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Voorwoord
Het Kruispunt is twintig jaar geleden opgericht door Jan Eijkman en Fons Meijers, twee
christelijke paters, die allereerst en vooral begaan waren met het lot van overleden mensen
van de straat. Zij waren geschokt over de onpersoonlijke en anonieme begrafenissen en
crematies die plaatsvonden waar soms helemaal niemand bij aanwezig was. Hoewel deze zorg
nog steeds het hart van Het Kruispunt vormt, is er in twintig jaar veel gebeurd.

Het Kruispunt heeft een eigen plek verworven op begraafplaats Jonkerbos. Daar staat een
door de daklozen zelf vervaardigd Herinneringsmonument en we hebben er een
strooiveld waar vorig jaar de as van pater Jan Eijkman is uitgestrooid. In de zomer van
2017 overleed ook pater Fons Meijers zodat Het Kruispunt verweesd verder moet.
De erfenis van de beide paters strekt verder dan alleen de zorg en bekommernis om de
overledenen. Bijna elke dag staat de Titus Brandsmakapel, ons thuishonk, open voor wie wil
binnenlopen voor koffie, shag, een gesprek of een van de activiteiten. Naast de
begraafplaats en de kapel is er nog een derde plaats waar we aanwezig willen zijn, de
straat. Mensen van de straat weten ons steeds beter te vinden, soms wekelijks, soms
dagelijks, soms een enkele keer, en anders gaan we zelf de straat op. We willen iedereen
het gevoel geven – hoe ver men de straat ook is ‘afgelopen’, of hoe zeer men ook denkt zich
van alles en iedereen te hebben ‘vervreemd’ – dat eenieder er-toe-doet. Zo dachten de
stichters, en dat gedachtegoed zetten we voort.
2017 was een moeilijk jaar. Door zwangerschap en ziekte van onze coördinator dienden we
taken en functies te herverdelen en kwam er meer werk op de schouders van de straatpastor en
vrijwilligers. Door de extra inzet van vrijwilligers en de diensten van Gerben van Roon die het
laatste deel van het jaar als vervangend coördinator optrad, waren we toch in staat ons hele
programma, alle vieringen en onze straatpresentie uit te voeren.

Het gedachtegoed en de erfenis van pater Jan en pater Fons aanvaarden we graag. We
doen dat met de hulp van veel vrijwilligers, die we daarvoor niet genoeg kunnen bedanken,
met de hulp van sponsoren, waar we er niet genoeg van kunnen hebben, en met alle liefde
voor de mensen van de straat.
Op deze plaats graag dank aan Karlien Haak, mijn voorgangster, en aan Joost Roeterdink die
als voorzitter en secretaris verantwoordelijk waren voor vele jaren Kruispunt en vele
jaarverslagen!
Patrick Chatelion Counet
Voorzitter
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1. Inleiding
In dit jaarverslag blikken we met u terug op het jaar 2017. We geven in de 2e paragraaf in het
kort weer waar Kruispunt voor staat. Vervolgens staan we in paragraaf 3 stil bij de projecten en
activiteiten: het straatpastoraat, het herdenken van overledenen, de muziek, het atelier van de
overlevingskunst en meer. In paragraaf 4 kijken we naar de mensen van Kruispunt en in 5 naar
de samenwerking met andere organisaties. In paragraaf 6 en 7 leest u meer over onze
huisvesting en financiën en in de laatste paragraaf blikken we vooruit naar 2018.

Voor verdere informatie verwijzen we naar onze website: www.kruispuntnijmegen.nl. Ook
zijn we te volgen op Facebook: www.facebook.com/KruispuntNijmegen

2. Kruispunt in vogelvlucht
Het Kruispunt biedt sinds 1998 letterlijk en figuurlijk ruimte aan mensen van de straat.
Wat drijft hen? Wat houdt hen bezig en wat geeft hun leven kleur? De Titus Brandsma
Kapel biedt gelegenheid hierbij stil te staan, op meerdere momenten en tijdens
verschillende activiteiten. Zowel wat betreft de aard van deze activiteiten als het tijdstip
waarop ze plaatsvinden, vormt Het Kruispunt een aanvulling op dat wat andere
instellingen te bieden hebben.
Bij Het Kruispunt staat de zogeheten presentiebenadering centraal. Daarbij gaat het om
aandacht en menslievendheid, aansluiten bij de ander, sociale insluiting en waardigheid
en er zijn op momenten die tellen. Deze benadering ligt aan de basis van alle projecten en
activiteiten van het Kruispunt, maar komt in het bijzonder tot uiting in het straatpastoraat.
In alles wat binnen Het Kruispunt gebeurt, staan verschillende kernwaarden centraal:
laagdrempelig, open, medemenselijk, onvoorwaardelijk, onbevooroordeeld, betrokken en
mensen in hun kracht zetten. Deze waarden worden gedragen door zo’n 25 vrijwilligers,
de drijvende kracht achter het Kruispunt. Zij zijn betrokken bij de ruim tien activiteiten en
projecten van het Kruispunt, waarvan we hieronder verslag uitbrengen. Hoewel het aantal
deelnemers per onderdeel sterk verschilt, ligt het ongeveer tussen de vier en 25 personen.
Het Kruispunt heeft een jaarbudget van zo’n 100.000 euro (zie paragraaf 7: financiën),
waarvan het grootst deel bestaat uit een waarderingssubsidie van de gemeente
Nijmegen. Verder kent Het Kruispunt een stichtingsbestuur, bestaande uit Patrick
Chatelion Counet (voorzitter), Leo Kool (penningmeester), Remco Graat (secretaris) en
Arie de Vries (algemeen bestuurslid).
We willen dit korte overzicht van Het Kruispunt besluiten met een uitspraak van Miranda,
één van de trouwe bezoekers van Het Kruispunt. “Het Kruispunt is voor mij een rustpunt.
Ik weet mij er geaccepteerd en gewaardeerd om wie ik ben.”
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3. Projecten en activiteiten
3.1 Straatpastoraat
"Mensen van de straat" leven niet volgens kantooruren of van afspraak tot afspraak;
ze leven vaak van dag tot dag en van de ene levensbehoefte naar de andere. Bij tij,
maar meestal bij ontij hebben ze behoefte aan een gesprek of een luisterend oor.
Onze geestelijk verzorger, Harrie Lennaerts, was daarom in 2017 veel op straat of ter
plekke aanwezig. Daar vinden ontmoetingen plaats, waarbij het vertrouwen in elkaar kan
groeien. Wanneer er dingen gebeuren die moeilijk alleen te verwerken zijn, is er iemand bij
wie je terecht kunt en die samen met jou wil zoeken naar antwoorden, of gewoon wil
luisteren en verstaan. Harrie probeert zoveel als mogelijk de straat op te gaan, waarbij hij
wekelijks gemiddeld zo’n 30 personen kort- of langdurend spreekt.
Het Straatpastoraat wordt met name uitgeoefend door onze geestelijk verzorger/
straatpastor Harrie Lennaerts. Hij ontmoet de mensen van de straat op diverse plekken in de
stad, legt contact, bouwt vertrouwensrelaties op en legt zo de basis voor gesprekken over
zingeving. Daarnaast bezoekt Harrie mensen in de gevangenis, het ziekenhuis en in
(MO)instellingen. Locaties die regelmatig worden bezocht zijn: Straatmensen, De Hulsen,
NuNN, MFC, Kasteel, Domushuis, Bloemenheuvel, Dagloon. De meeste buitenslapers zijn
ook bij hun slaapplek c.q. tent bezocht.
In 2017 kwam een en ander op een iets lager pitje te staan. Dit had te maken met het
langdurig uitvallen van onze coördinator. Harrie heeft, als enig overgebleven betaalde
kracht, coördinerende taken moeten overnemen om de organisatie draaiende te houden. De
contacten op straat en met de mensen in de opvang heeft hij zo goed mogelijk
waargenomen.
3.2 De Baan
“De Baan” is al jaren een belangrijke activiteit binnen Kruispunt. De vrouwen die als
prostitué op "de Baan" (tippelzone in het Nijmeegse centrum) werken vormen in vele
opzichten een kwetsbare groep. Gewoon aandachtig aanwezig zijn en een luisterend oor
bieden is soms zeer gewenst. Ook het afgelopen jaar (evenals voorgaande jaren)
bezochten onze twee vaste vrijwilligers Winy en Monique regelmatig de dames op de
tippelzone en boden ruimte voor dat waar behoefte aan was.
Winy en Monique zijn bekende en vertrouwde gezichten voor de vrouwen, er is een
wederzijdse band. De contacten met de vrouwen zijn wisselend, soms oppervlakkig, soms
diepgaander van aard. Elke keer als ze de Baan bezoeken, lopen Winy en Monique ook
even de huiskamer van de Cirkel binnen. De contacten met de medewerkers van de Cirkel
zijn goed en we houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen.
3.3 Bij overlijden
Al sinds de oprichting verzorgt Het Kruispunt persoonlijke afscheidsvieringen. We maken
er ruimte voor dat ieder op eigen wijze afscheid kan nemen en dat er recht gedaan wordt
aan de overledene.
Dak- en thuisloze mensen krijgen in versterkte mate te maken met sterfelijkheid, rouw en
verlies. Op deze momenten komen er vaak vragen naar boven en kan er behoefte zijn om
daarover met iemand te praten. Het voorzien in deze behoefte is en blijft één van de
belangrijkste werkzaamheden van onze geestelijk verzorger.
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Samen met de mensen van de straat en soms met familie of instelling hebben we in 2017
vier passende afscheidsvieringen verzorgd. Dat is een stuk minder dan de jaren daarvoor.
Wat dat betreft is het een goed jaar geweest! Tijdens de momenten heerst er altijd een
grote verbondenheid en saamhorigheid en voel je hoe waardevol het is dat we dat
samen kunnen doen. Ieder kan op eigen wijze afscheid nemen.
We investeren in contacten met de Gemeente Nijmegen, die noodzakelijk zijn om in een zo
vroeg mogelijk stadium op de hoogte te zijn van het overlijden van (voormalige)
straatmensen. Zo voorkomen we dat ze al gecremeerd zijn voordat we de laatste eer hebben
kunnen bewijzen en mensen van de straat de gelegenheid hebben kunnen geven om
afscheid te nemen. Ook is er een samenwerking met de Nijmeegse stadsdichter die met
onze straatpastor aanwezig probeert te zijn bij een eenzame uitvaart.

3.4 Onderhoud van de graven en jaarlijkse herdenking
In het voor- en najaar hebben we met een groep betrokken vrijwilligers van de straat de
gemeentelijke graven op begraafplaats Jonkerbosch verzorgd. Dankzij deze groeiende groep
vrijwillige straatmensen blijft de plek en Het Monument om te Herinneren er netjes bij
liggen. Het Monument is ter nagedachtenis aan overleden dak- en thuisloze mensen in
Nijmegen. Het wil aandacht vragen voor het lot van deze mensen, hen rechtdoen en
nabestaanden een plek van afscheid en bezinning bieden.
Rondom Allerzielen was er voor de vijfde keer de herdenking bij het in 2013 onthulde
Monument om te Herinneren. Een jaarlijkse traditie is in gang gezet en blijft zich in
positieve zin ontwikkelen. De ceremonie bij de herdenking ontwikkelt zich. Er zijn steeds
nieuwe mensen die zich met de plek en het Monument verbinden. Er vindt tussentijds
onderhoud plaats door 'onbekenden'. In 2017 hebben we een “Namenboom” onthuld. Dit is
een kunstzinnig vormgegeven boom, waarin bordjes hangen van de namen van
overledenen, waarvan de as bij het Monument is uitgestrooid.
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3.5 Straatviering
Een gezamenlijk moment van bezinning en het gebruik maken van rituelen als uitingsvorm
kenmerken de oecumenische straatvieringen op zondagmiddag in de kapel.
Randvoorwaarde is de vertrouwde omgeving die de Titus Brandsmakapel biedt en de
goede en veilige sfeer die door de voorgangers en vrijwilligers geboden wordt.
In 2017 zijn we begonnen met een nieuwe opzet voor de viering. De belangstelling liep in
2016 structureel terug. Hierop hebben we besloten het tijdstip te veranderen van 16 uur
naar 11.30 uur. Daarnaast hebben we de frequentie teruggebracht van wekelijks naar een
keer in de twee weken. We hebben voor deze viering nieuwe stijl ook een nieuwe prcampagne opgezet. Hiervoor heeft onze vrijwilliger Thijs posters ontworpen die her en der
in de stad verspreid werden. Ook zijn we actief geweest op sociale media om de activiteit
onder de aandacht te brengen. Als extraatje op de viering zijn we op zondag gaan
‘eierenbakken onder leiding van Nando’. Nando heeft dit eierenbakken vijftien jaar op
zondag op straat gedaan, onder de vlag van de Straatmensen-organisatie. Hij genoot flinke
bekendheid als eierenbakker en we dachten dat dit een mooie aanvulling op de viering op
zondag zou zijn. Het resultaat was er ook naar! De viering kwam opnieuw in de
belangstelling te staan en gemiddeld werd hij door zes tot twaalf mensen bezocht.
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Vieren en eieren eten: “dat is grandioos”!
Twee bezoekers op zondag hebben we gevraagd hoe zij de vieringen ‘nieuwe stijl’ beleven.
Anton en Ed geven hier ieder hun eigen kijk op.
Anton:
“Ik kom al een jaar of anderhalf bij Het Kruispunt. En net als vandaag kom ik op de
zondagse viering. Elke zondag. Ik vind het fantastisch. Als het zondag is, denk ik, goh, wat
doe je? Ik ga naar de viering. En dan kom ik hier en luister. Dat vind ik mooi. Hartstikke
leuk! Ik ben er heel blij mee.
Ik heb niet meegemaakt dat de viering anders was, in de middag. Ik ken het alleen zoals het
nu is. Met eieren bakken, heerlijk! Zo heb ik het nog nooit meegemaakt. Vroeger ging ik
altijd met mijn ouders naar de dienst, dan was er na afloop wel een bakje koffie. Maar hier
is het een eitje na afloop, dat is grandioos!
Als het niet meer zou zijn zou ik alles missen. De hele dienst. Het eitje bakken. Alles. Jullie,
mensen. Ik zou hier het liefst elke dag wel willen zijn. Ik ben maar alleen, hè. Alleen is
maar alleen. Ik zoek het gezelschap van mensen.”
Ed:
“Ik ben blij dat ik hier op zondag eten kan halen. Daar kom ik voor. Mijn uitkering is
niet toereikend om op commerciële wijze aan mijn eten te komen. En zeker niet in de
zomermaanden.
Met de viering heb ik niets. Daar wil ik duidelijk in zijn. Net als met die kaarsjes aansteken.
Dat is symboliek. Je kunt je beter met de echte dingen in het leven bezighouden, dan met
symboliek. Dat is een kwestie van interpreteren.
Ik kom hier ook wel voor het gezelschap met anderen. Dat is voor mij en/en. Er kan ook wel
eens een situatie met mensen zijn, dat je denkt: nou, als dat zo doorgaat, dan kom ik niet
meer. Maar zoals vandaag -op zondag- weet ik welke kant het opgaat en gaat het goed.”

3.6 Het Atelier van de Overlevingskunst
Het Atelier was in 2017 weer een laagdrempelige, inspirerende en warme plek voor
mensen van de straat, waar zij een stimulans vinden om zelf op creatieve wijze zin te
zoeken. Daarmee krijgen zij de kans om individueel aanwezige sterke kanten/talenten te
ontwikkelen.
Sinds 2014 is er onder begeleiding van onze vrijwilliger Thijs Frissen een wekelijks item van
het Atelier op onze facebookpagina, genaamd “wit op zwart”. Elke week wordt er door
een deelnemer een nieuwe “wit op zwart” verzonnen.
Een groot aantal kunstwerken zijn doorlopend te bezichtigen bij het “Huis van
Compassie” (Protestantse Diaconie Nijmegen), bij De Waalboog, locatie Joachim en Anna
aan de Groesbeekseweg en in onze eigen Titus Brandsmakapel.
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3.7 Jongeren Muziekproject
Elke vrijdagmiddag draait Het Jongeren Muziekproject, een project voor straatervaren
jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. De opzet van het project is om deze jongeren
een laagdrempelige, veilige en stimulerende plek te bieden, waar zij terecht kunnen met
hun verhaal en waar zij onze vrijwilligers en anderen kunnen ontmoeten.
Het project draait sinds juni 2011 en is daadwerkelijk een plek geworden waar de
deelnemers zichzelf kunnen zijn, zich kunnen uiten, hun grenzen kunnen verleggen en
hun zelfvertrouwen kunnen vergroten. Elke activiteit wordt afgesloten met een
eenvoudige maaltijd. Dit is een belangrijk en gewaardeerd gezamenlijk deelmoment waar
van alles besproken wordt.
De deelnemers zijn op muzikaal vlak enorm gegroeid in de afgelopen 5 jaar. Er heeft zich
een ontwikkeling voorgedaan van het musiceren aan de hand van de laptop naar het maken
van 'live' muziek. Verschillende deelnemers kunnen inmiddels een instrument bespelen en
er wordt ook samen gespeeld. De meeste deelnemers hebben geen last meer van
podiumvrees en er wordt ook veel makkelijker geëxperimenteerd en geïmproviseerd.
Nieuwe deelnemers vonden het afgelopen jaar ook makkelijk hun plekje en werden warm
welkom geheten door de ervaren deelnemers en vrijwilligers.
3.8 Samen Koken & Eten
Bijna elke donderdag koken en eten we samen met bezoekers. Iedere week kookt er iemand van
onze doelgroep. Hij of zij is de chef-kok en verzint de maaltijd. Mensen helpen elkaar, ook met
het klaarzetten en het op- en afruimen. De samenwerking en onderlinge verbondenheid zijn
gegroeid en successen worden gedeeld. Het team is er in 2017 in geslaagd om een
laagdrempelige, open en gezellige sfeer te creëren, waarin mensen (elkaar) helpen en daarmee
dragers van het project zijn. In de loop van het jaar werd het groepje koks steeds kleiner. Ook de
bezoekersaantallen daalden. Met name na de zomervakantie begonnen we ons af te vragen of
we op dezelfde voet voort zouden kunnen gaan, gezien de
9
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geringe belangstelling. Na de daklozendag, begin oktober, trokken de bezoekersaantallen
plotseling flink aan! Tijdens deze dag kunnen wij als organisatie ons goed laten zien aan
de doelgroep en worden er nieuwe contacten opgebouwd. De bezoekersaantallen bleven
de rest van het jaar goed en dat gaf derhalve vertrouwen voor de toekomst.
We eten elke week met minimaal 4 tot maximaal 24 mensen. In totaal hebben er
het afgelopen jaar zo´n 50 verschillende mensen meegegeten.

3.9 Gevangenisbezoek
In 2017 is het gevangenisbezoek hernieuwd opgepakt. Het bezoeken van mensen van de
straat die om welke reden dan ook in detentie zijn geraakt, is altijd al een taak van de
straatpastor geweest. Naast bezoek hebben we ook regelmatig kaartjes gestuurd. In de
hernieuwde opzet hebben we gekeken of er vaste maatjes gekoppeld konden worden aan
een gedetineerde, die voor langere tijd moet zitten. Dit is in een geval gelukt. Daarnaast
hebben we gekeken naar de achterblijvers, zeg maar familie en relaties van gedetineerden,
om deze te betrekken in het onderhouden van het contact. Deze achterblijvers zijn vaak een
verloren groep. Niet alleen de gedetineerde heeft te maken met verbroken contacten, maar
deze groep achterblijvers ook. Voor hen is het vaak niet mogelijk hun relatie in de
gevangenis te bezoeken. De drempel voor gevangenisbezoek lijkt extra hoog gehouden te
worden, door middel van zeer beperkte bezoektijden en de grote afstand tot en
bereikbaarheid van de gevangenis. Een nieuw communicatiekanaal is ‘emates.nl’. Via
emates kunnen rechtstreeks e-mails verzonden worden naar gedetineerden. In eerste
instantie was het nog onmogelijk voor gedetineerden om zelf via e-mail te antwoorden. In
een later stadium van emates werd dit in steeds meer detentiecentra mogelijk. Door middel
van emates was onze pastor in staat om samen met bekenden van gedetineerden, op straat,
een email te versturen.
10
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Een criterium voor gevangenisbezoek is, dat een gedetineerde langer dan een maand straf
moet uitzitten. Met een grote groep is via e-mail contact onderhouden. Gevangenisbezoek
is met een vijftal mensen gerealiseerd. Dit gebeurt vaak meerdere keren en indien mogelijk
met een relatie die anders niet in staat zou zijn geweest tot het bezoeken van de
gedetineerde.
3.10 Creatieve inloop
In 2017 wisten veel mensen de inloop op maandagmiddag te vinden. Het is een middag
geworden waarin van alles kan ontstaan. Hierin is veel ruimte voor eigen initiatieven, ook
van onze vrijwilligers. Er wordt gesjoeld, geschilderd, muziek gemaakt, net hoe de pet
staat (en wat er ingezet wordt). Op deze middag is tevens veel ruimte voor ontmoeting en
persoonlijke gesprekken. Verder wordt er ook samen plezier beleefd.

4. Medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en bestuursleden
4.1. Waardering
We zijn erg dankbaar voor de inzet van onze vrijwilligers. Zij vormen het fundament en
het kloppend hart van Kruispunt. Ieder week staan zij klaar bij het organiseren van de
activiteiten binnen onze organisatie. Om hier bewust bij stil te staan organiseren we ieder
jaar een vrijwilligersdag. In 2017 zijn we daarom, net als vorig jaar, met een groep
vrijwilligers naar het Afrika Museum gegaan.
4.2. Wisselingen
In 2017 hebben we vanuit het bestuur afscheid genomen van onze voorzitter, Karlien Haak,
en onze penningmeester, Joost Roeterdink. Hun taken zijn overgenomen door Patrick
Chatelion Counet (voorzitter) en Remco Graat (secretaris). Het was voor het bestuur een
hele aderlating; twee mensen met een lange staat van dienst die afscheid nemen. Tegelijk
zijn we ervan overtuigd dat we ons met het huidige, vernieuwde bestuur, onverminderd in
kunnen zetten voor Het Kruispunt.
Ook hebben we in 2017 tijdelijk afscheid genomen van Sandra Sennef, omdat ze zwanger
was. Gerben de Roon heeft haar functie tijdelijk overgenomen. We verwachten dat
Sandra medio 2018 haar taken weer op zal kunnen pakken.
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“Het evangelie ligt op straat”
Nieuwe voorzitter Het Kruispunt stelt zichzelf voor
In de overgang van 2017 naar 2018 onderging Het Kruispunt een ingrijpende
bestuurswissel. Voorzitter Karlien Haak en secretaris Joost Roeterdink namen afscheid.
Remco Graat nam Joosts plek over. Het voorzitterschap ging over op Patrick Chatelion
Counet. In dit interview stelt hij zichzelf voor.

Het Kruispunt meldde zich in 2017 op een bijzonder
moment bij Patrick Chatelion Counet, secretaris van de
Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en bijzonder
hoogleraar ‘De bijbel in de Nederlandse cultuur’ aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij had zojuist een zieke pater
Fons Meijers gesproken, één van de oprichters van Het
Kruispunt. Die kwam vlak daarna te overlijden. “En toen,
twee weken later, kreeg ik een telefoontje. Of ik bestuurslid
wilde worden van Het Kruispunt.”
Patrick zei direct ‘ja’. Wat hij op dat moment nog niet wist: dat hij een half jaar later Karlien
zou vervangen als voorzitter. Ook daar hoefde hij niet lang over na te denken. “Ik ben geen
rasbestuurder, maar dat hoeft ook niet. Wel beschouw ik mezelf als
eindverantwoordelijke. Als niemand ergens naar toe kan, dan kan ik. Ook ben je als
voorzitter het gezicht naar buiten toe. Dat doe ik graag voor Het Kruispunt.”
Patrick heeft in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw theologie gestudeerd in
Nijmegen. Het sociale engagement van hoogleraar Sjef van Tilborg – huisgenoot van Fons
Meijers – raakte hem indertijd. Van Tilborgs stelling: “Het gaat in het geloof maar om één
ding: dat iedereen elke dag brood heeft.” Later interviewde Patrick Jan Eijkman, samen
met Fons mede-oprichter van Het Kruispunt. Titel van dat interview: ‘Het evangelie ligt
op straat.’ Patrick onderschrijft het van harte.
Inmiddels heeft Patrick al meerdere keren zijn licht opgestoken in de kapel. Onder meer bij
de vieringen en bij de vrije inloop op maandag. “Ik ben onder de indruk van het
huiskamergevoel. Vrijwilligers creëren een sfeer van ‘hier is het goed toeven.’ Ik bleef altijd
graag voor een tweede kop koffie, vooral vanwege de leuke mensen die langskwamen en
die er werkten.”
Hoe ziet, in Patricks ogen, de toekomst van Het Kruispunt eruit? “Ik vind het belangrijk dat
we kleine, nieuwe en inspirerende projecten blijven aanbieden. Daarbij moeten we ook
weer niet te veel willen, het aantal vrijwilligers is beperkt. En misschien moeten we wel wat
meer de straat op, in de vorm van ‘hagepreken’, preken met een knipoog én een
boodschap.’” In elk geval wil Patrick het fundament van het Kruispunt, ooit gelegd door twee
bevlogen paters, in ere houden. “In nagedachtenis van Fons en Jan.”
Remco Graat
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5. Samenwerking met andere organisaties
In het bereiken van de doelgroep werkt Kruispunt actief samen met andere organisaties,
waarbij Kruispunt zich expliciet richt op zingeving voor mensen van de straat. Kruispunt wil
als vrijplaats fungeren van en voor de mensen van de straat, door middenin de stad
aanwezig te zijn, niet gebonden aan organisaties, kerken of overheid, maar wel met hen
verbonden. Zo zijn wij actief betrokken bij het Nijmeegs Daklozen Overleg (NDO). Ook het
afgelopen jaar hebben wij weer samengewerkt in het NDO en met organisaties als Barka
NL, het Meldpunt Bijzondere Zorg Ggd en andere organisaties.
5.1 NDO (Nijmeegs Daklozen Overleg)
Vanuit Kruispunt nemen we al sinds de oprichting deel aan het Nijmeegs Daklozen
Overleg. (NDO). Daarbij helpen we altijd met het organiseren van de jaarlijkse
Daklozendag. Dat was in 2017 een mooie dag, met veel activiteiten.
5.2 Overige
We nemen deel in overleggen met de gemeente. Ook hebben we weer een bijdrage
geleverd aan de uitvoering van het winterprotocol in samenwerking met Iriszorg, politie,
gemeente en het Meldpunt bijzondere zorg. Verder participeren we in het landelijke
Netwerk DAK en LOND, waarbij jaarlijks de straatpastores uit het land bij elkaar komen voor
uitwisseling en een themabespreking.
We hechten verder veel waarde aan onze reguliere contacten met de wijkagenten en
medewerkers en bestuurders van GGD, RIBW, de Diaconie, Dagloon, Straatmensen voor
Straatmensen, Iriszorg en Leger des Heils. Tot slot blijven we ons richten op de verbinding
met personen en organisaties die niet direct met het leven van mensen zonder dak of
thuis bekend zijn.

6. Huisvesting en faciliteiten
De Titus Brandsmakapel is de thuisbasis van Het Kruispunt Nijmegen. Alle projecten en
activiteiten vinden hier plaats. Naast uitreiken naar onze doelgroep, kunnen we ze ook
ontvangen, onder eigen dak. Om dit te kunnen blijven doen gaan onderhoud en
ingrepen aan interieur en exterieur onverminderd door.
6.1 Onderhoud en veiligheid
Ook in 2017 konden we enkele belangrijke verbeteringen in gang zetten. Zo is binnen en
buiten voegwerk aangepakt, is de verhoging van het bordes vernieuwd en zijn de
waterlekkages van het dak gerepareerd. Ook gaat er op het moment extra aandacht uit
naar minimale veiligheidsvoorzieningen, zoals in geval van brand en EHBO.
6.2 Nieuwe investeringen
De Titus Brandsmakapel is een icoon voor de stad, een toonbeeld van ingetogen naoorlogse
architectuur, en veel aandacht voor vorm en symboliek. Met een minimaal verblijfscomfort
werd minder rekening gehouden. 's Winters is het binnen vaak erg koud en moeilijk te
verwarmen, terwijl we 's zomers regelmatig moesten sluiten door de verstikkende hitte die zich
binnen opbouwde. Dankzij financiële steun van de Nijmeegse stichting Volksbelang van 1895
krijgt de kapel begin 2018 volautomatische zon- en warmtewering en een nieuwe
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installatie voor verwarming, verkoeling en mechanische ventilatie. Op deze manier
verwachten we dat we gedwongen sluitingen als gevolg van de normale seizoenswisselingen
tot een minimum kunnen beperken.
6.3 Na 2017
Vanaf komend jaar wordt het interieur van de kapel onder handen genomen. De
verbouwing aan het bordes heeft beschadigingen aan de natuurstenen vloer in de centrale
ruimte blootgelegd die in het verleden niet duurzaam zijn hersteld. Vakkundige renovatie is
nodig om onveilige situaties te voorkomen.
Waterschade aan muren en plafond vragen ook aandacht. Aanhoudende lekkages hebben
hun sporen achtergelaten. Daarbij is het interieur van de kapel na jaren intensief gebruik
toe aan een optische opknapbeurt.

7. Financiën
7.1 Algemeen
Het saldo in 2017 van de baten en de lasten van onze Stichting bedroeg €19.652 (positief).
In 2016 noteerden wij een saldo van €5.059 (positief) en in 2015 €16.302 (negatief).
We kunnen stellen dat 2017 in financiële zin voor het Kruispunt een goed jaar is geweest.
De ambitie die in het vorige jaarverslag werd verwoord, nl. een kleine buffer opbouwen
voor tegenvallers (ter grootte van drie maanden onze vaste kosten) kan nu per 1 januari
2018 gerealiseerd worden. Op de balans staat nu een post Continuïteit Reserve ter grootte
van 20.000 euro. Het is de bedoeling dit bedrag uitsluitend aan te wenden bij onvoorziene
tegenvallers.
7.2 Inkomsten
Het Kruispunt kreeg in 2017 €108.432 aan inkomsten binnen, nagenoeg gelijk aan de
inkomsten van een jaar eerder. Het grootste deel van de inkomsten is afkomstig van
de Gemeente Nijmegen. Deze waarderingssubsidie (€63.440) bedraagt 59% van de
totale inkomsten. De overige 41% ontvangt het Kruispunt uit donaties en giften.
Voor de activiteiten die het Kruispunt ontplooit en die het bestaansrecht van onze
stichting vormen, zijn deze donaties essentieel. De Kerkelijke instellingen,
maatschappelijke organisaties en individuen kunnen wij niet hartelijk genoeg danken dat
ook zij het bestaan van Het Kruispunt, jaar na jaar, mogelijk maken.
7.3 Uitgaven
Bleven de inkomsten in 2017 gelijk aan de inkomsten in 2016, de uitgaven in 2017 waren
minder dan in 2016. Het verschil tussen beide jaren is €14.156. In 2017 was onze vaste
coördinator grotendeels afwezig i.v.m. ziekte en een zwangerschapsverlof. Dat betekende
dat er minder activiteiten doorgang vonden dan voorzien. Omdat het Kruispunt verzekerd is
tegen langdurende arbeidsongeschiktheid, waren de personeelskosten ook lager dan
begroot (en ook lager dan in 2016). Wel konden wij een tijdelijke coördinator inzetten en
enkele noodzakelijke reparaties en verbeteringen aan onze kapel doorvoeren.
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7.4 Vooruitblik 2018
In 2018 is een forse investering in de kapel voorzien. Het binnenklimaat zal aanzienlijk
worden verbeterd door een airco-installatie en door een zonwering op de glazen
lichtstraat te plaatsen. De financiering van dit project werd toegezegd door Volksbelang
Nijmegen (waarvoor grote dank).
Er zal druk komen op de personeelskosten: de vaste coördinator zal enige tijd samenlopen
met de tijdelijke coördinator en ook in het straatpastoraat wordt een wisseling van de
wacht, niet helemaal kostenneutraal, voorzien .
Veel zal, zoals altijd, afhangen van de inzet van onze vrijwilligers en van de
welwillendheid van fondsen en individuen om het werk van Kruispunt Nijmegen ook in
2018 succesvol te laten worden.
Tenslotte zal in 2018, nadat de vaste bezetting weer helemaal op sterkte is, gewerkt
worden aan ondersteuning van de vrijwilligers. Eind 2017 is een begin gemaakt met het
bespreken welke punten kunnen worden opgepakt om het vrijwilligersbeleid bij Kruispunt
wat beter vorm te geven.
Wilt U het hele financiële jaarverslag 2017 van stichting het Kruispunt Nijmegen bekijken,
ga dan naar onze website.
7.5 Club van 100
Met de club van 100 willen wij betrokken Nijmeegse burgers en mensen in de regio
verbinden aan Het Kruispunt. Om te zorgen dat er in Nijmegen iets als Het Kruispunt
blijft bestaan, is deze betrokkenheid van burgers essentieel.
Het Kruispunt biedt een plek voor mensen van de straat, mogelijk gemaakt door mensen van
de stad. Met de club van 100 willen wij een kring van 100 donateurs aan kruispunt
verbinden die met minimaal 100 euro bijdragen aan ons werk. Lid worden van de club van
100 kan eenvoudig via de club van 100 button op de website www.kruispuntnijmegen.nl .
7.6 Ambassadeurs
Doel van het ambassadeurschap is om naar buiten toe in het netwerk van de ambassadeurs
mensen kennis te laten maken met Het Kruispunt als organisatie, waardoor Het Kruispunt
sterker wordt verankerd in de Nijmeegse samenleving. Daarbij krijgen mensen in Nijmegen en
omgeving meer beeld bij de activiteiten van Het Kruispunt en biedt het ook een platform voor
ondersteuning van deze activiteiten. Bijvoorbeeld door deelname aan de club van 100.
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8. Vooruitblik van het bestuur
Als bestuur willen we de mensen van Het Kruispunt ondersteunen bij het mooie werk dat
ze doen. Daar is onder meer een betrokken netwerk van mensen voor nodig, een gezonde
financiële basis, een plek waar je warm en droog zit en een inspirerende visie op de rol van
Kruispunt. In 2018 willen we hieraan verder bouwen, samen met onze vrijwilligers,
straatpastor en coördinator.
2017 was voor Het Kruispunt een jaar van verandering. Zoals eerder aangegeven, kreeg het
bestuur te maken met het vertrek van twee ervaren krachten: voorzitter Karlien Haak en
secretaris Joost Roeterdink. Dit betekent dat we als bestuur in 2018 wat zoekende zullen
zijn in hoe we Het Kruispunt het beste kunnen ondersteunen. Daarbij wordt het belangrijk
dat we nieuwe bestuursleden werven, want in de loop der jaren zijn we in aantal uitgedund.
Met de tijdelijke afwezigheid van Sandra heeft Het Kruispunt in 2017 ook wat ‘pas op de
plaats’ moeten maken. Niet alles kon doorgang vinden en de deur van de kapel moest,
noodgedwongen, wat vaker dicht. Het lijkt erop dat dit er mede toe heeft geleid dat wat
minder mensen de weg naar ons wisten te vinden. In 2018 willen we dan ook beginnen met
onszelf weer meer bekendheid te geven onder de doelgroep. Vermoedelijk ontstaat hier
ook meer ruimte voor, wanneer Sandra weer terugkeert als coördinator.
Tot slot: als bestuur zijn we ervoor verantwoordelijk dat Het Kruispunt een solide financiële
basis heeft. Daarbij blijft een kwetsbaar punt dat de giften van instellingen, kerken en
individuen per jaar flink kan fluctueren. In 2018 willen we dan ook proberen om onze
structurele inkomsten te verhogen. Dit geeft meer rust en ruimte om Het Kruispunt om
zich ook de komende jaren te blijven vernieuwen en ontwikkelen.
Voor meer informatie:
www.kruispuntnijmegen.nl
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