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Aandacht en een open oor
Een klein voorval in de Bres of een onverwachte
gebeurtenis in het privéleven van de gast kan
de spanning breken en plotseling krijgen we in
een spontaan gesprek een beetje zicht op elkaar. Twee vrijwilligsters vertellen over De Bres.
De Bres is geopend elke maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag van halftwee tot
halfvijf. De bezoekers komen op verschillende tijdstippen binnen.
Toen De Bres pas open was, was het bezoekersaantal klein. Met vier vrijwilligers kregen onze gasten veel aandacht. Het was een
kunst om hier een evenwicht in te krijgen.
Koffie en veel thee wordt er geschonken.
Nu komen er ongeveer dertien, veertien
bezoekers per keer en met drie, vier
vrijwilligers is dat wel goed te doen.
De grote tafel wordt veel gebruikt. Het zit
gezellig en de krant ligt er ook. Met name
de Zwolse Courant wordt veel gelezen door
de gasten.
Ook worden er spelletjes gespeeld aan
de grote tafel, zoals schaken, rummicub,
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scrabble. Sommige gasten nemen zelf een
knutsel-werkje mee. De zithoek nodigt uit
voor een 1 op 1 gesprek, wat veelvuldig
gebeurt.
Wij bieden een luisterend oor aan de gasten. Bij ons geen behandelplan of doorverwijzing, maar aandacht. De bezoekers vinden de sfeer rustig en ontspannen. Er moet
niets, maar veel mag. Zoals een bezoeker
vroeg bij een huilbui: “Mag ik hier wel
huilen?” Natuurlijk, maar de bezoeker had
ervaring dat op andere plaatsen dit als
storend werd ervaren.
Gasten zijn soms erg alleen, willen graag
dat wij ook thuis op bezoek komen. Zijn
teleurgesteld als je zegt dat dat niet gaat.
Gasten gaan op hun eigen tijd weer naar
huis. Sluitingstijd is geen probleem, mensen
blijven niet plakken.
Bij het afwassen en opruimen praten wij
als vrijwilligers nog na over wat er die
middag is gebeurd en wordt het logboek
bijgeschreven. Om vijf uur wordt de deur
afgesloten.
Voordeur staat open
Hoe verloopt nu het proces van contactlegging in De Bres? Nu het straatniveau gelijk is
aan de drempel van De Bres is er zelfs geen
lage drempel meer te nemen om binnen te
komen.
De voordeur staat open, toegankelijker kan
het niet! Wil dat zeggen dat er niet enige
durf vereist is om zomaar binnen te stappen? Zeker wel, de drempel van de ontmoeting, die voor sommigen zo laag is als de
drempel van de voordeur, kan voor anderen
torenhoog zijn. Dan zitten we midden in het
spanningsveld van de ontmoeting.
vervolg op p. 2
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vervolg van p. 1

De gast die contact zoekt en toch
niet direct benaderd wil worden,
de vrijwilliger die het hem of haar
naar de zin wil maken, maar geen
aanknopingspunt krijgt aangereikt
voor nader gesprek.
Een spanningsveld, waarin we
elkaar moeten respecteren,
zodat er vertrouwen kan groeien.
Een proces dat niet geforceerd
kan en mag worden. Een klein

voorval in de Bres of een onverwachte gebeurtenis in het privéleven van de gast kan de spanning
breken en plotseling krijgen we in
een spontaan gesprek een beetje
zicht op elkaar. Langzaam maar
zeker verdwijnt de spanning en
groeit er vertrouwen. Er is geen
bepaalde tijd ingeruimd, geen
ruimte gereserveerd waar het zou
MOETEN gebeuren. Er is simpel
aandacht en een open oor.

Dan kan het gebeuren dat op een
dag de beschermlaagjes zijn afgebrokkeld. De deur, die op een kier
stond, gaat helemaal open. Er is
een bres geslagen. Op die
momenten bloeit er iets op
waaraan we allebei groeien!
Je verhaal vertellen en gehoord
worden; het verhaal beluisteren
en opnemen, betekent: Samen
ontdekken dat het goed toeven
is in De Bres!

Inhoudelijk verslag over het jaar 2000
Nadat najaar 1999 de rechter in
kort geding uitspraak gedaan had,
kon het stichtingsbestuur de nodige aanpassingen en verbouwingen
in het pand Heiligeweg 1 laten
plaats vinden.
Tenslotte konden wij op donderdag 2 maart informeel en niet
officieel de deuren van De Bres
open zetten. Aan deze opening
was geen enkele ruchtbaarheid
gegeven, zulks in overleg met het
stichtingsbestuur, vrijwilligers, en
begeleidingsgroep. Dit in verband
met de vele publiciteit die al had
plaats gevonden.
Wie schetst onze verbazing dat
desondanks toch direct die eerste
middag er al vier bezoekers
waren. Er vormde zich allengs een
kleine kern vaste bezoekers, met
daar omheen een zeer wisselende
groep gasten. De kern bestond uit
drie tot vijf personen. De groep
daar omheen is niet gedefinieerd.
Mensen komen uit geheel verschillende achtergronden, met verschillende motivaties. Per dagdeel
ontvingen we in de aanloopperiode tot medio september (de
officiële opening) gemiddeld acht
gasten, dat is 25 personen per
week, 100 personen per maand.
De officiële opening vond plaats
op 28 september. Stichtingsbestuur en vrijwilligers hebben
ter gelegenheid hiervan een
“Open Dag” georganiseerd. De
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Bres werd bij die gelegenheid
bezocht door ongeveer 170 personen. Hierna is het aantal bezoekers per dag gestegen. Dat lag na
september op een gemiddelde van
vijftien personen per dagdeel.
Per 1 december is De Bres een
dagdeel langer geopend. Dat
betekent dat er in De Bres aan
het eind van het jaar 2000 per
week ongeveer 60 personen ontvangen werden, dat is op jaarbasis (prognose) 2500 á 3000 gasten.
Rond de kerstdagen vond er een
activiteit plaats samen met het IC
Diezerplein 12 en de Stichting
Uit/Weg. In De Bres konden wij
Tweede Kerstdag 35 gasten verwelkomen.
In het jaar 2000 kwam de
Begeleidingsgroep vier keer
bijeen, en er werd drie keer een
wijkschouw gehouden, waarvan
de eerste functioneerde als nulmeting. Er is geen enkele vorm
van overlast geconstateerd, integendeel, naar het bevinden van
de buurtbewoners is de omgeving
er op vooruit gegaan, alleen al
door het feit dat een pand dat
eerder leeg stond, nu duidelijk
‘bewoond’ is en schoon gehouden
wordt (verslagen dhr. B. Docter).
De Dienst gemeentewerken verleende haar - zeer snelle medewerking bij de aangevraagde
aanpassing van het straatniveau
zodat De Bres ook toegankelijk
werd voor rolstoelers.

Relaties zijn inmiddels opgebouwd
met onder andere Inloop Centrum
Diezerplein 12, het Dag Activiteiten Centrum DAC, het Maatjesproject, RIBW, BZW, RIAGG (afd.
bemoeizorg), de Workshop (Leger
des Heils), het Sociaal Pension
(Leger des Heils), de Stichting
Uit/Weg, Stichting De Goot, daklozenkrant, de kerken aangesloten
bij het Podium van kerken en
tevens (vertegenwoordigers van)
andere kerkgenootschappen,
synagoge, moskee, Humanistisch
Verbond, Humanitas, Basisgemeente de Werkplaats,
“Maatwerk”, intramurale zorg in
de Wozoco’s Havezathe, Venus,
Zonnehuis, etc. en Stichting
Welzijnszorg Ouderen Zwolle.
Over en weer wordt verwezen.
Het blijkt dat De Bres een goede
plek is voor een zeer breed
publiek. Vrijwel iedere dag komen
er nieuwe gasten, en er blijft
niemand weg.
Voor 2001 is de prognose dus een
gestadige groei. Op het programma staan onder andere een voorlichtingsavond met de leden van
de Raadscommissie Werk en
Welzijn, een georganiseerd contact met flankerende hulpverleners, training voor vrijwilligers,
uitgave van een huisorgaan.
Frans Dijk, voorzitter
stichtingsbestuur De Bres

De Bres op zijn Paas-best
Tweede Paasdag is een feestdag
geworden! De Bres was op z'n
Paas-best , de grote leestafel was
gedekt met een mooi kleed met
daarop gekookte eieren in gezellige kleuren, schalen met paasbrood en chocolade-eitjes, de
zithoek was extra gezellig en
kleine tafeltjes waren gedekt met
tafelkleedjes met vier stoelen er
omheen. En... alle stoelen wer-

den gebruikt!
Om 1 uur stond onze eerste gast
al op de stoep en daarna volgden
er velen, ook in de kinderhoek
werd door drie meisjes urenlang
gespeeld.
Het was een druk bezochte middag en iedereen was vrolijk.
Halverwege de middag schoven
we alle stoelen in een kring en
werd er een verhaal verteld, over

Het was een druk bezochte middag en iedereen was vrolijk.

een duif die naar vrede verlangde
en samen met twaalf andere
vogels aan de slag ging... het was
een verhaal dat ook de kinderen
aansprak.
Vrijwel iedereen deed mee aan de
Paas-kwis die uit 20 vragen over
Pasen bestond, niet al te eenvoudig, maar dat maakte het juist
boeiend.
Bovendien stond er een pot
gevuld met chocolade-eitjes, de
kunst was om te raden hoeveel
eitjes er in zaten.... en iedereen
maar tellen en werken aan de
kwis, waarvan de uitslag na de
maaltijd bekend gemaakt werd,
heel spannend.
Tja.. en dan die maaltijd, wat
heeft iedereen gesmuld, van de
soep, het stokbrood, de aardappelsalade, de tomaten- en komkommersalades en het fruit...
het was een feest!
Een vrijwilligster

Afhankelijk van financiële steun
Om het inloophuis operationeel te
kunnen houden is De Bres afhankelijk van financiële steun. Deze
wordt gezocht op een breed vlak.
De Gemeente Zwolle levert een
belangrijke bijdrage, evenals
diverse kerkgenootschappen.
Met name het Podium van Kerken
levert een grote inspanning de
aangesloten kerken te bewegen
tot financiële steun.
Ook uit het bedrijfsleven is van
financiële participatie aan de
Stichting blijk gegeven en tevens
bleken particulieren bereid hun
steentje bij te dragen.
Voorts wordt vanwege de Centrale
Diaconie van de Hervormde
Gemeente belangeloos de coördinator van De Bres, zijnde de
diaconaal predikant, een aantal
jaren ter beschikking gesteld om

het inloophuis van een goede
start te verzekeren.
Verder wordt het pand van De
Bres voor een aantal jaren door
een anonieme sponsor om niet ter
beschikking gesteld.
Over enkele jaren zal het bestuur
van De Bres zelf voor de financiering van deze posten moeten zorgen. Daarom, en uiteraard ook
voor de lopende exploitatie, zal
het een ieder duidelijk zijn dat
een aansporing om de komende
tijd te blijven bijdragen hier
volledig op z’n plaats is.
De Bres is u voor uw financiële
hulp bijzonder erkentelijk; daarvan kunt u overtuigd zijn.

De totale lasten voor 2001 zijn
getaxeerd op een bedrag van
ongeveer ƒ 116.000,-Thans wordt de coördinator om
niet ter beschikking afgestaan
door de Hervormde Diaconie en
het gebouw wordt gratis beschikbaar gesteld door een anonieme
sponsor.
In geld uitgedrukt worden deze
bijdragen samen gewaardeerd op
ƒ 52.000,-- Een eenvoudige rekensom leert dat uit andere bronnen
derhalve in 2001 nog een bedrag
van ƒ 64.000,-- nodig is.
Dit bedrag verwachten we te ontvangen uit bijdragen van bovengenoemde instellingen.
H. Klein Ovink,

Om u een indruk te geven van de
financiële situatie volgen hier een
paar kerngegevens.

penningmeester De Bres
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Bezoek raadscommissie Werk & Welzijn
De raadscommissie Werk en
Welzijn - één van de drie raadscommissies van het College van
B en W - heeft op 14 maart jl. op
uitnodiging een bezoek gebracht
aan De Bres.
Doel van de bijeenkomst was de
raadscommissie te informeren
over de ervaringen tot nu toe en
gelegenheid te bieden zich een
oordeel te vormen over de
noodzaak van een dergelijke
opvang voor het welzijn van een
specifieke groep burgers in de
gemeente.
In een prettige sfeer werd een
aantal belangrijke zaken besproken:

- De doelgroep van De Bres is
heel divers, er worden geen
mensen geweerd. De rol van de
gastvrouwen is daarbij erg
belangrijk. Zij laten de bezoekers vrij.
- Het aantal bezoekers is gestegen tot ongeveer vijftien per
dagdeel.
- De Bres is nu vier dagdelen
geopend. In overleg met verwante instellingen worden
bijzondere activiteiten georganiseerd bijvoorbeeld met
Kerstmis en Pasen.
- Financiën op korte termijn geen
probleem door anonieme onder
steuner, die de huur van het
pand betaalt en door de subsidie van de gemeente, de

De Mirjams hebben het altijd
geweten, dat jìj het was die
hun licht hebt ontketend. Dat
jìj hen wenste, vrouwelijk
zoals ze waren, dat jìj hun
pijn diep in jouw hart
bewaarde.
Zij
mochten
daarom voor het eerst getuigen waarvoor apostelen wel
moesten buigen: Dat niet de
dood, maar jij had overwonnen en daarmee alles eens
opnieuw begonnen. Geen god
had zich het beter kunnen
wensen, hoe vrijheid aan te
tonen, liefde, licht. Door
Mirjams, dochters, moeders,
vrouwen, mensen, die het
lege graf aanschouwden en
jouw
aangezicht.
Die
vrouwen moesten wel worden beschreven en daarmee
wat facetten van hun leven.
Mirjam, de vrouw van Jozef
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De Bres.

gasten aan het woord

De Mirjams

kerken en particulieren.
In de toekomst dreigt tekort
door wegvallen van bepaalde
bronnen.
- Na aanvankelijke tegenwerking
is er nu een goede samenwerking met de buurt.
- Raadsleden worden van harte
uitgenodigd voor een bezoekje
aan De Bres.

en jouw moeder, die jou je
leven lang zo graag behoedde. Mirjam, de zus van
Lazarus en Martha, die heel
die bange weg met jou kon
meegaan. Mirjam, de hoer,
door menig man misbruikt en
daarna veracht, bespuugd,
bespot,
besmuikt.
Die
Mirjams hebben jou mogen
herkennen en voor de heren
is dat nog steeds wennen. Zij
waren de getuigen van wat er
gebeurde, hoezeer men hen
verhaal verbleekt’, verkleurde. Vaag lezen wij van hen.
Wat wij nu weten is wat de
schrijvers maar het liefst vergeten. Apostelen betwijfelden, betwistten, wat de drie
Mirjams reeds van aanvang
wisten. Jij moest het zijn,
want het kon niet bestaan,
dat jouw “Sta op!” verloren
was gegaan.
Een bezoekster
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