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De Bres krijgt eervolle
vermelding en 250 euro
Terwijl de Ab Harrewijn Prijs dinsdag 13 mei in
Den Haag werd uitgereikt aan de 31-jarige Aysel
Disbudak, oprichtster van het Platform Migranten Gehandicapten Amsterdam, kreeg de Bres
een eervolle vermelding en een cheque van 250
euro.
De jury, waarvan Paul Rosenmöller deel uitmaakt, prees de vrijwilligers van de Bres en
coördinator Egbert van Veldhuizen vanwege
de gastvrijheid die het inloophuis biedt en
het brede maatschappelijke en levensbeschouwelijke draagvlak.
vervolg op pag.2

Egbert van Veldhuizen feliciteert winnares Aysel
Disbudak

van de redactie

De belangstelling voor een initiatief als
de Bres is ook bij landelijke en lokale
politici groot. Zo blijkt uit de werkbezoeken die recentelijk aan ons inloophuis zijn gebracht door de raadscommissie Welzijn van de Zwolse gemeenteraad en door de fractievoorzitter van
GroenLinks, Femke Halsema. In deze
Bresinfo wordt daarvan verslag gedaan.
Ook kunt u in deze Bresinfo lezen over
de eervolle vermelding die de Bres heeft
gekregen in het kader van de Ab

Harrewijn Prijs. Daarnaast wordt er verslag gedaan van een aantal evenementen die de afgelopen maanden in de Bres
hebben plaatsgevonden, zoals de paasviering, de trainingsdag voor vrijwilligers en de officiële opening van de website en wordt er gewezen op een aantal
bijzondere initiatieven van mensen die
de Bres een warm hart toedragen.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
De redactie
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Ruim driehonderd mensen bezochten de bijeenkomst met prijsuitreiking in Den Haag ter ere van de
vorig jaar plotseling overleden
Groenlinkse politicus en predikant
Ab Harrewijn. Om zijn gedachtegoed in ere te houden, is de naar
hem genoemde prijs in het leven

geroepen om 'initiatieven aan de
onderkant van de samenleving te
stimuleren die zich kenmerken
door inventiviteit en doorzettingsvermogen'.
Het initiatief voor de Ab Harrewijn Prijs is genomen vanuit De
Linker Wang, platform voor geloof

en politiek verbonden met GroenLinks. De instelling van de prijs is
mede mogelijk gemaakt door Vakcentrale CNV en door DISK (Dienst
in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken) en wordt jaarlijks op 13 mei uitgereikt.
Theo Brandt

Werkbezoek Raadscommissie Welzijn
Op 28 januari 2003 heeft de raadscommissie Welzijn van de gemeente een werkbezoek gebracht
aan de Bres. De bedoeling daarvan was zich te informeren over
het verloop van de Bres om een
inschatting te kunnen maken over
de noodzaak van deze opvang.
Van de kant van de Bres hebben
leden van het bestuur, de coördinator en een vrijwilligersdelegatie
deelgenomen aan dit gesprek. Van
beide kanten waren ongeveer tien
mensen aanwezig.
Naast informatie-uitwisseling door
de voorzitter, coördinator en vrijwilligers was er ruimte voor een
open onderlinge gedachtewisseling. Daarin zijn de volgende
onderwerpen aan de orde
geweest: de identiteit van de
Bres, de rol van de gasten naar

elkaar, gebrek aan regie tussen de
verschillende hulpverleningsinstellingen, de eigen methodiek van de
vrijwilligers, doorverwijzing, de
plaats van de Bres temidden van
andere instellingen en het contact
met de omwonenden.
Het vorige bezoek twee jaar geleden werd getypeerd als een kennismaking. De Bres was nog maar
kort geleden van start gegaan. Dit
tweede bezoek had duidelijk meer
het karakter van een reflectie op
de continuïteit van de Bres. Zij
heeft een vaste plaats verworven
in de Zwolse samenleving. Dat dit
ook door de raadsleden zo is gevoeld, blijkt uit het besluit van
deze week dat de subsidie voor
de Bres structureel is geworden.
Jan Ebskamp

hartelijk gefeliciteerd
Maandagavond. Er wordt gebeld. Ik doe open. Een goede
vriendin staat voor de deur.
“Mag ik even binnenkomen?”
“Zeker.” In de hal doet zij
haar tas open en haalt daar
een plastic zakje uit.
“Alsjeblieft.” Er verschijnt
een vraagteken op mijn gezicht. “Ja, zie je, ik was
jarig, en toen heb ik als cadeau aan familie en vrienden
gevraagd om een bijdrage
voor een goed doel. Hierin
zit de opbrengst, voor de
Bres. Niemand weet het en
niemand hoeft het te weten.
Mag ik je dat zo geven?” En
weg is ze. In het plastic zakje: een bedrag van 890 euro.

Pasen in de Bres
Het was weer een feest met Pasen
in ons inloophuis. Er was een goede opkomst van ruim 50 gasten.
De sfeer was ontspannen en gezellig. Er werd gepraat, gelachen en
… gegeten, gesmuld beter gezegd.
Waltraut, een vrijwilligster, had
voor een heerlijke soep en diverse
salades gezorgd. Een gaste had
met een heerlijke vegetarische
soep haar steentje aan het geheel
bijgedragen. Een groepje vluchtelingen uit de Kongo zong liederen
in hun eigen taal, zichzelf begeleidend met de tamboerijn.
Verder werd er nog getekend,
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geplakt en geverfd door een aantal gasten en vrijwilligers rondom
het thema ‘Wat betekent Pasen
nog voor ons?’. Op de tweede
verdieping van de Bres werd een
videofilm over verschillende
soorten dans/volksdans in

Nederland vertoond. Het geheel
werd verlevendigd door zes rondspringende kinderen. Kortom, het
was een geslaagde middag voor
gast en vrijwilliger.
Jannet Hooykaas

Femke Halsema bezocht de Bres
tijdens verkiezingscampagne
GroenLinks-lijsttrekker Femke
Halsema bezocht op 18 januari jl.
de Bres in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. Ze sprak
uitgebreid met Roos en Roel als
trouwe bezoekers van de Bres en
liet zich door coördinator Egbert
van Veldhuizen informeren. Ruim
honderd mensen bezochten de
Bres, van wie velen voor de eerste keer.
Halsema was onder de indruk van
de gastvrijheid in de Bres. Ze
toonde ook haar bezorgdheid over
de groeiende behoefte aan inloophuizen in Nederland. Hoewel ze
onder de indruk was van het particulier initiatief en het brede
maatschappelijke draagvlak voor
de Bres, benadrukte ze dat de
overheid de taak heeft om het
welzijn van mensen te waarbor-

gen en de welvaart eerlijk te
verdelen. Omdat dit onvoldoende
gebeurt mag de overheid de
samenleving niet opzadelen met
de gevolgen daarvan. De overheid
heeft daarom, zo meent Halsema,
juist zelf ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de
mensen die tussen de wal en het
schip dreigen te vallen. Ook
maakte zijn de instelling van de
‘Ab Harrewijn Prijs’ bekend die
op 13 mei 2003 voor het eerst
werd uitgereikt in Den Haag. De

Trainingsdag vrijwilligers
Op 4 april was er de halfjaarlijkse
trainingsdag voor vrijwilligers.
Leerzaam en gezellig. Onze hometrainer Margreet de Jong loodste
ons op een ludieke manier door
allerlei problemen heen. Goed
om zo een hele dag als vrijwilligers bij elkaar te zijn. Je leert
elkaar (en jezelf!) dan nog weer

eens op een heel andere manier
kennen. Dat helpt je in je werk in
de Bres, en dat is de bedoeling.
Werken in de Bres is werken in
groepsverband, met gasten en
gastvrouwen/-heren. Samen groei
je er in en er aan.
Margreet & Ciska

Bres behoorde tot de vijf genomineerden (zie ook pag. 1 en 2).
De Bres hoopt nog veel politici
van uiteenlopende politieke partijen te begroeten. Zo kunnen
bezoekers en vrijwilligers laten
zien wat de problemen zijn waar
steeds meer mensen mee te kampen hebben en wat de noodzaak
van inloophuizen is. Femke Halsema beloofde in elk geval een keer
terug te willen komen naar de
Bres. Waarvan acte.

Opening website
Op 5 maart is de website van de
Bres officieel geopend. Naast diverse bestuursleden, vrijwilligers
en gasten was ook de Rabobank,
die de website financieel mogelijk
heeft gemaakt, vertegenwoordigd
bij deze feestelijke gelegenheid.
Wij nodigen u van harte uit eens
een kijkje te nemen op onze
website: www.debreszwolle.nl.

Kruisweg statie

Enkele weken voor en na Pasen
hebben acht reproducties in de
Bres tentoongesteld gehangen.
Op elk van de acht waren handen
afgebeeld in diverse situaties die
enerzijds een lijntje legden naar
een van de momenten uit het lijden van Jezus Christus, maar anderzijds duidelijk een hint gaven,
een herkenning van een concreet
moment uit het lijden van men-

sen van nu en altijd. De eerste
statie is Handen die vasthouden;
te zien is dat deze handen al eerder wonden hebben opgelopen.
De balk die ze vasthouden is niet
persé het kruis van Christus, het
zou kunnen, maar het zou ook
iets anders kunnen zijn waaraan
handen zich klemmen…
Op de andere afbeelding staat
Handen die meedragen. Twee figuren torsen (weer!) een balk.

Ikzelf vindt het raadselachtig aan
wie de handen toebehoren! Maar
de linkerpersoon is gekleed in
hetzelfde rood als op de staties
1 t/m 3 en dat verwijst, denk ik,
naar de mee-lijdende Christusfiguur. Veeleer mee-lijdend dus dan
mee-lij-wekkend! Duidelijk is wel
dat ook deze kunstwerken pas gaan
spreken voor wie iets wil horen!
Kees Bos
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Andere mensen, andere culturen
We ontmoeten Gabor in de Bres.
Juni 2002 behaalde hij z’n gymnasiumdiploma in Hongarije. Toen
besloot hij een jaar uit te trekken
om wat meer van de wereld te
zien, een andere taal te leren.
Hij koos voor een diaconaal jaar
in Nederland. Sinds september
2002 woont hij in ‘t Wasdom, een
jongerencentrum waar hij ook
gastheer is. Daarnaast werkt hij
als vrijwilliger in de Nieuwe

Haven (fitness, koersbal), in het
Sociaal Pension van het Leger des
Heils en in de Bres.
“Nederland is een andere wereld,
een andere taal. De mensen hier
zijn open, je maakt makkelijk
vrienden.” Gabor deed eerst drie
maanden een taalcursus. Hij kiest
zijn woorden langzaam en zorgvuldig. “Wat me het meest verraste is de stad Zwolle: een
mooie stad. En verder de werk-

Nieuwe affiche

plekken. Goed geregeld, goed
georganiseerd. Prettige werksfeer”.
Eind juni gaat Gabor weer naar
huis, naar Hongarije. Hij gaat
biologie studeren. Hij heeft dan
een ’heel inspirerend jaar’ achter
de rug, dat hem kan helpen in
zijn verdere ontwikkeling. Andere
mensen, andere culturen leren
kennen. En wij? We bedanken
Gabor voor zijn inzet in de Bres.

colofon

Met ingang van 1 juli wordt deze

jrg 3 - nr 1 - juni 2003

nieuwe affiche van ons inloophuis in
verschillende locaties in Zwolle opge-

Deze nieuwsbrief is een uitgave van inloophuis de Bres.
Openingstijden: ma t/m do
van 13.30 - 16.30 uur.

hangen.Diegenen die deze Bresinfo
lezen en die ergens werken waar
deze affiche nog niet hangt, kunnen
de affiche bij de Bres ophalen. Zoals
de affiche al laat zien staat de Bres

Redactie
Fennie Blom
Jan Ebskamp
Jeanet Hooykaas
Egbert van Veldhuizen
Marsha de Vries

voor iedereen open, ook nieuwe
vrijwilligers zijn van harte welkom!

luisteren

Als ik je vraag naar mij te
luisteren en
Jij begint mij adviezen te geven
Dan doe je niet wat ik vraag.
Als ik je vraag naar mij te
luisteren
En jij begint mij te vertellen,
Waarom ik iets niet zo moet
voelen
Zoals ik het voel
Dan neem jij mijn gevoelens
niet serieus
Als ik je vraag naar mij te
luisteren
En jij denkt iets te moeten doen
Om mijn problemen op te lossen,
Dan laat je mij in de steek
Hoe vreemd dat ook mag lijken.

Misschien is dat de reden waarom
Voor sommige mensen bidden
werkt,
Omdat God niets terug zegt
En je geen adviezen geeft
Of probeert om de dingen voor je
te regelen
Maar alleen luistert en erop
vertrouwt
Dat je er zelf wel uitkomt.

Druk
IJsselprint

Dus, alsjeblieft, luister alleen
maar naar me
En probeer me te begrijpen.
En als je wilt praten,
Wacht dan even en ik beloof je
Dat ik op mijn beurt naar jou
luisteren zal…
Uit: Loving each other, Leo Buscagalia
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Vormgeving
Circade tekst & ontwerp,
Astrid Grootenhuis

Heiligeweg 1, 8011 XX Zwolle
Telefoon (038) 4213155
Fax (038) 4265974
Email: debres@worldonline.nl
Internet: www.debreszwolle.nl
Postbank 4370960 t.n.v. De Bres

