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Voorwoord van de voorzitter 

Na dit eerste jaar als voorzitter van het Mondiaal Centrum Breda blik ik terug met grote 

tevredenheid. De gerichtheid op mensen uit andere culturen en de compassie met alle bezoekers van 

de vele activiteiten delen we gelukkig met meer instellingen in de stad, maar de weerstand daartegen 

groeit ook nog steeds. Het vraagt grote waakzaamheid om de polariserende tendensen in de 

samenleving te bestrijden met ontmoeting en debat, met ondersteuning en soms ook met actie. Het 

MCB wil dat voortzetten en zoekt daarin de samenwerking met zoveel mogelijk bondgenoten. 

Dat we als ongesubsidieerde organisatie blijven doorgroeien met activiteiten en bezoekers is alleen 

mogelijk dankzij de onbaatzuchtige en betrokken inzet van de vele tientallen vrijwilligers en 

bestuursleden en de financiële ondersteuning van fondsen, diaconieën en particulieren. En natuurlijk 

ook dankzij de ruimhartige samenwerking met de Broeders van Huijbergen die hun voormalige 

klooster in de wijk Boeimeer belangeloos beschikbaar stellen. 

Vooruitkijkend naar 2019 springen er drie zaken uit:  

- de financiële steun van de gemeente om voor de opvang van vluchtelingen zonder 

verblijfsvergunning in ons gebouw middelen beschikbaar te stellen. De nieuwe coördinator 

Noodopvang is per 1 februari met zijn werkzaamheden gestart;  

- het uitgebreide programma van onze herboren activiteitencommissie die een breed aanbod van 

evenementen en bijeenkomsten organiseert om ook nieuwe bezoekers kennis te laten maken met ons 

werk;  

- en de grotere aandacht voor onze groeiende groep vrijwilligers middels scholing, ondersteuning en 

ontmoeting. Zij vormen de ruggengraat van ons werk. Als je iets voor een ander kunt betekenen, 

beteken je ook iets meer voor jezelf. 

Wilbert Willems, 

Voorzitter Mondiaal Centrum Breda 

 

  



1. Algemeen 

 
Noodopvang ongedocumenteerden 

Het Politiek Forum, dat het MCB in de aanloop van de 
Gemeenteraadsverkiezingen op 30 januari organiseerde heeft een 
belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkelingen van het MCB in 
2018. Nagenoeg alle politieke partijen waren op deze goed bezochte 
avond vertegenwoordigd en na een erg informatieve lezing door 
Rian Ederveen van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt 
(L.O.S.) over de vluchtelingen-problematiek en zeer persoonlijke 
ervaringen van begeleiders van Annahuis, S.T.O.B., 
Vluchtelingenwerk Breda en MCB met enkele ongedocumenteerden 
werd de kiem gelegd voor een raadsbrede erkenning van en steun 
voor ongedocumenteerden in Breda. In het na de 
gemeenteraadsverkiezingen opgestelde bestuursakkoord “Lef en 
Liefde 2018-2022” werd opgenomen dat “ Niemand in Breda hoeft 
op straat te slapen” en dat er afspraken gemaakt zullen worden om 
mensen door te kunnen geleiden naar al bestaande voorzieningen. 
Jaarlijks zal €100.000 vrij gemaakt worden voor een goed 
opvangbeleid voor ongedocumenteerden, totdat er een rijksbrede 
afspraak is. 
In het najaar werden de eerste gesprekken gestart over de 
uitvoering van dit beleidsvoornemen. 
Een van de eerste concrete vruchten van het nieuwe beleid was de 
instemming om een Coördinator Noodopvang (24 uur p.w.) te gaan 
werven. Eind december 2018 kon deze vacature ingevuld worden. 
Effectuering vindt plaats per 1 februari 2019.  
We staan voor een humanitair beleid (binnen de wettelijke mogelijkheden). We kunnen niet wegkijken als m  
Gebouw 
Om het gebouw te verduurzamen besloten de Broeders van Huijbergen (de eigenaren van het 
voormalige kloosterpand) tot een grootscheepse renovatie en diverse aanpassingen. Alle kozijnen 
werden vervangen, inclusief asbestverwijdering, en voorzien van dubbelglas; de verouderde 

verwarmingsinstallatie werd vervangen en naar de 
zolder verplaatst, sanitair werd gemoderniseerd en 
de meterkast werd aangepast aan de veranderde 
gebruikerseisen.  Met het oog op het toenemen van 
het aantal bewoners na de renovatie werd een 
tweede keuken besteld voor op de tweede 
verdieping.  
Omdat door deze grote operatie slechts de helft van 
de beschikbare kamers gebruikt konden worden 
gold van half april tot eind december een 
opnamestop voor nieuwe bewoners.  
Over mogelijke overlast door de 

renovatiewerkzaamheden werd met de directe omgeving van het MCB helder gecommuniceerd. Er 
kwamen slechts twee klachten binnen. 
 
 

 

Ongedocumenteerden: 

We staan voor een humanitair 

beleid (binnen de wettelijke 

mogelijkheden). We kunnen 

niet wegkijken als mensen in 

de problemen komen. 

Niemand hoeft in Breda op 

straat te slapen.  

………… 

 

 We maken € 100.000 

jaarlijks vrij voor ons beleid 

ten aanzien van 

ongedocumenteerden totdat 

er een rijksbrede afspraak is. 

 
Uit: Lef en Liefde 2018-2022 



Bewoners 
 
Op 1 jan. 2018 zaten 6 vluchtelingen (uit het Midden Oosten en 
Afrika) in de Noodopvang. In het begin van het jaar werden 2 
vluchtelingen opgenomen, die beiden in de loop van het jaar 
(met onbekende bestemming) weer vertrokken. 
Ook kreeg een echtpaar met een 2-jarig kind onderdak. Zij 
keerden rond het eind van het jaar weer terug naar het land van 
herkomst.  
Door de grootscheepse renovatie van het pand moesten de 
bewoners enkele malen van kamer wisselen, waardoor een 
opnamestop noodzakelijk was.  
Op 31 december verbleven 6 bewoners in de Noodopvang van 
het MCB. 
De begeleiding werd hoofdzakelijk gedaan door de leden van de 
BBB&B-cie en soms ook door leden van kerkgenootschappen, 
die in de meeste gevallen ook de verwijzers waren. De 
maatschappelijke begeleiding richtte zich vooral op het 
geestelijk en lichamelijk welbevinden en maatschappelijke 
oriëntatie. De juridische begeleiding werd meestal verzorgd 
door Vluchtelingenwerk Breda. De begeleiding verliep vaak 
moeizaam door de trage werkwijzen van de officiële 
instellingen. 
De Commissie BBB&B die de intakes verzorgt vergadert om de 
drie weken om de voortgang te volgen.  
 
 

 

Bestuur 
In een extra bestuursvergadering op 25 januari 2018 werd Wilbert Willems officieel benoemd tot 
voorzitter van het Bestuur. Terugtredend voorzitter Jan Hopman blijft als bestuurslid actief. 
Het is nog steeds niet gelukt een goede invulling te vinden voor de vacature Bestuurslid met 
portefeuille PR en Communicatie. 
Het bestuur is zich een dag op “de hei” gaan bezinnen om zich beter voor te bereiden op de 
toekomst van het MCB. Taakverdeling binnen het bestuur, functie en plek in de organisatie van de 
nieuwe coördinator in relatie tot de Commissie BedBadBrood&Begeleiding, het vrijwilligersbeleid en 
veiligheid in het gebouw kwamen onder meer aan de orde. Om alle daar geformuleerde actiepunten 
versneld af te werken besloot het bestuur de vergaderfrequentie tijdelijk te verhogen naar één 
algemeen bestuursvergadering per 14 dagen. 
De Bestuurssamenstelling en de portefeuilleverdeling is: 
 Wilbert Willems,  voorzitter  
    Ellen de Schipper,  vicevoorzitter, portefeuille Vrijwilligersbeleid 
    Piet Meertens,   secretaris 
    Jan Reinen,   penningmeester 
    Frans Lemmens,  tweede penningmeester, portefeuille Gebouw en Beheer 
   Jan Hopman,   portefeuille Samen Eten, Inloop, Activiteitencommissie, Cie BBB&B 
    Bram Heringa,   portefeuille contacten met de wijk Boeimeer, Cie BBB&B. 
 
 
 

M is drie jaar geleden voor het 

geweld uit zijn vaderland gevlucht. Hij 

heeft asiel aangevraagd in Nederland. 

De rechter gaf een positief advies af. 

Toch is zijn aanvraag afgewezen, 

omdat hij geen geldige documenten 

heeft, zoals een paspoort of 

geboortebewijs. Via de coördinator 

van de BBB&B heeft hij nu een 

advocaat, die hem verder helpt met 

de asielprocedure. Voor M is het MCB 

een belangrijke ontmoetingsplek. 

Maar het is ook een plaats om advies 

te vragen, om vragen te stellen over 

scholing of te helpen bij het invullen 

van formulieren. Heel graag wil hij 

een beroep leren, maar nu moet hij 

steeds maar geduldig wachten tot de 

procedure afgerond is. 

Uit het interview met M in het 
Stadsblad 

 



Financiën 
Met de gemeente Breda werden aan het eind van het jaar constructieve gesprekken gevoerd die in 
2019 kunnen leiden tot een gezonde financiële basis voor de opvang, huisvesting en de begeleiding 
van de in het MCB opgenomen en nog op te nemen vluchtelingen. In het vooruitzicht hierop kon eind 
2018 een selectieprocedure worden gestart voor een Coördinator Noodopvang (24 uur), die begin 
2019 in dienst zal treden. 
Met de meerjarige bijdrage van Fonds Franciscus, een onlangs opgericht nieuw fonds binnen het 
Kansfonds dat vooral exploitatiesubsidies verstrekt om de continuïteit van activiteiten (o.a. de 
Inloop) beter te borgen, kunnen de activiteiten van het MCB verder uitgebouwd worden. 
De bijdrage van SPCI (Stichting Protestants-Christelijke Instellingen) is essentieel voor de continuïteit 
van het Maatjesproject.  
Ook van PIN (een commissie van de Konferentie Nederlandse Religieuzen) ontvangen wij een 
substantiële bijdrage.  
Voor kleine onvoorziene kosten en uitgaven kan nog steeds een beroep gedaan worden op een 
aantal kleinere lokale fondsen (zoals Cardijn, Grez Mahie, Caritas). 
 
 

                 SPCI      
 
 
Vrijwilligers 
 
Het MCB steunt nagenoeg volledig op de inzet van vrijwilligers; zij zetten zich in voor sociaal- 
juridische begeleiding en ondersteuning van de bewoners en begeleiden de vele activiteiten, die 
samen met en ten behoeve van bewoners en alle andere bezoekers van het Centrum  worden 
opgezet. Zij worden in de uitvoering begeleid en waar nodig ondersteund door coördinatoren.  
In 2018 waren in het MCB 98 vrijwilligers op een of andere manier actief bij de vele activiteiten van 
het MCB en het aantal is nog steeds groeiend. 
In 2018 is de notitie Vrijwilligersbeleid door het bestuur vastgesteld. De kern van het 
Vrijwilligersbeleid is: hoe kunnen we de erg gemotiveerde vrijwilligers aan het MCB binden en 
onderling verbinden. Concrete plannen daartoe zullen nog verder uitgewerkt worden in 2019. 
Vanwege de grootschalige verbouwing kon de gebruikelijke zomerse barbecue voorde vrijwilligers 
niet doorgaan.  
Op 14 december was er een kerstbijeenkomst voor de MCB-vrijwilligers en hun partners 
georganiseerd in het teken van elkaar ontmoeten en leren kennen. De opkomst was goed, de sfeer 
bijzonder gezellig.  
Via hun vrijwillige inzet voor het MCB is het twee vrijwilligers met achterstand op de arbeidsmarkt 
gelukt weereen reguliere baan te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Website 
 

 
 
De website wordt  blijkens de cijfers steeds meer bezocht vergeleken met vorig jaar. 
 

 2018 2017 Verschil 

  Bezoeken      7250      6675    +   575 

Bezoekers   5212    4607  +   605 

Weergaven 27704 26264 +  1440 

 
De facebook community is uitgebreid van 217 in 2017 naar 257 in 2018.Via Nextdoor Boeimeer 
kunnen berichten van het MCB  bij 1667 van onze directe buurtgenoten en bij nog eens 5196 
buurtgenoten in de aangrenzende 14 buurten “in de (digitale) bus”  verspreid worden. 
Ook hier zien we een flinke toename. 
 

Geadresseerden 2018 2017 Verschil 

Buren 1667 1562 105 

Buurten 5196 4246 950 

 
Voor het aankondigen van evenementen maakt het MCB naast deze media ook regelmatig gebruik 
van het Stadsblad en De Bode, Breda Nu en Breda Vandaag. 
Op het gebied van PR-vrijwilligers heeft het MCB dit jaar weinig vooruitgang geboekt. 
De oprichting van een PR-team is ook in 2018 niet tot stand gekomen. Ondanks de gegenereerde 
aandacht op de website en vrijwilligersvacaturebank blijken er geen of nauwelijks gegadigden te zijn. 
Door het bestuur worden schuchtere pogingen gedaan om documenten via Dropbox beschikbaar te 
stellen. In 2018 is daartoe een nieuw Dropbox account aangemaakt, waartoe alle bestuursleden 
toegang hebben. Voordeel van een “eigen” account is dat het MCB nu “baas” is over de eigen 
gepubliceerde documenten. 
 
 

 

  



2. Eigen MCB activiteiten 

 
Maatjesproject 
 

Het Maatjesproject heeft tot doel statushouders te helpen de weg 
te vinden in Breda. 
In 2018 heeft het Maatjesproject 30 koppels gerealiseerd. Voor 26 
koppels is financiering ontvangen, voor 4 koppels niet i.v.m. 
dubbele inschrijving. Vanuit 2017 zijn 20 koppels, die nog niet 
beëindigd waren, naar 2018 meegegaan. Het aantal koppelingen is 
afgenomen, enerzijds omdat er minder asielzoekers waren, 
anderzijds door de verdeling door de Gemeente die méér heeft 
toegewezen aan VluchtelingenWerk ( Buddy to Buddy ). Het 
Maatjesproject MCB begeleidt voor het merendeel 
gezinnen en ouderen, vaak met zwaardere problematiek. De 
jongere asielzoekers worden vooral geworven binnen het Koetshuis. 
Deelnemers vinden belangrijk dat zij een luisterend oor hebben, een 
vraagbaak, iemand die meedenkt en oprecht geïnteresseerd is in 
hun verhalen, iemand die steun biedt en soms op zeer creatieve 
manieren mee zoekt naar oplossingen. 
 

Op dit moment zijn er 28 vrijwilligers in het Maatjesproject actief, 
12 vrijwilligers zijn zelfs al vanaf het begin actief en hebben al drie 
koppelingen tot een goed succes volbracht. Ze blijven nog steeds 
erg betrokken. Uiteraard is er ook verloop. Dit heeft veelal temaken 
met gewijzigde omstandigheden van de vrijwilliger, bv een andere 
baan, studie, ziekte of zorgvragen binnen eigen familie. 
 
 
Naald en draad 

De groep Naald&Draad bestaat nu 2 jaar en sinds 2018 zijn er twee groepen actief, een op de 
woensdagmiddag en een op de vrijdagmiddag. Beide groepen maken gebruik van dezelfde 
faciliteiten. 

De woensdagmiddaggroep richt zich vooral op vluchtelingen en 
anderstalige vrouwen. Behalve creatief bezig zijn met naald en draad 
is het ook gezellig: vrouwen leren elkaar kennen en er wordt 
geprobeerd om Nederlands te oefenen. Werken op de naaimachines 
is erg in trek en er worden diverse creaties gemaakt of er worden 
kleren hersteld.  
Deze groep wordt gerund door een tiental enthousiaste 
vrijwilligsters. 
In 2018 was het gemiddelde aantal deelnemers 10 met diverse 
achtergronden en culturen. Er is een toenemende vraag naar een 
Lock-machine, die nu ook aangeschaft kan worden.  
Sommige vrouwen brengen hun kinderen mee, omdat er ook 
kinderopvang aangeboden wordt op woensdagmiddag. Met de 
naburige school is afgesproken dat de kinderen van 14.00 tot 15.00 

uur gebruik kunnen maken van het schoolplein. Verder staat er iedere eerste woensdag van de 
maand muziek op het programma. 

Een gezin had problemen 

met de buren, waardoor 

zij zich genoodzaakt 

voelden te verhuizen. Maar 

op de nieuwe woonplek 

kregen zij opnieuw 

problemen met de buren. 

Na tussenkomst van het 

maatje bleek dat de man 

niet alleen bloemen had 

geplant op eigen terrein 

maar ook net over de 

perceelsgrens van de 

buren, vanuit het idee nu 

eens heel aardig en 

vriendelijk naar hen te 

zijn. In een goed gesprek 

over gewoonten in 

Nederland is het probleem 

opgelost en is er een prima  

verstandhouding ontstaan. 

 



De vrijdagmiddaggroep bestaat uit gemiddeld 5 vrouwen van verschillende nationaliteit en wordt 
begeleid door vrouwen met een migratieachtergrond (zeer bekwame coupeuses ). 
Zij richten zich specifiek op het ontwerpen, maken en herstellen van kleding (jurken, rokken, blouses 
en broeken). Soms wordt er van gedragen kleding weer wat nieuws gemaakt. De sfeer is ontspannen, 
gezelligheid staat voorop.  
 
 
 
Inloop 
 
De Inloop blijkt steeds meer in een behoefte te voorzien. Iedere vrijdagmorgen  zijn er tussen de 15 
en 20 personen aanwezig afkomstig uit allerlei culturen; uit de wijk maar ook uit de gehele stad. Er is 
er steeds een warme, gezellige en ontspannen sfeer. Omdat de inloop van de maandagochtend niet 
goed van de grond kwam werd In de loop van het jaar 2018 besloten deze te verplaatsen naar de 
woensdagmorgen. Geleidelijk aan komen er nu ook op woensdag meer mensen, maar dit kan zeker 
nog uitgebreid worden.  
Er is vanwege allerlei omstandigheden dit jaar geen uitstapje gemaakt, maar wel een gezamenlijke 
maaltijd voor 20 personen bereid door een van de inloop- vrijwilligers.  
Twee vrijwilligers hebben mede dank zij hun vrijwilligerswerk bij de Inloop ook weer hun weg 
gevonden naar regulier werk. 
Ook is er deelgenomen als Inloop aan de Week van de Dialoog met een goed thematisch gesprek 
over “omzien naar elkaar”.  
De vrijwilligersgroep blijft behoudens de overstappers naar regulier werk constant, er is een 
coördinator aangesteld en met enige regelmaat meldt zich een nieuwe  vrijwilliger uit de wijk.  
De Inloop neemt verder deel aan het overleg van Inloophuizen in Breda en het West Brabant overleg 
en in het kader van deskundigheidsbevordering aan het overleg van Netwerk DAK. 
 

 

Samen Eten 

Het doel van Samen Eten is om door middel van deze maaltijden buurtbewoners te laten 
kennismaken met andere culturen en de sociale contacten tussen culturen te bevorderen. 
Afgelopen jaar verzorgden we voor gemiddeld 30 mensen (22-40) 11 keer een wereldmaaltijd 
(Syrisch, Marokkaans, Afrikaans, Mexicaans, Surinaams, Somalisch, Indonesisch, Congolees, Iraaks,  
Libisch). Eenmaal werd er in het kader van nadere kennismaking gekookt door het kookteam van 
Theesalon de Struyck. 
De koks vonden het leuk om de eters kennis te laten maken met hun cultuur en hun keuken. 
Sommige koks koken thuis en brengen alles kant-en-klaar naar het MCB, de meesten koken in het 
MCB. Omdat de keuken gedeeld moet worden met de bewoners leverde dat wel eens een 
probleempje op.  
Er is een kleine vaste kern eters die altijd komt (en die ook mailen als ze door omstandigheden niet 
kunnen komen) en een groep die regelmatig komt. Maar toch ook iedere keer komen er weer nieuwe 
mensen. De ongedwongenheid en de gemoedelijke sfeer nodigen uit tot een gezellige maaltijd en 
nazit. 
In 2017 kwamen vooral oudere mensen, dit jaar echter was er meer variatie in leeftijd. 
Ook eten er altijd een paar bewoners mee. 
Een van de koks is inmiddels voor zichzelf begonnen.  
 
 
 



 
 
Conversatielessen 
 
In 2018 volgden 22 leerlingen de conversatielessen van het MCB. Kleine groepjes van een zo 
homogeen mogelijk niveau spreken met elkaar over hun interesses. De 5 docenten laten de lessen 
zoveel mogelijk aansluiten op de behoeften van de leerlingen. Zij volgen nauwgezet de 
taalontwikkeling van iedere leerling en worden hierbij gecoacht door de projectcoördinator. 
De conversatielessen zijn een aanvulling op de officiële taalcursus en zijn vooral bedoeld om de 
spreekvaardigheid te verbeteren. Zolang de leerling plezier in de lessen heeft kan hij/zij doorgaan.  Er 
is geen “eindniveau”.  
 
 
Arabische lessen 
 

In maart is een doorstart gemaakt met de basiscursus Arabisch. Onder 
begeleiding van een “native speaker” is een groep van 5 leerlingen 
enthousiast aan de slag gegaan. In september waren er alweer zoveel 
aanmeldingen, dat besloten werd een tweede groep te starten. De cursisten 
hebben vele verschillende redenen om Arabisch te leren. 
“Ik heb een vriend ontmoet uit een Arabisch sprekend land. Het lijkt me een heel 
mooie en rijke taal en ik wil hem ook nog beter leren begrijpen”. “De Arabische 
cultuur kent heel eigen en unieke waarden en doet voor ons westerlingen soms 
mysterieus aan. Via de taal kan ik beter de cultuur leren kennen”.“Na mijn 
pensionering zocht ik een bijzondere uitdaging. Die heb ik gevonden in deze cursus 
Arabisch”. 

 
 
 
Servicediensten van het MCB 
 
 Vertaler 
Omdat nog veel statushouders moeite hebben met het lezen van officiële brieven van bijv. de 
gemeente is aan het eind van het jaar een vertaalservice gestart. Een vrijwilliger helpt met het 
begrijpbaar maken van deze brieven;  maar ook helpt hij Nederlanders met vertaalwerk naar het 
Arabisch. 
 
 Maatschappelijk werk 
Het spreekuur van de Maatschappelijk werker (vrijwilliger) wordt nog steeds druk bezocht, hoewel 
het aantal hulpvragen langzaam wat afneemt. Nog altijd blijft het nodig om als “wegwijzer” 
hulpvragers, die zowel uit de buurt als uit alle delen van de wereld komen, te begeleiden naar de 
juiste hulp- of diensteninstelling. 
 
 Amnesty International 
De schrijfochtend van Amnesty International op de laatste vrijdagochtend van de maand wordt goed 
bezocht door een vaste groep schrijvers, die met hun brieven aan regeringsleiders aandacht vragen 
voor het naleven van de mensenrechten.  
 
 
 
 
 



 
 
 

3. Door MCB ondersteunde activiteiten 
 
 
Schilderen en poëzie 
Na de zomer heeft een kunstenares het initiatief genomen om op 
maandagochtend een schilderbijeenkomst voor licht-dementerende 
ouderen uit de wijk te starten en op donderdagavond een cursus 
schilderen en poëzie voor  ieder die deze twee kunstvormen met elkaar 
wil verbinden. 
Er is een redelijke aanlooptijd ingecalculeerd.  
 
 
Filosofisch Platform 
Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten komen mensen met elkaar in gesprek en gaan ze op zoek 
naar antwoorden op allerlei levensvragen 
 
 
Bijzondere publieksactiviteiten 
 
* Op 15 september vond in het MCB de opening plaats van de Vredesweek. Tijdens deze met 40 
deelnemers goed bezochte activiteit met als thema “ Generaties voor Vrede” vertelden 5 
vluchtelingen over hun lange en moeilijke reis vanuit Eritrea en Syrië naar Nederland en over hun 
geslaagde inburgering in Breda. Verdraagzaamheid en gastvrijheid waren centrale thema’s in alle 
verhalen. De middag werd afgesloten met lachyoga en Syrische dansmuziek en onder het genot van 
Koerdische hapjes. 
 
* Op  19 oktober werd in de aula een indrukwekkende 
tentoonstelling van fotograaf Piet den Blanken  
over het bijna vergeten drama van Santa Lucia (Guatemala) 
geopend. Meer dan 100 arbeiders op de suikerplantages 
van Santa Lucia “verdwenen” tussen 1980 en 1983, nadat 
zij in verzet waren gekomen tegen de onderdrukking. Deze 
actie van Mario Coolen en Piet den Blanken resulteerde 
uiteindelijk in oktober 2018 in een officiële e aanklacht bij 
de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten. 
 
* Op 29 november hield Br. Bram Hommel een boeiende lezing over het vele werk - vooral op 
onderwijsgebied – van de Broeders  van Huijbergen in Breda en hoe het Mondiaal Centrum aansluit 
bij deze traditie. Het aantal belangstellenden voor dit historisch overzicht was verrassend groot.  
 
* Net als eerdere jaren ging de kledinginzameling voor mensen in door oorlog geteisterde gebieden 
zoals Koerdistan gewoon door. Regelmatig worden pakketten afgeleverd. 
Ook de voedselpakkettenactie van de gezamenlijke regionale omroepen, waarvoor het MCB weer 
inzamelpunt was weer een succes. 
 
* Het MCB droeg ook in de eerste week van december 2018 weer zijn steentje bij aan de door de 
gezamenlijke regionale omroepen georganiseerde voedselpakketten actie door weer als inzamelpunt 
te fungeren. 



 
* De Surinaams-Hindoestaanse Gemeenschap houdt ieder maand in de aula een mandierdienst, die 
open staat voor alle stromingen binnen het Hindoeïsme en waar ieder welkom is ongeacht afkomst 
of religieuze overtuiging.  
Ook de Kerk van Jezus Christus viert iedere maand een eredienst  in de aula (de voormalige kapel van 
het klooster). 
 
                                                                                                                               
 
 
* Iftar. Op zaterdag 26 mei werd na zonsondergang de verbreking van de 
Ramadan gevierd met dadels en melk, waarna een gezamenlijke maaltijd en 
gebed. Het is vooral een feest van samenzijn en verbinden van culturen en 
religies. 
 
 
 
* Dialoog tafels. Ook in het MCB werd een dialoogtafel georganiseerd. Op 7 november kwamen een 
tiental deelnemers bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over het thema “Elkaar Zien”.  
 
* Op 10 april en 30 oktober was het MCB vertegenwoordigd op de Meet & Match-bijeenkomst van 
Betrokken Ondernemers Breda met verzoeken om hulp en steun bij het leggen van nieuwe 
vloerbedekking , het vinden en plaatsen van een schuifwand, het tuinonderhoud en de inrichting van 
de nieuwe keuken. Helaas werden er geen concrete deals gesloten.  
 
* Het Mondiaal Centrum stelt zijn ruimtes ook beschikbaar voor andere activiteiten. Voorwaarde is 
dat er steeds een relatie met de doelstellingen van het MCB moet zijn. Zo vinden er regelmatige 
vergaderingen van de Wijkraad Boeimeer plaats. 
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