bezoekers onderling die voor elkaar opkomen, elkaar de weg wijzen naar
het Kruispunt en dat zijn er helaas steeds meer.
,,Helaas steeds meer ‘’,omdat onze maatschappij blijkbaar niet meer de veiligheid en
zorg biedt die nodig is om ieder z’n eigen plekje te gunnen.
Voor mij is het Kruispunt een plek waar ik al die mensen ontmoet, met ze praat, naar ze
luister en ook al kan ik heel weinig structureels doen ik weet dat dit al heel belangrijk is
en vaak het begin van volgende stappen die mensen zetten. Dat bezoekers er blij mee
zijn maak ik op uit opmerkingen als, ,, ik hoop dat jij in de hel komt als je dood gaat,
dan kom ik je tenminste nog eens tegen”. Of als iemand even tussen neus en lippen
bedankt voor je snelle reactie en opgelucht weet dat iets geregeld is.
Op naar de volgende stap. Het is allemaal heel simpel, heel basic, maar juist daardoor is
het Kruispunt de ,,place to be’’, voor bezoekers die er een simpele bak koffie en een
warme maaltijd krijgen tot luisterende oren en telefoontjes plegen met onze
duizendpoten Anton en Ellie en alle vrijwilligers, maar net zo goed voor mij, waar ik iets
kan doen dat schijnbaar onbelangrijk is maar heel waardevol. Geen hoge directeuren,
geen poeha, iedereen is even belangrijk en dat maakt het Kruispunt tot wat het is,
daarom ,,werk’’ ik hier al meer dan 10 jaar met evenveel plezier en voldoening als in het
begin.

Heleen Steenbergen, gastvrouw
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Stagiaire
Toen ik vijf jaar geleden begon als stagiaire bij ’t Kruispunt, vond ik het al moeilijk om uit
te leggen waarom de doelgroep dak- en thuislozen mij zo aansprak. Inmiddels ben ik
zo’n vier jaar vrijwilligster en is dat iets makkelijker. Ik zal proberen een beeld te
schetsen van een gemiddelde woensdagmiddaginloop en daarmee duidelijk maken wat
mij zo trekt.
’t Kruispunt is een inloop voor dak- en thuislozen. Iedereen mag binnen lopen voor een
kopje koffie en een maaltijd. Er worden wel namen genoteerd van de gasten, maar
zonder verder doeleinde. Het is een laagdrempelige opvang, waarbij niemand verplicht
wordt zich te laten helpen, maar de mogelijkheid daartoe wel bestaat. We hebben een
pastoor en een gastvrouw met veel connecties bij andere organisaties en opvangcentra.
Ik vind het team waarin ik werk ontzettend gezellig. We beginnen elke woensdag met
een kopje koffie (of twee of drie), terwijl we praten over het leven en interessante feitjes.
De kookploeg schuift aan, we kletsen wat meer. Na een kwartiertje ruimen we de tafel op
en bereiden we alles voor om de menigte die straks zal binnenlopen, goed te kunnen
ontvangen.
Wanneer het half vijf is (‘s winters soms wat eerder), open ik de deur en stormen de
gasten de zaal in. Van de meesten krijg ik een vriendelijk ‘Hé Sammy!’, van anderen een
hand en van anderen niets. Allemaal prima.
Dat is iets wat ik prettig vind. Van de sociale regels en verplichtingen die buiten gelden,
trekken de gasten zich niet veel aan. Als iemand een ander niet aardig vindt, wordt dat
zonder al te veel gedoe duidelijk gemaakt en blijven ze (vaak) bij elkaar uit de buurt.
Iemand zei ooit, zonder gemeen te willen zijn: ‘Je bent dik geworden’. Vreemd om te
horen van iemand die je niet zo goed kent, omdat dat in de buitenwereld niet zomaar
gezegd wordt en als vervelend ervaren kan worden. Toch vond ik het wel wat hebben.
Het viel hem op dus zei hij het me.
Eenmaal binnen creëren de gasten een rij om hun eetbonnetje te kopen; ze wachten
rustig op hun beurt. Een bonnetje kost €1,00. Dit zorgt ervoor dat de gasten elke dag
een keus moeten maken, bv.: haal ik nog 3 biertjes of wil ik een lekkere maaltijd?
Mochten ze kiezen voor het bier (of iets anders) is er de mogelijkheid om een
corveetaakje te doen; te helpen met schoonmaken.
Als iedereen zijn/haar kopje koffie of thee heeft, begint het kletsen. De één rent naar de
rookruimte, de ander naar een computer, weer anderen spelen een spelletje. Over het
algemeen gaat dit allemaal soepel. Om zes uur bidden en eten we met zijn allen.
Over dat bidden maakte ik me de eerste keer wel druk; ik ben niet gelovig. Het heeft
echter nooit voor vervelende discussies of lastige situaties gezorgd. Er wordt gebeden
voor het eten en iedereen die mee wilt doen, doet dat lekker, de rest is stil en wacht.
De maaltijden zijn erg lekker over het algemeen en regelmatig is er genoeg voor een
tweede ronde en is er zelfs een nagerecht. Ondanks het feit dat niemand met ultiem
succes kan koken naar 40-45 kritische monden, worden er veel complimentjes
uitgedeeld. Dat is leuk om te zien.
Rond zeven uur vertrekken de gasten met een volle buik. Wij doen de afwas en zorgen
ervoor dat de zaal op orde is voor de volgende inloop. Dan is het tijd voor onze
afsluitkoffie en doen we het de week erna met plezier nog een keer.

Sammy
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Groepen die voor KRUISPUNT gekookt hebben
in 2013

Protestantse gemeente De Kandelaar
Baptistengemeente Arnhem-Centrum
Anglicaanse Kerk- Oud Katholieke Kerk Arnhem
Parkstraatgemeente Arnhem
Studentenvereniging Alpha
Protestantse Kerk Rozendaal
Eusebiusparochie Arnhem
Evangelische Broedergemeente Arnhem
Evangelisch Lutherse Kerk Arnhem
Protestantse Kerk Elst
Volle Evangelie-gemeente De Hoesteen, Velp
Protestantse Kerk Schaarsbergen
Sathya Sai Organisatie Arnhem
Gereformeerde Kerk Zetten
Taborgemeente Ede
Greja Kristen Indonesia, Arnhem
Diakonessenkerk, Arnhem
Gezamenlijke Kerken Oosterbeek
Lions Club
De Ronde Tafel
Kiwani’s
Jongerengroep Salvatorkerk
Protestantse Kerk Eerbeek
Protestantse Kerk Heelsum
Protestantse Kerk De Vloedschuur

Immanuëlgemeente Westervoort

Personeel

Bezoldigd:
Er zijn twee pastores in dienst van Kruispunt - cao PKN.
Daarnaast zijn er 5 gastvrouwen en -heer en een schoonmaakster op parttime basis in
dienst van Kruispunt – cao Welzijn.
Onbezoldigd:
Het bestuur van Kruispunt bestaande uit zeven personen
Ongeveer 30 vrijwilligers die onze bezoekers ontvangen, de koffie zetten, opruimen, een
luisterend oor bieden.
Een studente theologie als pastor-stagiaire.
Daarnaast hebben we ook nog ruim 100 vrijwilligers die regelmatig komen koken (zie
boven). De kookgroepen komen uit kerken, scholen en service-organisaties.
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Financiering
Het werk van Kruispunt is niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers en financiële
giften.
Naast de ongeveer 30 vrijwilligers bij Kruispunt zijn er nog zo’n 25 kookgroepen van
verschillende kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Dat zijn nog eens ongeveer
100 vrijwilligers, die bovendien de kosten voor de maaltijden betalen.
Twee professionele krachten worden grotendeels gefinancierd uit een bijdrage van de
Gemeente Arnhem.
Via collectes en acties vanuit een groot aantal kerkgemeenschappen uit de wijde
omgeving ontvangt de Stichting Kruispunt jaarlijks een flink bedrag, dat gebruikt wordt
om de kosten van de opvang van de dak- en thuislozen te financieren.
Wij doen een aantal maal per jaar een beroep op fondsen en instellingen. Vanuit onder
andere de Dullertsstichting, de Stichting Sint Nicolai Broederschap, Vivare, de Arnhemse
Stichting Bijzondere Noden, de Vrienden van de Daklozen, de Stichting Welkom Arnhem
en de Stichting Arts en Ethiek ontvingen wij bijdragen voor de dak- en thuislozen.
Verder ontvangen we ook jaarlijks bijdragen van particulieren.
Het is goed om te merken dat er zoveel mensen zijn die oog hebben voor de situatie
waarin dak- en thuislozen zich bevinden, aan de rand van de samenleving.
Het werk van Kruispunt is niet mogelijk zonder extra bijdragen. Zeker in deze tijd is
financiële ondersteuning meer dan welkom.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN
Inkomsten:
Gemeente Arnhem
€
Kerkelijke en particuliere giften
Maaltijdsponsoring
subtotaal €

2013

2012

162.412
67.455
15.000
244.867

Financiële baten
Overige baten

€

€

527
5

Uitgaven:
Loonkosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Maaltijdkosten
Overige kosten
Financiële lasten

1.047
6
€

Totaal inkomsten

€

161.407
57.683
15.000
234.090

245.399

182.917
2.130
28.813
25.100
16.658
152

€

€

176.404
2.397
17.416
22.652
18.005
229

255.770

Totaal uitgaven
Exploitatietekort

€

BALANS PER:
ACTIVA:
Vooruitbetaalde kosten
Liquide middelen

-10.371

237.103
€

31-12-2013
€

PASSIVA:
Weerstandsvermogen

235.143

-1.960

31-12-2012
€

€

912
50.145
51.057

€

253
57.064
57.317

€

20.093

€

30.464

€

30.964
51.057

€

26.853
57.317

Kortlopende schulden

Toelichting Financieel Jaarverslag 2013
Kruispunt heeft het jaar afgesloten met een exploitatietekort van ruim € 10.000,
waardoor het weerstandsvermogen, per balansdatum nog maar net boven de € 20.000
is gebleven.
Ten behoeve van drie extra ochtendopenstellingen is van de Gemeente Arnhem ook in
2013 een extra subsidie van ruim € 52.000 ontvangen. De kerkelijke en particuliere
giften zijn weliswaar gestegen met € 10.000, maar daarbij moet opgemerkt worden dat
de kosten voor het aanbrengen van een rookruimte van € 12.000 vergoed zijn door de
Dullertsstichting en de Nicolai Broederschap. Als wij deze bijdrage elimineren zijn de
giften gedaald met € 2.000. Voor 2013 is ten behoeve van de reis naar Taizé en een
bezinningsweekend een bijdrage ontvangen van de Dullertsstichting en de Nicolai
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Broederschap van in totaal € 6.200. De Arnhemse Stichting Bijzondere Noden betaalde
een bijdrage van in totaal € 2.500 voor twee projecten voor vrijwilligers en personeel.
Met uitzondering van de loonkosten en de huisvestingskosten bleven de overige kosten
op het niveau van vorig jaar. De loonkosten stegen als gevolg van cao verbeteringen. De
stijging van de huisvestingskosten wordt veroorzaakt door eenmalige kosten voor het
aanbrengen van een rookruimte van € 12.000.
In 2013 hebben wij naast de eerder genoemde bijdragen financiële ondersteuning
ontvangen van o.a. Vivare € 10.000, Wijkdiaconie Opstandingskerk € 4.300, SKG College
van Diaken PG Arnhem € 5.200, Stichting Graag Gedaan € 2.500, Diaconie Leiden
€ 2.000, Stichting Vrienden van de Daklozen € 1.500, CHR Stichting Welkom Arnhem
€ 1.000 en Perspectief Groep Harderwijk € 1.000.
Voor 2014 wordt de extra openstelling met 3 ochtenden gecontinueerd en door de
gemeente Arnhem additioneel gefinancierd, waardoor de extra loonkosten worden
gedekt. Daarnaast zullen wij onverminderd moeten doorgaan met het realiseren van
aanvullende bijdragen. Dit is een must om de totale uitgaven te dekken en niet het
beschikbare bescheiden weerstandsvermogen verder aan te spreken. Alleen dan kan
sprake zijn van een zekere continuïteit.
Het is hartverwarmend dat wij naast de bijdrage van de gemeente Arnhem en een groot
aantal kerkelijke instellingen ook financieel worden ondersteund door particulieren en
andere partijen. Samen met de inzet van vele vrijwilligers zijn wij zo in staat een
onmisbare voorziening voor de dak- en thuislozen aan te bieden.

Willem Nass, penningmeester
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Schenkingen
Stichting Kruispunt is geheel afhankelijk van giften en subsidies.
Hoewel velen ons werk financieel steunen, is het steeds moeilijk de begroting rond te
krijgen.
Daarom willen wij hier wijzen op de mogelijkheid donateur te worden en zo ons werk te
steunen. Een aanmeldingsformulier vindt u op het laatste blad.
U kunt een bedrag schenken:
•

eenmalig;

•

periodiek;

•

bij testament.

Stichting Kruispunt is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling).
Dat betekent dat giften aan Stichting Kruispunt aftrekbaar zijn.
Krijg geld terug!
Als u zich voor minstens 5 jaren verbindt, kunt u uw giften aan Kruispunt geheel
aftrekken, ongeacht de drempelwaarde. U kunt zo 52% van uw donatie terugkrijgen van
de Belastingdienst.
Op een gift van bv. € 10 per maand krijgt u zo € 62 terug!
Het maken van een overeenkomst hiervoor met Stichting Kruispunt is kosteloos.
Elke bijdrage is welkom op bankrekeningnummer 7235757 t.n.v. Stichting Kruispunt,
Arnhem.
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Gegevens STICHTING KRUISPUNT

Samenstelling bestuur:
Barth van Eeten
Willem Nass
Jes Spoelstra
Henny Beyer
Sjoerd Meulensteen
Lieke van Zanten
Guus van Kleef

-

voorzitter
penningmeester
onderhoud, website
contact Raad van Kerken Arnhem
secretaris
personele zaken
fondsenwerving

Pastores:

Anton Metske
Ellie Smeekens

Adres:

Spoorwegstraat 13
6828 AM Arnhem
Tel. 026 4433072

Emailadres:

stichtingkruispunt@planet.nl

Website:

www.stichtingkruispunt.nl

Bank:

Bankrekening : 7235757
t.n.v. Stichting Kruispunt Arnhem
(IBAN: NL85 INGB 0007 2357 57)
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AANMELDINGSFORMULIER DONATEUR
STICHTING KRUISPUNT ARNHEM

Ja, ik word donateur van Stichting Kruispunt!

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Postcode en plaats:………………………………………………………………………………………………………

Bankrekening:………………………………………………………………………………………………………..

Donatiebedrag:……………………………………………………………………………………………………………..

eenmalig/maandelijks/jaarlijks (doorstrepen wat niet van toepassing is)

•

Ik verbind mij voor 5 jaar en wil gebruik maken van de mogelijkheid van volledige
aftrekbaarheid:
ja / nee

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Het ingevulde formulier s.v.p. sturen naar:
Stichting Kruispunt
t.a.v. de penningmeester
Spoorwegstraat 13
6828 AM ARNHEM
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