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1.  Algemeen 

Doelstellingen Mondiaal Centrum Breda 
1) Het MCB biedt -onder voorwaarden - tijdelijke noodopvang aan 
vluchtelingen zonder verblijfstatus, ook wel ongedocumenteerden 
genoemd, in de Noodopvang MCB 
2) Het MCB fungeert als een laagdrempelige ontmoetingsplek voor 
mensen uit alle culturen, voor ieder die behoefte heeft aan een goed 
gesprek of een luisterend oor, maar ook voor ieder die gewoon gezellig 
een kopje koffie wil drinken met anderen. 
3) Het MCB ontwikkelt een breed aanbod van cursussen en activiteiten 
en zet in op het verbinden van mensen uit alle culturen. 
Er is  een website die veel actuele informatie geeft over alle 
activiteiten van het MCB. Ook Facebook en de buurtapp Nextdoor 
zullen blijvend ingezet worden als informatiebron. 
Het PR- en Communicatiebeleid zal met de benoeming van een 
bestuurslid met de portefeuille PR & Communicatie eindelijk meer 
gestructureerd gestalte krijgen. De website wordt grondig 
geactualiseerd en opgefrist. 
 

Ambities 2020 
In april bestaat het MCB 5 jaar. En dat wordt gevierd met een groot 
aantal activiteiten voor verschillende doelgroepen: onze relaties, 
kinderen van statushouders en van scholen in de buurt, culturele en 
informatieve bijeenkomsten. Het laat weer zien waar het MCB voor 
staat en moet onze naamsbekendheid in de wijk, de stad en bij de 
nieuwkomers in Breda vergroten. Ook gaan we in 2020 meedoen aan 
de competitie van het Oranjefonds: Appeltjes van Oranje. Dit jaar is 
dat geheel gericht op maatjesprojecten in het hele land voor alle 
mogelijke doelgroepen en wij menen dat ons Maatjesproject ook een 
Appeltje verdient. Begin januari start de publiekscampagne en in mei 
worden de prijzen uitgereikt door koningin Maxima. Verder staan er 
weer diverse aanpassingen binnen het gebouw op de agenda, maar 



    

 

daarvan is de financiering nog wel een aandachtspunt. Het jaar 2020 
moet ook worden gezien als een aanloop naar de  in 2021 in werking 
te treden nieuwe Inburgeringswet: de wet Koolmees, waarmee alle 
regie rond de inburgering bij de gemeenten komt te liggen.  
Op het terrein van de Noodopvang houden we de evaluatie van de 
lopende LVV experimenten - Landelijk voorziening Vreemdelingen 
zonder Verblijfstatus -nauwlettend in de gaten en stemmen we af met 
de andere opvangvoorzieningen in Brabant. 
Het vorig jaar ingezette ambitieuze werk van de Activiteitencommissie 
wordt met veel energie weer voortgezet. Tenminste een keer per 
maand is er wel een publieksactiviteit verwachten waar we nieuwe 
bezoekers mee naar ons centrum willen lokken. Kortom: we gaan vol 
vertrouwen op weg naar ons tweede lustrum in 2025! 
 

Organisatie 
Het MCB is een vrijwilligersorganisatie met meer dan 90 vrijwilligers, 
die bij een of meerdere activiteiten betrokken zijn. Deze projecten 
worden aangestuurd door de projectcoördinatoren. 
Er zijn 2 betaalde (parttime)krachten in dienst (Noodopvang en 
Maatjesproject). 
Het onbezoldigde bestuur wordt gevormd door: 

• Wilbert Willems, voorzitter, portefeuille Maatjesproject en externe 
contacten 

• Ellen de Schipper, vicevoorzitter, portefeuille Vrijwilligersbeleid 

• Piet Meertens, secretaris 

• Jan Reinen, penningmeester 

• Ingrid Vaessen, 2de penningmeester, kleine kas en  verhuur 

• Hans Hulsebosch, 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 

• Patrick van Lunteren, portefeuille interne en externe communicatie. 



    

 

Per 1 januari hebben we afscheid genomen van Frans Lemmens die 
jarenlang het beheer van het gebouw, de kleine kas en de verhuur 
regelde. De nieuw aangetreden bestuursleden zijn Ingrid Vaessen, 
Hans Hulsebosch en Patrick van Lunteren. 
 
De concrete, dagelijkse uitvoering van de uit de doelstellingen 
voortvloeiende taken en werkzaamheden geschiedt onder leiding van 
de coördinatoren van de diverse projecten. 
 

Vrijwilligersbeleid 
De vrijwilligers van het MCB zijn het grootste en belangrijkste kapitaal 
van de stichting. In 2020 zal het vastgestelde Vrijwilligersbeleid verder 
uitgerold en geëffectueerd worden. Gestart is met het aanbieden aan 
iedere vrijwilliger van een passend vrijwilligerscontract. 
Het aanvragen van een VOG-verklaring voor alle vrijwilligers en 
betaalde krachten loopt traag, doch gestaag en zal in 2020 woerden 
afgerond.  
Ook bijscholing en deskundigheidsbevordering zullen in 2020 verder 
ontwikkeld worden, om te beginnen met een cursus “Presentie”. 
 

Samenwerking 
Het MCB onderkent de kracht van samenwerking; het zal de bestaande 
samenwerking met Vluchtelingenwerk Breda, Annahuis en Hart voor 
Breda Noord voortzetten. 
Ook zal de in 2019 gestarte samenwerking met Vluchtelingenwerk 
Breda, SMO, DT&V, Vreemdelingenpolitie en gemeente Breda in het 
kader van de Toelatingscommissie Noodopvang voortgezet worden.  
Ook de deelname aan en samenwerking  binnen het netwerk Zorg voor 
Elkaar en daarin met name de Ontwikkeltafel Statushouders en het 
Overleg Inloopvoorzieningen wordt voortgezet. 
Met de stichting Betrokken Ondernemers worden de contacten over 
ondersteuning door bedrijven met middelen, mensen diensten ook in 



    

 

2020 weer voortgezet. Ook nemen we weer deel aan de jaarlijkse 
Meet @ Match. 
Contacten met kenniscentra, zoals het Landelijk Ongedocumenteerden 
Steunpunt (LOS), Netwerk DAK, de Stichting Prisma en Amnesty 
International blijven van onschatbare waarde en zullen eveneens 
gecontinueerd worden. 
Door participatie in de wijkraad van de Wijk Boeimeer zijn de 
contacten met de wijk blijvend gewaarborgd. 
Het MCB staat open voor nieuwe initiatieven, die in het verlengde van 
zijn doelstellingen liggen. 
 

Financiën 
De gemeentelijke bijdrage voor de facilitering van de noodopvang, 
zoals vastgelegd in het Bestuursakkoord Breda 2018-2022, de 
bijdragen van Fonds Franciscus, de Stichting In de Marge, diverse 
andere fondsen die een substantiële bijdrage leveren (SPCI, PIN) en 
giften vnl. van kerken en uiteraard de geweldige steun van de Broeders 
van Huijbergen, die het voormalige broederhuis om niet beschikbaar 
hebben gesteld voor het MCB, hebben in 2019 een gezonde financiële 
basis gelegd onder het werk van het MCB voor de komende 4 jaar. 
Om verder te kunnen voorzien in bijkomende kosten als advocaat- of 
medische kosten zal een actieve wervingscampagne opgezet worden 
om donateurs te vinden. Begin 2020 zal een Comité van Aanbeveling 
(in oprichting) daar het startsein toe geven. Hopelijk kan met steun van 
fondsen en donateurs ook de vloerbedekking op de begane grond 
vervangen worden. 
 

Gebouw 
Het gebouw is na de grootscheepse verbouwing in 2019 op de 
toekomst voorbereid. In 2020 zal verder uitvoering worden gegeven 
aan het veiligheidsbeleid binnen het gebouw en aan gewenste 
verbeteringen. Er is een plan gemaakt voor het weer bruikbaar maken 
van de zolder, een nieuwe keuken op de eerste verdieping en 



    

 

aanpassingen aan het trappenhuis en de begane grond. Met de 
eigenaar en enkele fondsen wordt gesproken over de financiering. Er is 
een Interieurcommissie in het leven geroepen die de aankleding en 
sfeer op de begane grond aan gaat pakken. Met een vijftal grote 
beeldschermen, ter beschikking gesteld door de BUAS via de stichting 
Betrokken Ondernemers kan ook voorzien worden in de behoefte aan 
internet- en informatievoorziening in de leslokalen, de aula, de hal, de 
vergaderzaal en de inloopruimte. 
 

Verhuur ruimtes 
In toenemende mate vormt de verhuur aan incidentele en vaste 
gebruikers een nuttige bron van inkomsten. De prijzen worden mede 
bepaald door de draagkracht van de betrokkene en de mate waarin de 
gebruiker aansluit bij de doelstellingen van het MCB. Commerciële 
verhuur hoort in beginsel niet tot de mogelijkheden. Omdat het 
gebruik van alle beschikbare kamers door de eigen activiteiten ook 
flink groeit, met name voor de conversatielessen en de 
publieksactiviteiten, is de ruimte voor verhuur beperkt.  
Vaste gebruikers zijn nu onder andere de Voedselbank, een WMO- 
bemiddelingskantoor voor statushouders, het overleg van 
zorgprofessionals in de wijk, de wijkraad, het netwerk 
Schuldhulpmaatje. Voor structurele verhuur vindt wel afstemming 
plaats met de eigenaar van het gebouw, de Broeders van Huijbergen. 
  



    

 

2. Eigen MCB-activiteiten 
 
Noodopvang  
Het MCB biedt noodopvang aan vluchtelingen zonder verblijfstatus, 
van wie hun eerste asielaanvraag is afgewezen of die om welke reden 
dan ook niet kunnen terug keren naar het land van herkomst. Als 
tegenprestatie voor onderdak, voeding en leefgeld wordt contractueel 
vastgelegd dat zij zich ten volle inzetten om een nieuw 
toekomstperspectief te ontwikkelen. In 2020 zal de cursus 
Toekomstperspectief voor iedere bewoner worden geïntroduceerd. De 
juridische begeleiding wordt verzorgd door Vluchtelingenwerk Breda. 
Vrijwilligers van de Commissie BBB&B van het MCB staan garant voor 
de praktische begeleiding in wonen en welzijn. 
De gemeente Breda biedt vanaf 2019 financiële ondersteuning voor de 
huisvesting van bewoners van de noodopvang.  
Een Toelatingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van 
Stichting Vluchtelingenwerk Breda, Stichting Maatschappelijke Opvang 
Breda, Dienst Terugkeer en Vertrek, Vreemdelingenpolitie, Gemeente 
Breda toetst per kwartaal iedere opname alvorens de opname 
gesubsidieerd wordt. Het MCB heeft hierin een adviserende rol. Het 
MCB kan - naast deze “gesubsidieerde” plekken in de Noodopvang - 
ook vluchtelingen volgens eigen criteria opnemen, uiteraard op eigen 
kosten. 
Na de grootscheepse renovatie van het gebouw die duurde tot 
voorjaar 2019 en die tot een opnamestop noopte, kan het aantal 
bewoners weer gaan toenemen. 
De dankzij de financiële garanties van de gemeente als betaalde kracht 
aangestelde coördinator begeleidt en coördineert als een spin in het 
web het dagelijkse wonen en werken binnen het MCB. Het activeren 
van de bewoners en het stimuleren om aan een reëel 
toekomstperspectief te werken is eveneens een belangrijke taak.  



    

 

In 2020 zal verdere invulling gegeven worden aan de invulling van de 
vierde B, die van begeleiding.  Het werven en opleiden van nieuwe 
buddy’s voor de bewoners heeft hoge prioriteit. 
Onderzocht zal worden of het MCB middels een inloop voor in de stad 
wonende ongedocumenteerden een bijdrage kan leveren aan het 
welzijn en welbevinden van de ongedocumenteerden in Breda die 
buiten het MCB verblijven. 
 

Maatjesproject/ Ondersteuning Nieuwkomers 
Het Maatjesproject van het MCB, dat geleid wordt door een 
professionele en door de Gemeente Breda en diverse fondsen 
gesubsidieerde kracht, heeft inmiddels zijn waarde bewezen. Een zeer 
zorgvuldige intake resulteert in goede en duurzame koppelingen 
tussen Bredase vrijwilligers (Maatjes) en Nieuwe-Bredanaren 
(statushouders), die vaak na het officieel verstrijken van de 
begeleidingstermijn op vriendschappelijke basis worden voortgezet. 
Te verwachten is dat door de dalende instroom van statushouders de 
vraag naar Maatjes in 2020 zal afnemen tot ca 50. Het beschikbare 
budget wordt daarom ook verlaagd. Met Vluchtelingenwerk en Buddy-
to-buddy zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de middelen. 
In april zal bekeken worden of de cijfers bijgesteld moeten worden. 
Mogelijkheden worden onderzocht om een korte film te maken om 
het project beter aan maatjes en aan derden te kunnen presenteren. 
Verder is er een ambitieus plan voor heel diverse activiteiten: de 
geslaagde “Verwendag Mantelzorg” zal worden voortgezet (i.s.m.  Saz-
Koerden); diverse workshops (koken, schoonmaken, samen bewegen, 
cultuur) en lezingen (integratie, religie en vasten, huiselijk geweld, 
opvoeding in andere culturen, positie van de vrouw in verschillende 
godsdiensten). Uiteraard zal er ook aandacht worden besteed aan 
specifieke islamitische feesten (Nawroz, Suikerfeest, Offerfeest). 
En ook een uitstapje naar het Provinciehuis staat op het programma. 
Ondanks de afgeronde inburgeringcursussen en succesvolle 
koppelingen via het Maatjesproject blijkt dat een aantal statushouders 



    

 

behoefte heeft aan aanvullende ondersteuning. Dit zijn zowel de groep 
laaggeschoolden, die moeizaam Nederlands lezen en spreken en nog 
geen echte binding voelen met de Nederlandse cultuur, als de groep 
die wel goed geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving, maar 
moeite heeft om de beide culturen te verenigen en nu in aanvaring 
komt met de traditionele eigen cultuur, bijvoorbeeld het huwelijk. 
Door de coördinator van het maatjesproject wordt nu voorzien in de 
ombudsfunctie voor deze beide groepen en deze wordt financieel 
mogelijk gemaakt door bijdragen van het PIN (Projecten in Nederland 
van de R.K. religieuzen) en SPCI, een protestants-christelijke instelling 
uit Breda. 
 

Statushouders en arbeid 
Op initiatief van het MCB worden samen met Vluchtelingenwerk en de 
Gemeente Breda mogelijkheden onderzocht om statushouders op- en 
toe te leiden naar werk.  
In 2019 hebben 11 statushouders een snuffelstage gedaan bij 
zorginstelling Surplus. 4 van hen hebben een contract gekregen en 
gaan verder met een BBL opleiding in de zorg.  
 

Conversatielessen  
Als voorbereiding, aanvulling of verdieping worden door vrijwilligers 
van het MCB conversatielessen verzorgd. Het zijn geen taallessen, 
zoals door Welkomsttaal in de bibliotheek van de Nieuwe Veste aan 
statushouders en ieder die de Nederlandse taal wil leren gegeven 
worden in het kader van de inburgering, maar praktische oefeningen. 
Deelnemers aan de conversatielessen zijn bewoners van het MCB of 
komen binnen via het maatjesproject. In 2020 zullen deze conversatie 
lessen worden gecontinueerd. In Breda Taal werken we samen met 
andere taalaanbieders en wordt nu vooruitgekeken naar 2021 
wanneer vanwege de nieuwe Inburgeringswet deze activiteiten anders 
moeten worden georganiseerd. 
 



    

 

Computerlessen 
Mogelijk dat er ook weer gestart kan worden met computerlessen als 
daar behoefte aan is. Alle pc’s en laptops zijn daarvoor in gereedheid 
gemaakt en er wordt op zolder een vast lokaal voor ingericht. 
 

Fietslessen 
Bij voldoende belangstelling worden er fietslessen gegeven. Deze 
starten op het schoolplein van de naast het MCB gelegen school. Met 
behulp van beeldmateriaal wordt ook lesgegeven in de verkeersregels. 
 

Inloop 
De behoefte aan een plek om anderen te ontmoeten, een praatje te 
maken, je zorgen te bespreken, je verdriet of vreugde te delen is nog 
steeds groot.  
Iedere woensdag- en vrijdagochtend is er in het MCB een 
inloopochtend voor wijkbewoners, voor statushouders, voor iedereen. 
In een informele setting wordt er gezellig een kopje koffie of thee 
gedronken, is er tijd voor een gezellig praatje. Er is steeds een 
luisterend oor voor als er bijzondere vragen zijn. Het steeds aanwezige 
vrijwilligersteam weet bijzondere vragen door te spelen naar 
deskundigen of professionals. 
Het jaarlijkse uitstapje behoort tot het vaste programma van de 
Inloop. 
De Inloop van het MCB werkt samen met de andere inlopen in Breda 
en West - Brabant en is lid van het lokaal overleg inloopvoorzieningen 
en de landelijke koepel NetwerkDAK.  
Onderzocht worden de mogelijkheid om een inloop voor 
ongedocumenteerden te starten. 

 
Samen Eten 
Door een team van vrijwilligers wordt tenminste iedere eerste vrijdag 
van de maand een warme maaltijd bereid. Koks van alle culturen 
verzorgen steeds verrassende maaltijden voor een bijzonder 



    

 

aangename prijs. Doorgaans zijn er ca 30 gasten aan tafel. Door een 
uitgekiend inkoopbeleid weet het project Samen Eten zichzelf te 
bedruipen. Gezien de grote behoefte aan deze low-budget- maaltijden 
zal in 2020 bekeken worden of de frequentie van de Samen Eten- 
avonden opgevoerd kan worden. 

 
Naald en Draad 
Naald en Draad is opgezet met het doel om onder begeleiding van 
deskundige vrijwilligers met name vluchtelingenvrouwen een 
vertrouwde plek te geven elkaar te ontmoeten en samen heel 
praktisch bezig te zijn met patroon tekenen, kleding maken en 
herstellen, borduren en handwerken. De woensdaggroep richt zich 
vooral op statushouders. Naast het handwerk wordt er extra aandacht 
besteed aan het leren van Nederlands. 
Omdat de deelnemers vaak moeders zijn van jonge kinderen is ook 
voorzien in een beperkte kinderopvang, die eveneens geleid wordt 
door vrijwilligers. De tweede groep op vrijdagmiddag richt zich op een 
bredere doelgroep, waar uiteraard ook mensen uit de wijk van harte 
welkom zijn. 
 

Publieksactiviteiten  
In 2020 zal de Activiteitencommissie verder gaan met het organiseren 
van een breed palet van sociaal-culturele-educatieve 
publieksactiviteiten om het open karakter van het MCB nog 
zichtbaarder te maken. Exposities, lezingen, filmavonden etc. moeten 
de deuren van het MCB verder openen naar Bredanaren en nieuwe 
Bredanaren. In de loop van het jaar zal onderzocht worden hoe het 
thema “diversiteit” vorm kan krijgen. Ook zal verdere invulling gegeven 
worden aan MCB als ambassade van de vrede. 
 

Spreekuur Maatschappelijke ondersteuning 
Op vrijdagmiddag houdt een Maatschappelijk Werker als vrijwilliger na 
afloop van de Inloop spreekuur voor statushouders en voor 



    

 

wijkbewoners die in de reguliere hulpverlening om welke reden dan 
ook zijn vastgelopen. Het merendeel van de problematiek betreft 
vragen op gebied van werk, uitkering, schulden, WMO en GGZ. Het 
oogmerk van zijn interventies is weer nieuwe wegen te vinden naar de 
juiste dienst- en hulpverlening. Ook in 2020 zal dit werk worden 
voortgezet. 
 

Vredesambassade 
In 2019 is het MCB de Bredase Vredesambassade geworden. Het MCB 
zet in dat kader in Breda activiteiten op tijdens de Vredesweek die in 
september landelijk georganiseerd wordt door PAX. In 2020 zal het 
thema zijn “Vrede verbindt verschil”. 
 

Cursus Arabisch 
Momenteel wordt aan twee groepen Arabische les gegeven door een 
vrijwilliger (native speaker Arabisch). Het enthousiasme van de 
deelnemers is zo groot dat deze cursus in 2020 zeker zal worden 
voortgezet. 
 

Vrouwendag 
Rond 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseert het MCB ook in 
2020 weer diverse activiteiten, samen met andere partners. Het is 
vooral ook bedoeld als multiculturele en interculturele ontmoeting 
tussen vrouwen van alle nationaliteiten, waarbij het thema vrijheid, 
solidariteit en duurzaamheid centraal staat. 
  



    

 

3. Door MCB ondersteunde activiteiten 
 
Taalschool “Saz-Leert” 
“Saz-Leert” is, ontstaan uit het MCB, vanaf 2019 als zelfstandig 
instituut werkzaam op gebied van taalonderwijs aan anderstaligen in 
het kader van de inburgeringcursussen. Een eventueel 
alfabetiseringstraject wordt gevolgd door een inburgeringcursus (taal, 
kennis Nederlandse maatschappij, oriëntatie arbeidsmarkt). Leerlingen 
die willen doorstromen naar een MBO of HBO opleiding worden 
voorbereid op het staatsexamen (NT2-certificaat). In 2020 moet 
worden onderzocht en besloten of Saz-Leert ook mee kan doen aan de 
gemeentelijke aanbesteding voor taalaanbod waarvan de regie in 2021 
van het rijk overgaat naar de gemeenten.  
 

Amnesty International Schrijfochtend 
Iedere laatste vrijdag van de maand houdt Amnesty International zijn 
schrijfochtend. Er worden brieven geschreven naar regeringen, die 
moedwillig mensen die opkomen voor internationale mensenrechten 
gevangen zetten, vaak zonder enige vorm van proces. Ook worden aan 
deze gevangenen kaarten geschreven ter bemoediging. Voorlopig zal 
deze actie ook in 2020 helaas nodig blijven. 
 

Filosofisch Platform 
In de maandelijkse bijeenkomsten van het Filosofisch Platform gaan 
mensen op zoek naar een zinvolle invulling van het leven en naar 
antwoorden op vele levensvragen. 

 
Kleding inzamelen 
Het MCB dient als inzamelpunt voor kleding die vooral naar Syrië en 
Koerdistan wordt gestuurd. Zo nodig worden er spoedacties opgezet. 
 

  



    

 

Herdenking Kristallnacht 
Vanaf de start van het MCB is medewerking verleend aan de jaarlijkse 
herdenking op 10 november van de Kristallnacht, samen met de 
Joodse gemeente West-Brabant, Amnesty International, de Raad van 
Kerken, de Moskeeën van Breda en Radar. 
 

Breda in Dialoog 
Het MCB biedt onderdak aan de dialoogtafels van Breda. Deze 
trachten mensen samen te brengen zonder in debat verstrikt te raken. 
In het Mondiaal Centrum worden zelf dialoogtafels in de week van de 
Dialoog georganiseerd. 

 
Kerkdiensten 
De Kerk van Jezus Christus en de Surinaams-Hindoestaanse 

Gemeenschap vieren hun diensten in de aula van het MCB.  

Wijkraad Boeimeer 
De wijkraad Boeimeer vergadert regelmatig in het MCB. Een 
bestuurslid van het MCB woont de vergaderingen van deze raad bij om 
de contacten met de wijk te borgen en te verstevigen. In iedere editie 
van de wijkkrant Boeimeer zorgen bestuursleden of vrijwilligers voor 
vermelding van nieuws uit het Mondiaal Centrum. Ook met de 
wijkagent en de wijkmanager van de gemeente Breda worden de 
goede contacten voortgezet. 
  



    

 

 

 

 

 

 

 

De uitvoering en realisering van al deze activiteiten en 

plannen is slechts mogelijk door de geweldige inzet van al 

onze zeer gemotiveerde vrijwilligers. 
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