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Samenvatting
De Stichting Mondiaal Centrum Breda (MCB) is in mei 2014 opgericht. Zij is gevestigd in
een kloostergebouw dat haar in 2015 door de Broeders van Huijbergen voor een periode van
5 jaar om niet ter beschikking is gesteld.

DOEL van het MCB is mensen die al dan niet in crisissituaties verkeren, kansen en
mogelijkheden te bieden op ontmoeting, scholing, bezinning en persoonlijke ontplooiing.
Daarbij kan het MCB een ontmoetingsplek zijn in de Breda en omgeving.
VISIE - wat wil MCB bereiken?
Opvang – tijdelijke noodopvang aan ongedocumenteerde vluchtelingen en mensen die
in de knel zijn gekomen.
Ontmoeting – laagdrempelige open deur, uitwisseling tussen culturen, ontspanning
Ontwikkeling - een breed aanbod van cursussen en workshops.
De drie O’s kunnen worden samengevat tot één enkele O: van Ondersteuning.
Ondersteuning, in de breedste zin van het woord, van mensen om hun leven vorm te geven en
te floreren.
DOELGROEP. Het MCB richt zich op vluchtelingen en vreemdelingen zonder
verblijfsstatus, mensen in de marge van de samenleving, èn op de wijkbewoners van
Boeimeer en Bredanaars waaronder zeker ook zoekers van zin , verbinding, betekenis en
ontmoeting
HOE? Het MCB denkt dit te bereiken door tal van activiteiten aan te bieden. Een aantal
kernactiviteiten, zoals met name de Bed, Bad, Brood-functie en de Inloop worden door het
MCB zelf uitgevoerd. Verder worden er samenwerkingsverbanden met andere organisaties
aangegaan, zoals COA, Vluchtelingenwerk Brabant Centraal, het Annahuis en STOB
(Steunpunt Ongedocumenteerden Breda).
ORGANISATIE: Het MCB heeft een bestuur van 6 personen, waarvan voorzitter, secretaris
en penningmeester tezamen het dagelijks bestuur vormen, dat dringende en praktische zaken
afhandelt. De commissies en werkgroepen leggen verantwoording af aan het bestuur. De
organisatie is, gezien de korte periode dat de Stichting functioneert, nog in ontwikkeling.
FINANCIËN: Van de stichting In de Marge heeft het MCB een eenmalige schenking van
€ 100.000 ontvangen. Voor de langere termijn moet nog naar andere bronnen gezocht worden.
ONTWIKKELINGEN TOT NU TOE
Er zijn al veel stappen genomen om het centrum invulling en gestalte te geven:
- Een inloop op maandag- en vrijdagochtend, vanaf april 2015.
- Eerste aanzetten voor een regelmatig zaterdagavondprogramma, op 26 september in
het kader van de Vredesweek.
- Het Bredase Welkomstcomité Asielzoekers heeft zich bij het Centrum aangesloten
- De Wijkraad Boeimeer heeft haar meest recente vergadering met buurtbewoners in het
centrum gehouden en is van plan dat te blijven doen
- Er is een uitgebreide website en Facebook-pagina
- Aantal externe organisaties heeft inmiddels activiteiten georganiseerd, die bijdragen
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AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TOEKOMST
Financiering voor de middellange en lange termijn; kwalificaties van vrijwilligers die immers
met en voor kwetsbare mensen werken; en in zijn algemeenheid een goed vrijwilligersbeleid.
De details voor Bed, Bad, Brood èn Begeleiding moeten in het komende jaar (2016) worden
uitgewerkt. En last but not least: Goede communicatie met mensen uit de wijk Boeimeer.

Inleiding
Het Mondiaal Centrum Breda is een stichting die op 16 mei 2014 werd opgericht. Op 13 april
2015 werd het centrum officieel geopend. Het centrum is dus nog een jonge organisatie, die
zich in de komende jaren verder zal ontwikkelen. Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur
van het Mondiaal Centrum Breda, in consultatie met de vrijwilligers en andere betrokkenen –
zoals leden van de voormalige initiatiefgroep die aan de wieg van het centrum stond. Het
dient twee functies:

 Intern ‘de neuzen dezelfde kant op krijgen’, daarmee de kans vergrotend dat het Mondiaal
Centrum Breda een succes wordt.

 Extern mensen en organisaties inzicht geven in de organisatie en haar plannen, in de hoop
hen daarmee te kunnen betrekken – hetzij als donateur, vrijwilliger of
samenwerkingspartner.
Wij nodigen een ieder die vragen of suggesties heeft of wil samenwerken met het Mondiaal
Centrum Breda, uit om contact met ons op te nemen. Voel je welkom!

November 2015,
Bestuur Mondiaal Centrum Breda
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1. Achtergrond en geschiedenis
1.1.

Aanleiding voor oprichting

Breda heeft als een van de weinige grotere steden in het land geen opvang meer vanuit
particulier initiatief voor ongedocumenteerden. Vanwege het gebrek aan tijdelijke opvang voor
ongedocumenteerden werd kort na het sluiten van Vluchtbed vanuit STOB (Steunpunt
Ongedocumenteerden Breda) de werkgroep Bed, Bad en Brood opgericht om tijdelijke
huisvesting te zoeken voor ongedocumenteerden. Bij deze zoektocht kwam het leegstaande
klooster van de Broeders van Huijbergen aan de Roland Holststraat in zicht.
Naast de primaire doelgroep van ongedocumenteerden en vluchtelingen (in procedure of
statushouders) behoren ook mensen tot onze doelgroep die marginaal leven en wonen. Dat
kunnen ouderen zijn die vereenzaamd zijn, mensen met een lichte psychische problematiek, met
een zeer smalle beurs, of mensen die om wat voor reden niet in de maatschappij mee kunnen.
De vluchtelingenproblematiek brengt de wereld dicht bij huis. Vaak blijken beide groepen ongedocumenteerden en mensen die marginaal leven - bondgenoten te zijn. De combinatie van
beide doelgroepen zorgt er voor dat het centrum een knooppunt van verschillende culturen is.
Vandaar dat er gekozen is voor de naam Mondiaal Centrum Breda, een plek waar ‘draadjes’ uit
de wereld bij elkaar komen. De inmiddels vrij bekende slogan ‘denk globaal, handel lokaal’ is op
het Mondiaal Centrum Breda prima van toepassing.

Wat ons inspireert…
Waar?
De Vuurhaard (Udenhout): “De Vuurhaard is een huis waar gastvrijheid een belangrijke rol speelt. Vluchtelingen
kunnen er een tijdelijke plek vinden. Om tot rust te komen. Om bij te komen van alle elende. Na een tijd lang letterlijk
en figuurlijk in de kou van de straat te hebben doorgebracht.”
Wat?
Eetcafé - maaltijden met een verhaal: “ Elke donderdag is er in De Vuurhaard een eetcafé waar plaats is voor 40
gasten. De vluctelingen bereiden dan een uitgebreide maaltijd volgens receptuur uit hun land. De achterliggende
gedachte is dat het hen het gevoel geeft dat ze door andere ngewaardeerd worden. Waardering hebben ze al jàren
niet meer gekregen. Hiermee kunnen ze laten zien dat ze iets kunnen. Het geeft hun een bezigheid: de maaltijd
plannen, naar de markt en supermarkt gaan voor de boodschappen en het koken zelf. Het koken neemt meer dan een
dag in beslag. Vluchtelingen en fraters zitten tussen de gasten in om de ontmoeting te stimuleren.”

1.2.www.devuurhaard.nl)
Het pand / Broeders van Huijbergen
(bron:
In 1960 betrokken de Broeders van Huijbergen een nieuw gebouwd klooster aan de Roland
Holststraat in de wijk Boeimeer te Breda. Het klooster bood toen plaats aan circa 20 broeders.
De Broeders van Huijbergen zijn een onderwijscongregatie die vanaf hun oprichting in 1860
ontzettend veel betekend hebben voor het onderwijs en kansarme jeugd in Breda en omgeving.
Door terugloop van het aantal broeders kwam het klooster in 2013 leeg te staan en het werd
daarna bewoond door anti-kraak wacht. Na sluiting van Het Vluchtbed in Breda en de steeds
groter wordende behoefte om dat weer nieuw leven in te blazen, werd er gezocht naar
vervangende woonruimte voor bovengenoemde doelgroep: tijdelijke huisvesting voor
ongedocumenteerden en vluchtelingen in het algemeen. Toen de vraag naar nieuwe woonruimte
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voor hen in november 2013 werd voorgelegd aan de Broeders van Huijbergen stonden zij hun
pand de komende 5 jaar “om niet” af om daar de plannen voor een mondiaal centrum, waarin
een vorm van Vluchtbed opgenomen kon worden, te realiseren. Zij deden dit vanuit de
overtuiging dat deze plannen zouden passen in de geest en traditie van de vroegere bewoners.
Het besef van die verwantschap gaf voor de broeders de doorslag.

1.3.

Initiatiefgroep / ontstaansproces

Na de eerste gesprekken met de Broeders van Huijbergen is het hele proces van voorbereiding
en in gebruikname in een stroomversnelling geraakt. Op 3 april 2014 vond de eerste
bijeenkomst van de zg. “Initiatiefgroep” plaats: een groep van 10 vrijwilligers met een
christelijke, islamitische dan wel humanistische levensovertuiging.
Het doel van deze Initiatiefgroep was om handen en voeten te geven aan een mondiaal centrum
in het klooster met bed-bad en brood als het centrale gegeven. Er werden plannen gesmeed,
doelstellingen geformuleerd, taken verdeeld en contacten gelegd met politieke partijen, het
College van B&W en met diverse ambtenaren. Ook werden verwante initiatieven bezocht om
inspiratie op te doen (zie de groene boxen in dit beleidsplan – uiteraard zal het MCB deze
inspirtievoorbeelden niet letterlijk overnemen, maar haar eigen vorm ontwikkelen).
Door enkele leden van de Initiatiefgroep werd een bezoek gebracht aan de Stichting In de Marge.
Deze stichting was voorheen verbonden als steunstichting aan Het Koetshuis, een opvanghuis
van de paters van het H. Hart voor mensen die in een psychosociale crisis verkeren. Nadat Het
Koetshuis door anderen werd overgenomen, heeft Stichting In de Marge vele goede doelen
financieel gesteund. Het bezoek resulteerde uiteindelijk in de toezegging van €100.000 als
eenmalige schenking. In de financiële paragraaf zal dit verder worden toegelicht.
De broeders hebben in 2013 het pand helemaal leeg achtergelaten. Het was daarom
noodzakelijk naar een nieuwe inventaris te zoeken. In Bergen op Zoom moest het
verzorgingshuis Catharinadal de deuren sluiten. Mondiaal Centrum Breda heeft daar twee
verhuiswagens vol met tafels, stoelen, kasten, bureaus, serviesgoed, bedden etc. vandaan mogen
halen.
Nadat de doelstellingen door de Initiatiefgroep helder waren geformuleerd, passeerde op 16 mei
2014 de Stichtingsakte van Mondiaal Centrum Breda. Enige dagen later volgde de inschrijving bij
de Kamer van Koophandel. Op 13 april 2015 werd het Mondiaal Centrum Breda officieel
geopend. De Initiatiefgroep is inmiddels opgeheven en haar taken zijn door het bestuur en
diverse werkgroepen overgenomen (zie hoofdstuk 4).

Wat ons inspireert…
Waar?
Het Annahuis (Breda): “Het Annahuis is een stichting voor diaconaal werk, in 1995 opgericht door verschillende
kerkgemeenschappen in Breda-West en Breda-Centrum. Tegenwoordig gedragen door velen, individueel en in
georganiseerde verbanden, in en buiten Breda.” Kernwoorden: ontmoeting, actie, bezinning, gastvrij.
Wat?
De Straatraad: “Elke woensdagmorgen tussen 09:30 en 11:30 u komt de STRAATRAAD bij elkaar. Welkom zijn
(dreigende) (ex-) dak– en thuislozen, mensen van de straat en de campings en belangstellenden. Doel is
belangenbehartiging van en voor de mensen van de straat door de mensen van de straat en het positief beïnvloeden
van de beeldvorming rond dak– en thuislozen.”

(bron: www.annahuis.nl)
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2. Missie, visie en doelgroep
2.1.

Missie – waar staan we voor?

Kernbegrippen van onze missie zijn:




solidariteit,
gerechtigheid
gelijkwaardigheid.

Wij zijn er voor de ander door in dienstbaarheid de potenties van zwakken en armen te
ontwikkelen en het voorkomen van uitsluiting van mensen.
Wij willen dan ook mensen, die al dan niet in crisissituaties verkeren, kansen en mogelijkheden
bieden op ontmoeting, scholing, bezinning, persoonlijke ontplooiing en spiritualiteit en hun een
plek in de samenleving te geven. Daarbij kan het centrum zich ontwikkelen tot een belangrijke
ontmoetingsplek in de Bredase regio.
Mensen kunnen bij het MCB iets komen halen: hulp, kennis, advies, informatie, aanspraak,
(h)erkenning, rust, bezinning etc. Mensen kunnen ook iets komen brengen: kennis,
vaardigheden, ervaring, betrokkenheid etc. Het mooie is, dat mensen ook beide kunnen doen of
dat het een het ander kan afwisselen: soms kom je iets brengen, soms iets halen. De sfeer is er
een van gastvrijheid, wederkerigheid, erkenning, vertrouwen en zorgzaamheid.

Wat ons inspireert…
Waar?
MST (Tilburg): “Midden jaren tachtig is het MST opgericht door twee congregaties. Ze stelden een deel van het klooster
aan de Bredaseweg open en creëerden daar een huiskamer, een plek waar iedereen welkom was. Vanuit de huiskamer
werden verschillende activiteiten georganiseerd op verzoek van de bezoekers. De huiskamer groeide uit tot de spil van
het huidige MST. “
Wat?
Voor en door Tilburgers: “Het MST is een dienstverlenende organisatie waar ontmoeting centraal staat. Dichtbij het
centrum van Tilburg is het een plek waar iedereen welkom is. In het bijzonder ook die mensen die zich op andere
plaatsen minder thuis voelen. Mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Alle activiteiten binnen het MST
worden mogelijk gemaakt door circa 160 vrijwilligers. Het MST is een ‘maatschappelijke aanlegsteiger’. Tilburgers
leggen vanuit verschillen motieven ‘aan’ bij deze aanlegsteiger. Sommigen komen iets ‘halen’ (kennis, advies, hulp,
gezelschap, aanspraak); anderen komen iets ‘brengen’ (inzet, kennis, vaardigheden).

(bron: www.rooihart.org)
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2.2.

Visie - Wat wil het MCB bereiken?

Het MCB staat voor vier O’s: Opvang, Ontmoeting, Ondersteuning & begeleiding en
Ontwikkeling:
Doelstelling 1: Opvang. Primair tijdelijke noodopvang bieden aan ongedocumenteerde en
daarnaast aan vluchtelingen en statushouders. De opvang is onder strikte voorwaarden
en onder begeleiding van deskundige vrijwilligers.
Doelstelling 2: Ontmoeting. Een laagdrempelige open deur en ontmoetingsfunctie vervullen,
uitwisseling tussen culturen en ontspanningsmogelijkheden. Kernwoorden zijn aandacht,
gesprek, uitwisseling. Een voorbeeld hiervan is de inloop/huiskamer voor wijkbewonders,
stadsgenoten en met met name voor vluchtelingen. Een ander voorbeeld zijn culturele
activiteiten zoals exposities
Doelstelling 3: Ondersteuning & begeleiding: Begeleiding van ongedocumenteerden, vluchtelingen
en statushouders om het leven weer vorm te geven. Ondersteuning bij het vormen van sociale
netwerken en ondersteuning bij juridische zaken.
Doelstelling 4:Ontwikkeling. Een gericht aanbod van cursussen en workshops (educatief
centrum) mogelijk maken, stilteplek zijn en meditatievormen ontwikkelen, voorzien in
adequate informatievoorziening / advisering / doorverwijzing.
De vier O’s zijn wellicht samen te vatten tot een enkele O: Ondersteuning, in de breedste zin des
woord, van mensen om hun leven vorm te geven en te floreren. Om te kunnen floreren zijn er
basisbehoeften die vervuld moeten zijn (Opvang), moet een mens ingebed zijn in sociale
netwerken en vreedzaam samenleven met zijn medemens (Ontmoeting) en van daar uit kan
zij/hij zichzelf en zijn omgeving vervolgens verder vorm geven (Ontwikkeling). Het MCB biedt
op deze manier een gelegenheid om uit te rusten, jezelf te zijn, om toegerust te worden /
talenten te ontwikkelen, geinformeerd te worden en om eigen mogelijkheden in te brengen.

2.3.

Doelgroep - Op wie richten wij ons?

Het MCB richt zich op de volgende groepen:




Ongedocumenteerden, statushouders, vluchtelingen
o Ook expliciet aandacht voor kinderen
Wijkbewoners en stadsgenoten
o zoekers van zin / verbinding / betekenis / ontmoeting
o mensen met engagement en betrokkenheid bij medemens en samenleving
Mensen die zich in de marge van de samenleving bevinden en behoefte hebben aan
ontmoeting

Enkel de doelstelling Opvang richt zich op de eerste groep. De overige O’s zijn gericht op alle
doelgroepen. Het is juist de wisselwerking tussen deze groepen die het MCB tot een succes kan
maken – zie ook de eerder genoemde complementariteit van de doelstellingen.
Het is belangrijk te vermelden dat het MCB niet alle groepen in de marge van de samenleving
kan ondersteunen. Daklozen (met uitzondering van ongedocumenteerden) en verslaafden zalhet
MCB bijvoorbeeld naar het St. Annahuis, .......of............ moeten doorverwijzen.
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3. Hoe denkt het MCB deze doelstellingen te bereiken?
3.1.

Algemene strategie

Het MCB denkt dit te bereiken door tal van activiteiten aan te bieden. Daarbij kunnen we
initiërend of voorwaardenscheppend zijn of samenwerken.
Kernactiviteiten zijn: Het maatjesproject, de ‘Bed, Bad en Brood’ functie, de inloop/huiskamer,
de computur curus, taalactiviteiten, etc. Deze kernactiviteiten zullen door het MCB zelf worden
uitgevoerd (initierende rol). Daarnaast zal het MCB het voor andere groepen/organisaties met
soortgelijke doelstellingen mogelijk maken hun activiteiten in het MCB gebouw aan te bieden
(voorwaardenscheppend).
Tenslotte zullen er samenwerkingsverbanden aangegaan worden met andere organisaties om
activiteiten te realiseren. Daarbij denken we aan organisaties zoals bijvoorbeeld Stichting
Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal, het St. Annahuis, het STOB (Steunpunt
Ongedocumenteerden Breda), het COA, Breda Taal, Breda Actief, Atea, Stichting Wij en anderen.
Met deze organisaties bestaan al goede contacten dankzij het netwerk van de bestuursleden.
Het MCB zal dit alles, indien mogelijk, bij voorkeur doen in nauwe samenwerking met de wijk
Boeimeer. Voorbeelden zijn samenwerkingen met scholen, kerken en pastoorteams. Het
draagvlak in de wijk is namelijk een absolute voorwaarde voor het succes van MCB. Voor de wijk
moet het MCB een aanwinst zijn, een functionele en aantrekkelijke plek waar ook wijkgebonden
activiteiten kunnen plaats vinden.
Uiteraard zullen bij het opstarten van nieuwe activiteiten altijd kritisch gekeken moeten worden
naar (1) of de activiteit wenselijk en haalbaar is en (2) of het Mondiaal Centrum Breda de beste
partij is om een dergelijke activiteit te ondernemen:







Is er behoefte aan?
Past het binnen de visie en doelstellingen van het MCB?
Wordt hetzelfde elders al niet ondernomen?
Wat zijn de kosten en hoe kunnen die gedekt worden?
Zijn er vrijwiligers en een kartrekker beschikbaar/te krijgen?
Is er ook ruimte beschikbaar in het gebouw?

Het MCB zal aan haar doelstellingen werken met ervaren en betrokken vrijwilligers. In de
toekomst is het gewenst om een of meer deskundigen in dienstverband of op projectbasis aan te
nemen. Met name een coordinator en beheerder is in nabije toekomst wenselijk.

Wat ons inspireert…
Waar?
Het Kloosterhof van Gestel (Eindhoven): “Het Kloosterhof van Gestel biedt huisvesting aan leefgemeenschappen en
organisaties die betrokken zijn op mensen en de maatschappij, vanuit een (al dan niet religieus) verlangen naar het
behoud van de aarde en een menswaardig bestaan van iedereen. “
Wat?
De samenwerking van organisaties: “Het Kloosterhof van Gestel wordt gevormd door verschillende maatschappelijke
organisaties en zo'n vijftien vaste bewoners, die in het pand woon- en/of werkruimten huren. Daarnaast wonen er
doorgaans zo'n 25 mensen op tijdelijke basis. Al deze bewoners en medewerkers tezamen geven het Kloosterhof van
Gestel inhoud en kleur. Wat mensen en organisaties verbindt is hun inzet voor diversiteit, sociale gerechtigheid,
bewust omgaan met goederen en opvang en ondersteuning van mensen in nood. Elk van de huurders is een
zelfstandige groep of organisatie met een eigen doelstelling.
12Ieder legt binnen zijn activiteiten eigen accenten. Dat
maakt het Kloosterhof tot een bruisend en dynamisch geheel, waar bovendien wordt gestreefd naar sociale cohesie,
samenwerking en onderlinge ondersteuning.”

(bron: www.hetkloosterhofvangestel.dse.nl)

3.2.

Primaire activiteiten

3.2.1.

Opvang

Het is van groot belang dat ongedocumenteerden, statushouders en vluchtelingen een veilige
rustplek krijgen, opdat ze niet iedere dag op straat hoeven te overleven. Dan krijgen ze tijd om
hun situatie te overdenken en weer nieuwe zin aan hun leven te geven.
De juridische begeleiding word door Vluchtelingenwerk verzorgd, terwijl de praktische zaken
van bed, bad en brood, en begeleiding door vrijwilligers van het MCB gedaan zullen worden. Het
MCB kan beschikken over de expertise van de deskundige vrijwilligers van het destijds gesloten
Vluchtbed om het Bed, Bad, Brood in goede banen te leiden. Daar voegt het MCB nog een vierde
B aan toe: Begeleiding (dan gaat het om coaching/counselling en doorverwijzing naar elders in
het geval van ernstige problematiek, zoals serieuze psychische problemen).
Er is voldoende ruimte in het gebouw om een tiental ongedocumenteerden op te nemen. Het
MCB beschikt over 20 slaapkamers op de eerste en tweede verdieping. Opvang hoeft te botsen
met het gebruik van afzonderlijke ruimtesvoor andere activiteiten.
Om het Bed, Bad, Brood plan te realiseren, zal in het komende jaar nog veel werk moeten
worden verzet op verschillende vlakken: vrijwilligers werven, gebouw geschikt maken,
samenwerking met andere organisaties opzetten, het beleid uitzetten, een financiele strategie
ontwikkelen etc. Hier is een start mee gemaakt.

Wat ons inspireert…
Waar?
Vluchtelingen in de Knel (Eindhoven): “Vluchtelingen in de Knel is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor
de basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft. “
Wat?
Deskundige hulp en ondersteuning: “Stichting Vluchtelingen in de Knel komt op voor (afgewezen) vluchtelingen in
Nederland, die wachten op hun procedure of die uitgeprocedeerd zijn maar voor wie terugkeer naar hun land van
herkomst redelijkerwijs geen optie is. Omdat het niet veilig is, omdat ze ziek zijn, omdat ze geen papieren hebben.
Vluchtelingen in de Knel helpt hen en biedt onder andere (juridische) begeleiding en in sommige gevallen onderdak en
andere ondersteuning. Zodat zij weer aan hun toekomst kunnen werken.”

3.2.2.

Ontmoeting

(bron: www.vluchtelingenindeknel.nl)

Na gedegen voorbereiding is de Inloop van start gegaan met vrijwilligers waarvan enkelen reeds
ervaring in een Inloop hadden opgedaan. De Inloop is momenteel open op de maandag- en
vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur. De ambulante wijkzuster komt op regelmatige basis om op
vragen van wijkbewoners een antwoord te kunnen geven. In de visie van het MCB is de Inloop
een plaats waar iedereen welkom is, voor een kopje koffie, een praatje, een vraag kan stellen.
Deskundigheid is aanwezig om door te verwijzen naar externe hulpinstanties. Steeds meer
mensen uit de wijk en stadgenoten weten de Inloop te vinden. Ook de vrijwilligers leren veel van
het samen op weg gaan. Het is de bedoeling om deze Inloop in de toekomst op meerdere
dagdelen te organiseren.
Daarnaast biedt het MCB ook ruimte aan peergroepen. En werkt het MCB aan een verdere
uitbouw van activiteiten in het kader van de doelstelling ‘ontmoeting’. Te denken aan
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bijvoorbeeld: het organiseren van specifieke bijeenkomsten rond jaarfeesten als Suikerfeest, en
Kerstmis, het organiseren van de Vredesweek of een Amnesty schrijfactie etc. Ook kan het gaan
om ontspannings- en vrijetijdsactiviteiten (inclusief sport en spel), aansluitend op bestaande
activiteiten in de stad.
3.2.3.

Ondersteuning & begeleiding

Begeleiding van ongedocumenteerden, vluchtelingen en statushouders om het leven weer
vorm te geven via het maatjesproject. Ondersteuning bij het vormen van sociale netwerken en
ondersteuning bij juridische zaken.
3.2.4.

Ontwikkeling

Onder de noeming ‘ontwikkeling’ kunnen allerlei activiteiten vallen die bijdragen aan het
floreren van mensen (en tevens, als niet onbelangrijk bijeffect, ontmoeting genereren):







PC-, taal-, kook- en naaicursussen
Cursussen over hoe te leven tussen twee culturen (de Nederlandse en de eigen cultuur)
en hoe de balans te vinden rond waarden en normen
Voordrachten , lezingen en films rond mondiale vraagstukken.
Culturele activiteiten met muziek, exposities, dans, schilderen om het mondiale aspect
tot uitdrukking te laten komen voor de primaire doelgroep.
Maaltijdverstrekking en het organiseren van gezamenlijke kookactiviteiten vanuit de
diverse culturele achtergronden.
Activiteiten rondom stilte, bezinning, meditatie.
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4. Organisatie
4.1.

Bestuur, raad van advies en vrijwilligers

Het bestuur bestaat in november 2015 uit 7 personen, waaronder ten minste de volgende
portefeuilles behoren:







voorzitter
secretaris
penningmeester
portefeuille gebouw
portefeuille Boeimeer
portefeuille vrijwilligersbeleid

Het bestuur is verantwoordelijk voor de externe contacten: naar gemeente Breda, naar
sponsors, naar hulpverlenende instanties in Breda en omgeving, naar vergelijkbare initiatieven
als het MCB zelf, naar de Wijkraad etc. Ieder bestuurslid heeft als portefeuillehouder specifieke
taken en verantwoordelijkheden, en is eerste contactpersoon voor een of meerdere
commissies/werkgroepen. Omdat het MCB momenteel nog in de opbouwfase verkeert, zijn de
bestuursleden ook nog sterk uitvoerend bezig. Het is echter de bedoeling dat zij op termijn
voornamelijk voorwaarde scheppend bezig zullen zijn. Door een jaarlijkse evaluatie groeit het
MCB toe naar een proffesionele organisatie waarbij het bestuur op afstand functioneert.
Het bestuur komt minimaal één keer per maand bij elkaar. Vergaderingen zullen op de kalender
op de website worden gezet, zodat vrijwilligers en andere stakeholders daar op in kunnen
spelen door eventuele voorstellen en vragen tijdig naar het bestuur te sturen. Het dagelijks
bestuur, bestaand uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, komt vaker bijeen om
dringende en oncontroversiele zaken af te handelen.
Het MCB heeft in de initiatieffase (zie §1.3) veel baat gehad bij discussies met de leden van de
initiatiefgroep. Een frisse en kritische blik blijft ook waardevol tijdens de verdere ontwikkeling
van het MCB. Daarom zal in de loop van 2017 een Raad van Advies worden samengesteld,
waarmee ieder jaar zal worden gesproken over de ontwikkelingen rondom het MCB.
Iedere commissie/werkgroep moet verantwoording afleggen aan het bestuur. Alle commissies
en werkgroepen moeten een voorzitter /coordinator hebben die aanspreekpersoon is en de
lijnen naar het bestuur en naar de website onderhoudt. Twee keer per jaar bespreken de
voorzitters / coordinatoren de gang van zaken met het bestuur (het zgn. ‘voorzittersoverleg’).
Verder zal er ieder jaar een algemene vergadering zijn met alle vrijwilligers.

4.2.

Organisatieontwikkeling

De organisatie is nog volop in ontwikkeling en groeiende. Een van de uitdagingen is hoe we meer
structuur gaan aanbrengen in de samenwerking (tussen bestuur en vrijwilligers, tussen
vrijwilligers onderling en tussen commissies/werkgroepen), zonder te vervallen in
bureaucratie.
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Belangrijk daarbij is om niet alleen te streven naar efficientie/effectiviteit, maar vooral ook recht
doen aan iedere bij het MCB betrokken mens. Vrijwilligers bij het MCB moeten de kans krijgen te
groeien en mee te denken, en zich gewaardeerd/thuis voelen.
Iedere commissie / werkgroep dient voor eind september 2016 een zo concreet mogelijk
activiteitenplan te maken voor het aankomende werkjaar: wat ga je doen, wie gaat dat doen,
wanneer ga je dat doen, wat is daar voor nodig? Het bestuur zal daarvoor een format aanleveren.
Om de primaire activiteiten (zie vorig hoofdstuk) te realiseren, zal in de komende jaren verder
nog veel aandacht moeten worden gegeven aan de verdere ontwikkeling van ondersteunende
activiteiten en het vinden van een goede structuur / goede procedures om hier duurzaam
invulling aan te geven. Dit betreft onder meer (opsomming is niet per se volledig):
 Beheer gebouw: onderhoud, schoonmaak, tuin, inrichting.
 Financiën: inkomsten, uitgaven, jaarrekening, sponsors, crowdfunding, toekenning
budgetten (zie ook hoofdstuk 5).
 Administratie: adressenbestanden van vrijwilligers, registratie bezoekers (hoeveel, waar
vandaan), postverwerking, bezetting gebouw, activiteitenkalender, kleine kas.
 Communicatie: PR, websitebeheer, informatiebulletin, lijnen tussen de werkgroepen,
ideeënbus, delen documenten, facebookpagina.
 Vrijwilligersbeleid: zorg en aandacht voor vrijwilligers, werven van nieuwe vrijwilligers.
Er is echter al een flink aantal stappen in de goede richting gemaakt (opzetten website,
mailgroep voor communicatie met alle vrijwilligers, activiteitenkalender op de website,
aanstellen part-time beheerder, portefeuilleverdeling bestuursleden).

4.3.

Organogram van de organisatie

Het organogram op de volgende pagina laat zien hoe de organisatie er over een jaar uit zou
kunnen zien. Gestippelde onderdelen zijn nog niet gerealiseerd. Het is natuurlijk heel goed
mogelijk dat er nog meer nieuwe commissies en werkgroepen worden opgericht.
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Bestuur

Gebouwenbeheer

Dagelijks bestuur
Raad van Advies
Inwonend huismeester

(1x per jaar overleg)

Tuingroep

(begeleid door
(begeleid door
bestuurslid)
bestuurslid)
Vrijwilligers ondersteuning,
administratie en werving
 Voorzitter
 Vrijwilliger 1
 Vrijwilliger 2
 Etc.
(+bestuurslid)

PR & communicatie/
webbeheerder
 Webmaster
 Infobulletin
 Communicatie intern
 Communicatie extern
(+bestuurslid)

Voorzitters-/coordinator overleg

Coordinator

(2x per jaar overleg)

(begeleid door
bestuurslid)

Computercursus

Inloopcommissie

Activiteitencie.

 Voorzitter
 Vrijwilliger 1
 Vrijwilliger 2
 Etc.
(+bestuurslid)

 Voorzitter
 Vrijwilliger 1
 Vrijwilliger 2
 Etc.
(+bestuurslid)

 Voorzitter
 Vrijwilliger 1
 Vrijwilliger 2
 Etc.
(+bestuurslid)

Samen koken

Jaarlijkse
activiteiten






Coordinator
Vrijwilliger 1
Vrijwilliger 2
Etc.






Coordinator
Vrijwilliger 1
Vrijwilliger 2
Etc.

Welkomstcomité
Asielzoekers
 Voorzitter
 Vrijwilliger 1
 Vrijwilliger 2
 Etc.
(+bestuurslid)

Dans therapie





Coordinator
Vrijwilliger 1
Vrijwilliger 2
Etc.

Maatjesproject

BBBB Werkgroep

Taal ondersteuning

 Coordinator
 Vrijwilliger 1
 Vrijwilliger 2
 Etc.
(+bestuurslid)

 Coordinator
 Vrijwilliger 1
 Vrijwilliger 2
 Etc.
(+bestuurslid)

 Voorzitter
 Vrijwilliger 1
 Vrijwilliger 2
 Etc.
(+bestuurslid)

5. Financieën
5.1.

Financiele strategie

Stichting In De Marge heeft het Mondiaal Centrum Breda een eenmalige schenking gedaan van
€100.000, om het centrum mee op te starten. Om het centrum op de middellange tot lange
termijn draaiende te kunnen houden, zal het MCB op zoek moeten gaan naar andere financiering
en middelen. Daarbij zal gekeken moeten worden naar verschillende bronnen, zoals verhuur van
het ruimtes het het gebouw van het MCB, projectsubsidie, sponsoring van activiteiten en ‘crowd
funding’. Het bestuur van het MCB zal hier in het werkjaar 2016-2017 een strategie voor
ontwikkelen.

5.2.

5.2 Begroting

Nog toe te voegen.

6. Heden en toekomst
6.1.

Ontwikkelingen tot nu toe

In de korte tijd dat het Mondiaal Centrum Breda bestaat, zijn al diverse stappen genomen om het
centrum invulling en gestalte te geven. De belangrijkste zijn:
 Er is in april 2015 gestart met een inloop/huiskamer op de maandag- en vrijdagochtend.
Inmiddels heeft dit een redelijk aantal bezoekers, waaronder een aantal vaste gasten;
 De eerste bijeenkomst van wat een regelmatig zaterdagavondprogramma moet worden,
heeft plaatsgevonden op 26 september. In het kader van de Vredesweek en aansluitend bij
actualiteit en doelstellingen van het centrum, stond in dit programma de situatie van
vluchtelingen centraal.
 Het Bredase Welkomscomité Asielzoekers heeft zich bij het centrum aangesloten, waardoor
het verreikt is met diverse vrijwilligers en activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen.
Een prominent voorbeeld zijn de taallessen voor bewoners van AZC de Boschpoort.
 De Wijkraad Boeimeer heeft haar meest recente vergadering met buurtbewoners in het
centrum gehouden, en is van plan dat ook in de toekomst te doen. Dit is een van de vruchten
van de tijd die door bestuursleden geinvesteerd is in het leggen van contacten in de wijk.
 Een aantal externe organisaties heeft inmiddels activiteiten georganiseerd in het MCB die
bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen, zoals het Filosofieplatform Breda en het
Humanistisch Verbond.
 Er is een beheerder/huismeester aangesteld, waardoor het centrum in de toekomst
makkelijker meer activiteiten kan faciliteren.
 Er is sinds mid-2015 een uitgebreide website en Facebook pagina, een basisvoorwaarde om
in de toekomst meer mensen te kunnen betrekken;

6.2.

6.2 Aandachtspunten en uitdagingen voor de toekomst

Het Mondiaal Centrum Breda is een jonge organisatie die in de komende jaar verder zal
uitgroeien. Daarbij zijn diverse aandachtspunten en uitdagingen belangrijk om in het oog te
houden. De belangrijkste, geselecteerd uit de SWOT-analyse uit de vorige paragraaf, zijn:

 Met het startkapitaal dat het MCB ontvangen heeft van Stichting In de Marge kan het MCB
een tijdje vooruit. Voor de middellange tot lange termijn zal het MCB echter op zoek moeten
naar verdere financiering. Een aantal subsidieaanvragen voor projecten zijn al in de maak.
In de loop van 2016 zal het MCB haar strategie ten aanzien van de financiering van het MCB
verder uitwerken (zie ook hoofdstuk 5).
 De doelgroep waarmee het MCB werkt, mensen die gemarginaliseerd zijn in de
samenleving, bevat soms kwetsbare mensen. Dit geldt met name voor de
ongedocumenteerden waarvoor het MCB opvang wil gaan bieden. Tegelijkertijd zal het MCB
veel werken met vrijwilligers. Het is dan ook zeer belangrijk aandacht te besteden aan de
kwalificaties van vrijwilligers. Gelukkig is de expertise van Vluchtbed aanwezig in het MCB
netwerk, en werd reeds medewerking toegezegd door de Stichting Nieuwkomers en
Vluchtelingenwerk Brabant Centraal voor de begeleiding van deze groep mensen.
 Ook voor wat de andere activiteiten staat of valt het succes van het MCB met een goed
vrijwilligersbeleid. Hierbij zal het MCB gebruik maken van de expertise en het
cursusaanbod van Breda Actief.
 In de eerste paar jaar zal er nog veel aandacht nodig zijn voor organisatieontwikkeling (zie
§4.2).
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 De opvang / BBBB heeft een centrale plek in de MCB doelstellingen. De details moeten in
het komend jaar nog worden uitgewerkt.
 Een belangrijk punt van aandacht zal de meerwaarde van het MCB voor de wijk Boeimeer
zijn, alsmede het onderhouden van goede contacten met mensen uit de wijk. Beide zijn
belangrijk als doel op zichzelf, maar ook voor het draagvlak voor de activiteiten rondom de
doelstelling ‘opvang’.
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