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Het Straatpastoraat in coronatijd. 
Halfjaar overzicht januari – juni 2020 
 
Het bestuur van de kerkelijk instelling Straat pastoraat Eindhoven  wil graag  sponsoren en  parochianen die 
zich betrokken voelen met het werk van het Straatpastoraat verslag doen van de werkzaamheden.  
In het werkplan 2020 staat: 

‘Het Straatpastoraat helpt de katholieke gemeenschap om aanwezig te zijn bij de mensen die om 

wat voor omstandigheden dan ook dak- en thuisloos zijn geworden. Die aanwezigheid betreft 

allereerst de doelgroep maar ook de diverse hulpverlenende instanties. Die aanwezigheid behoort 

tot de kern van de katholieke diaconie. ‘ 

In dit halfjaarverslag ziet u hoe straatpastor Rob Kosterman een centrale plaats heeft bij wat mensen 

uit de doelgroep zomaar overkomt? Hoe gaat de straatpastor om met de gevolgen van de lockdown 

en wat betekent dit voor dak- en thuislozen?  
Als straatpastor kun je natuurlijk sowieso moeilijk de invulling van je dagen plannen, maar de 
coronapandemie gooit zelfs de heel flexibele agenda van straatpastor Rob in de war. Want ook voor dak- 
en thuislozen brengt de coronapandemie hele nieuw problemen met zich mee. Plotseling zijn er 
beperkingen bij de nachtopvang, bij de inloophuizen en zijn mensen uit de doelgroep niet meer welkom in 
de bibliotheek of het stadskantoor. Ook in de Catharinakerk is het Open Huis gesloten en mogen de 
vrijwilligers van het Steunpunt geen risico’s nemen.  
Je zou er een dagboek van bij moeten houden om de ontwikkelingen te volgen.  
 
In januari leek het nog een ‘normale’ periode te worden met een redelijk gunstige winterperiode. Uit het 
verslag van straatpastor Rob:  

De maand januari is voor onze groep een lastige maand. Rond de feestdagen is er van alles 

te doen. 

De inloophuizen hebben extra openingstijden, wat meer aanbod w.b.t. eten en drinken. Wat 

voor veel mensen een lange taaie donkere maand is, is dat voor de doelgroep ook. De 

temperaturen zijn tot nu toe vrij zacht, maar toch is er twee keer de winternoodregeling 

geweest. Bij een gevoelstemperatuur van nul graden kan iedereen een slaapplek krijgen. 

Dan zijn er ongeveer 80 bedden beschikbaar op verschillende locaties. 
 
Ook in februari lijkt het straatpastoraat vooral te profiteren van de bekendheid die Rob als straatpastor 
intussen heeft gekregen. Het maandverslag van Rob geeft daar een goed beeld van.  
 

Dinsdag 4 februari heeft de Rotary Eindhoven Zuid weer een avond verzorgd voor onze 

mensen. Het was een buffet met live muziek. Ongeveer 60 personen hadden zich aangemeld, 

rond de 80 bezoekers waren binnen. De Rotary heeft eten bij moeten bestellen. Een heel 

geslaagde avond !! 

 

Woensdag 5 februari: van stichting (Z)onder dak de 'Toffe peer' ontvangen voor mijn werk 

met de dak en -thuislozen. Deze uitreiking was bij boekhandel van Pierre. 

 

Zondag 9 februari heb ik in de Remonstrantse kerk op het einde van de viering iets mogen 

vertellen over mijn werk als straatpastor. Na de dienst was er een deurcollecte voor het 

straatpastoraat. 
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Vrijdag 14 februari: een gesprek gehad met een medewerkster van Lumens over armoede 

onder ouderen.. 

 

Dinsdag 18 februari: Koken voor gasten. Een initiatief om op de avond een maaltijd en 

gezelligheid te bieden voor een groep vaste gasten van het Open Huis en Straatpastoraat. 

 

Toch wordt daarna snel duidelijk dat het coronavirus de samenleving plat legt. De lockdown wordt 

een feit met alle gevolgen van dien ook voor dak- en thuislozen. De plaatsen waar ze normaal 

gesproken terechtkunnen voor dagelijkse opvang moeten sluiten. Ook dak- en thuislozen hebben bij 

alle behoefte aan vrijheid, toch ook behoefte aan regelmaat, aan veilige plekken.  

Op 12 maart hebben we besloten om het SMH (Steunpunt Materiële Hulpvragen in de 

Catharinakerk) voorlopig stil te leggen. De dag daarna heeft ook het Open Huis besloten om 

voorlopig te sluiten. Voor beide een heel lastige beslissing. 

Het Hemeltje, Leger des Heils en Ervaring die Staat blijven wel open. Maar daar zijn alleen 

nog de echte daklozen welkom. Ook mogen er niet meer dan 10 mensen binnen. Voor de 

grote groep thuislozen is dit een heel gemis. Eigenlijk kunnen zij nergens meer terecht. Ook 

aan hen is de oproep om binnen te blijven. Op straat kom ik er nog verschillende tegen. Een 

van hen, Harrie zei het zo: 'Ik word helemaal gek van die muren'. Deze mensen hebben dan 

wel een dak boven hun hoofd, maar binnen zitten is heel lastig voor hen. 

 

Rob moet bijspringen bij het Steunpunt in de Catharinakerk, (SMH) omdat de vrijwilligers moeten 

stoppen. Maar hij mag ook zelf niet zomaar binnen in de inloophuizen.  

 

In deze tijd waarin alles anders is en veel afspraken niet doorgaan of op een andere manier 

is het wellicht vreemd dat ik schrijf dat ik het druk heb. 

Van de stichting DAK (Door Aandacht Kracht ) heb ik geld gekregen om 100 AH bonnen te 

kopen van 25 euro. Deze mag ik uitdelen aan personen die door de corona crisis in de 

problemen zijn gekomen. Door mijn werk bij het SMH kom ik ook een andere groep tegen. 

Nu komen mensen die ontslagen zijn bij o.a. de horeca, schoonmaakbedrijven en enkele 

Polen bij het SMH. Het zijn kleine of nul uren contracten. Bij ontslag zakken ze meteen door 

hun financiële zekerheid. Geld om een aantal weken door te komen is er niet. Buiten het 

leefgeld van het SMH kan ik ze extra ondersteunen door een of meer AH bonnen. Zo komt 

hier ook een gezin met vier kinderen en nog geen inkomen of uitkering. Voorlopig krijgen ze 

130 euro per week van het SMH. Maar dat is maximaal 6 weken. Wat als de uitkering dan 

nog nier rond is?  Hij moet ook nog elke week naar Tilburg voor doktersbezoek. 

 

Het meest boeiend zijn natuurlijk toch de contacten met de mensen zelf. Rob is in zijn 

verslaglegging altijd zeer terughoudend vanwege de privacy van zijn gesprekspartners. Maar om te 

begrijpen wat zijn werk als straatpastor inhoudt is het goed om daar toch iets van te horen. Het is 

eigenlijk de kern van zijn pastoraat.  Zomaar een greep uit deze contacten:  

M. K. een van onze daklozen die ik al enkele maanden niet heb gezien is weer terug. Via 

Neos heeft hij een huis gekregen. Wel onder begeleiding. M. vroeg of ik zijn huis in wilde 

zegenen. 

'Dat geeft mij een veilig gevoel'.  Een dezer dagen maak ik een afspraak met hem. 
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M T. ook een van onze daklozen die in de zomermaanden op kermissen werkt zit nu helemaal 

zonder geld. Zijn uitkering had hij stop laten zetten om mee te trekken met een 

kermisexploitant. Nu is dat op het laatste moment afgeblazen- ook vanwege Corona- maar 

de uitkering weer opstarten duurt ongeveer 6 weken. 

 

G. L. de daklozen ambassadeur van Eindhoven is ziek en verblijft nu op Wissehaege, H. v.d 

E op Vonderhof en  G v.d H. zit nu in het Hospice van Eikenburg. Geen van deze drie kan ik 

bezoeken, wel bel ik elke week hen op. 

 

A. V die vorige maand mishandeld is en al over zijn uitvaart sprak knapt langzaam toch 

weer op. Hij verblijft nu in het passantenverblijf van Neos aan de Barrierweg. 

 

H. R is uit detentie, H. heeft nierkanker en zijn leven zal nog maar enkele maanden zijn. Ook 

H. komt regelmatig langs, heeft nog geen inkomen en kan af en toe bij vrienden slapen. Hem 

geef ik ook met enige regelmaat een AH bon . We praten vaak over wat na dit leven. Hij is 

een man die een diep geloof heeft. Maar dat kom ik bij velen in de groep tegen. Zij praten 

niet de taal van de kerk maar wel die van hun hart. 

 

In juni begint het ‘normale leven’ weer op gang te komen. En het weer werkt mee. Bovendien zijn 

deze mensen veelal gewend te overleven. Maar het is wel hartverwarmend hoe de samenleving zich 

het lot van deze mensen aantrekt. Rob heeft honderden voedselbonnen mogen uitdelen o,a, van Dak 

en Rotary. De autogroep Driessen heeft geld gedoneerd, maar ook actie gevoerd om middelen te 

verzamelen voor persoonlijke verzorging.   

 

De coronatijd was ook voor het straatpastoraat – en dus voor straatpastor Rob - heel intensief, vaak 

zoeken naar mogelijkheden om te helpen, gebruik maken van de goede contacten in de sociale 

sector en ook met de gemeente.  

 

Voor dak- en thuislozen is het ‘nieuwe normaal ‘ niet zoveel anders dan het ‘oude normaal’. 

Gewoon jezelf zijn. Dat is niet altijd eenvoudig en dat hoeft ook niet. Maar soms is stand-by van de 

straatpastor wel heel wenselijk. De coronatijd laat dit zien.   
 
 
 
 
Frans Verhoeven 
Voorzitter bestuur K.I. Straatpastoraat.  

 

 

 

 

 

 


