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Voorwoord van de voorzitter 
 
In dit jaarverslag valt goed te lezen wat er allemaal is gebeurd het afgelopen 
jaar. In een tijd waarin de gastvrijheid voor vluchtelingen en nieuwe 
Nederlanders bepaald geen vanzelfsprekendheid is, probeert het Mondiaal 
Centrum die gastvrijheid zeer concreet handen en voeten te geven. Discussie 
over vraagstukken, die onze steeds meer mondiale maar soms ook 
nationalistischer wordende samenleving raken hebben een vaste plek op 
onze agenda gekregen, van Lesbos tot zwarte piet. 
Met de trefwoorden Opvang, Ontmoeten, Ondersteunen en Organiseren 
omschrijven we onze brede aanpak. Met op alle fronten enkele mooie 
mijlpalen: de noodopvang groeide naar 12 bewoners en kreeg vanaf april 
financiële ondersteuning van de gemeente Breda. Hierdoor konden we ook 
een betaalde coördinator aanstellen. De ontmoetingsfunctie is verder 
gegroeid en de gastvrijheid stevig verbeterd door de verbouwingen en 
aanpassingen op de begane grond. De ondersteuning in de vorm van 
educatieve en culturele maar ook individuele trajecten via het maatjesproject 
is fors gegroeid en de komst van taalschool Saz-Leert droeg ook haar steentje 
bij. De vierde functie – organiseren - kwam tot uitdrukking in de bijdragen van 
de zeer actieve activiteitencommissie. 
Bijzondere aandacht ook voor de aanpassingen in het bestuur. We zijn 
vertrekkend bestuurslid Frans Lemmens enorm dankbaar voor het vele werk 
dat hij voor het MCB heeft verzet. Hij regelde het uitbetalen van leefgeld aan 
de bewoners tot en met inkopen van pakken koffie en hield met veel kennis 
van zaken contact met de Broeders van Huijbergen als eigenaar van het 
gebouw over de dagelijkse ‘gebouwelijke’ probleempjes. Door het aantrekken 
van drie nieuwe bestuursleden, allemaal (flink wat) jonger dan de meeste 
zittende leden, hebben we niet alleen de taken beter kunnen verdelen, maar 
is ook de continuïteit beter gewaarborgd. 
Tot slot nog een woord van dank aan de vele sponsors en donateurs en het 
Franciscusfonds die ons in staat stelden om weer een sluitende exploitatie te 
realiseren. En uiteraard aan onze grootste sponsor, de Broeders van 
Huijbergen, die door het belangeloos beschikbaar stellen van het vroegere 
broederhuis ons bestaan duurzaam mogelijk maken.  
We kunnen met een gerust hart vooruitkijken naar ons eerste lustrum.  
 
Wilbert Willems, voorzitter 
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0. Inleiding 
Het bieden van Noodopvang voor ongedocumenteerden, een ontmoetings-
plek zijn voor veel culturen, het ontwikkelen van vaardigheden voor iedere 
Bredanaar: dat zijn de primaire doelen van Stichting Mondiaal Centrum 
Breda. 
Met dit Jaarverslag laat het MCB zien hoe afgelopen jaar getracht is deze 
doelen te bereiken. 
Het Mondiaal Centrum Breda is in 2015 opgericht vanuit de maatschappelijke 
behoefte om iets te doen aan de tekortschietende zorg voor 
ongedocumenteerden, mensen die van huis en haard verdreven zijn, die 
nergens meer terecht kunnen en tussen de wal en het schip dreigen te raken, 
voor asielzoekers die in afwachting van een al dan niet toe te kennen 
verblijfsvergunning op straat staan, maar ook voor Bredanaren en nieuwe 
Bredanaren die dreigen te vereenzamen en die onder de armoedegrens 
leven. 
 
1. Noodopvang en Commissie Bed, Bad, Brood en Begeleiding (Cie BBB&B). 
De noodopvang wil asielzoekers zonder enig verblijfsrecht veiligheid, 
begeleiding, rust en ruimte voor herstel bieden, zodat zij de kracht kunnen 
hervinden om een menswaardig bestaan hier of elders op te bouwen. 
Op basis van het Bestuursakkoord  “Lef en Liefde” van de Gemeente Breda 
hebben deze ongedocumenteerden een gezicht gekregen en zijn er gelden 
vrijgemaakt voor deze groep. Om dit nader te effectueren is er een 
samenwerking tussen Gemeente Breda, Vreemdelingenpolitie, Dienst 
Terugkeer en Vertrek (DT&V), Vluchtelingenwerk Breda en Stichting 
Maatschappelijke Opvang (SMO) gecreëerd, de zgn Toetsings-commissie. Het 
MCB heeft hierin een adviserende rol. De commissieleden beseffen dat er een 
gezamenlijk belang is: een humaan bestaan mogelijk te maken voor deze 
vluchtelingen, ook wanneer hun kansen op een verblijfsvergunning klein 
lijken. Gebleken is dat een goede persoonlijke verhouding de zakelijke 
besluiten ten goede komt. De samenwerking is zeker constructief te noemen. 
De leden van de commissie kwamen in 2019 3 maal bij elkaar, waarbij iedere 
keer de gang van zaken binnen het MCB, de voortgang van de procedures en 
de kansen op een verblijfsvergunning werden geëvalueerd. Aan de hand van 
deze besluiten werd al dan niet de betaling van het leefgeld voortgezet. Per 1 
april kon een coördinator voor 24 uur per week worden aangesteld, die als 
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een spin in het web de belangen van de bewoners zo optimaal mogelijk zal 
behartigen. 
Per 1 januari 2019 waren er 6 bewoners in de Noodopvang van het MCB. Tot 
eind februari was er een opname stop in verband met de grootscheepse 
renovatie van het pand.  
Er werden in 2019 in totaal 15 nieuwe bewoners opgevangen; 5 hebben het 
MCB weer verlaten.  
Per 31-12-2019 verbleven er 12 bewoners in het MCB.  
 

    1-1-2019 In Uit 31-12-2019 

            

  Bewoners 6 11 5*) 12**) 

 
*) Bestemming:   verblijfsvergunning 
   doormigreren naar familie 
   vrijwillige terugkeer naar land herkomst 
   met onbekende bestemming 
   naar AZC 
**)Afkomsig uit : Afghanistan (4) 
   Guinee (2) 
   Sierra Leone (2) 
   Liberia (1) 
   Nigeria (1) 
   Irak (1) 
   Benin (1) 

 
 8 bewoners werden verwezen via Vluchtelingenwerk Breda. De overige 
bemiddelaars waren: Annahuis, IOM, Zuidelijk Toneel, advocaat, 
Voedselbank. Een bewoner werd door MCB zelf opgenomen.  
De Commissie BBB&B, bestaande uit coördinator Noodopvang en 7 
vrijwilligers, kwam gemiddeld eenmaal per 3 weken bij elkaar. Belangrijke 
thema’s waren: uitbreiding van het aantal maatjes voor de bewoners, het 
voorbereiden van een cursus “Toekomstperspectief”, het zoeken naar een 
zinvolle dagbesteding (Vincentius, Emmaus), passende sportactiviteiten (AV 
Sprint), het onderhoud van de openbare ruimtes en de tuin van het MCB, het 
deelnemen aan de taallessen van Welkomsttaal en het assisteren bij de 
gezamenlijke maaltijden van Samen Eten.  
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Voor de medische zorg waren bewoners afhankelijk van goede afspraken met 
de huisartsenpraktijk, de apotheek, de GGZ, de tandarts en de fysiotherapie. 
De bereidheid om deze zorg te verlenen was steeds groot, hoewel door de 
toename van het aantal bewoners de druk wel steeds hoger werd.  
Een bijzonder aspect was het zich bekeren tot het christendom en het zich 
laten dopen. Kerken zijn actief in de hulp aan ongedocumenteerden, die soms 
al lang in Nederland verbleven en daardoor met het christendom in aanraking 
kwamen. Bekering is echter in het geheel geen lichtvaardige keuze; er wordt 
langdurig en intensief over gesproken. De doop is niet een eenvoudig 
“Paspoort tot de Europese cultuur”. De vluchteling moet te allen tijde voor de 
IND zijn oprechtheid van deze keuze waar maken. Het zou goed zijn om 
hieromtrent verdere expertise op te bouwen.  
Over de criteria voor een “crisisbed”, waarbij het MCB de ruimte heeft om 
eigen invulling te geven zal de Cie BBB&B zich nader gaan beraden. 
Gebleken is dat er in Breda meer draagkracht voor Noodopvang aan 
ongedocumenteerden is ontstaan door het houden van voorlichtings-
bijeenkomsten en door de goede verhouding met de gemeente, politiek, 
kerkelijke en maatschappelijke organisaties. 
 
2. Maatjesproject 
Het doel van het Maatjesproject is de integratie van statushouders te 
bevorderen en de contactmogelijkheden voor de maatjes te verbeteren. 
Dankzij de inzet en de betrokkenheid van vele vrijwilligers is in 2019 het 
Maatjesproject weer erg succesvol gebleken.  
In 2019 werden er 31 koppelingen gerealiseerd. Een koppeling met een 
nieuwkomer geldt steeds voor de duur van maximaal één jaar, maar indien er 
echt behoefte aan is kon de samenwerking verlengd worden.  
Daarna bleef het contact vaak nog bestaan, maar los van het Maatjesproject.  
Inmiddels zijn 12 koppelingen al weer beëindigd. Sommige, omdat zij meer 
zelfredzaam zijn geworden; andere lieten weten dat ze vanwege school, 
kinderen of vrijwilligerswerk geen tijd meer hadden.  
Het Maatjesproject heeft daarnaast een aantal aanmeldingen gekregen van 
mensen, die analfabeet zijn; ook in hun eigen moedertaal. Door de 
taalbarrière liepen deze koppels vast en kwam de communicatie niet op gang. 
Deze deelnemers moesten extra begeleiding krijgen om sociale contacten op 
te kunnen bouwen. Daarom zijn zij met Naald & Draad en de Inloop van het 
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MCB in contact gebracht. In het begin was dit moeilijk, maar uiteindelijk is het 
wel gelukt.  
De vrijwilligers kregen adequate begeleiding. Zij konden/mochten de 
projectleider, zelf ervaringsdeskundige, altijd bellen. Ieder kwartaal werden 
zij gezamenlijk uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen en knelpunten te 
bespreken om hierdoor hun deskundigheid te bevorderen. Ook de maatjes 
kregen ruime ondersteuning als er vragen of problemen waren. 
Enkele keren per jaar was er een gezamenlijke maaltijd voor de koppels en 
eens per jaar werd er een uitstapje voor de koppels georganiseerd. Dit jaar 
ging het uitstapje naar de Efteling.  
Het offerfeest werd groots gevierd op 13 augustus. Meer dan 300 bezoekers 
werden ontvangen in het MCB en op het schoolplein van de naastgelegen Ons 
SBO. Een groot aantal vrijwilligers verzorgde deze dag. Zij werden bedankt 
met een etentje. 
Voor de maatjes was er een Bingo en voor de mantelzorgers een verwendag  
Er waren workshops over religie en vasten en de culturele keuken. 
Onder grote belangstelling werd de Internationale Vrouwendag gevierd. 
Er werd een aantal lezingen gehouden over zaken als: belastingen, toeslagen 
en uitkeringen. 
Succesfactoren van het Maatjesproject zijn: de uitvoerige en zorgvuldige 
intake van de statushouders én de vrijwilligers, de activiteiten binnen MCB 
zelf, het brede netwerk, de kennis van de taal en de cultuur, de 
professionaliteit en last but not least de ervaringsdeskundigheid. Dit samen 
wekt vertrouwen. De laagdrempeligheid en de mond-tot-mondreclame 
maken het project mede tot een succes. Uit de vele vragen, die op basis van 
vertrouwen voortkomen uit het Maatjesproject, blijkt een steeds grotere 
behoefte aan een Ombudsfunctie van de projectcoördinator.  
Een van de vrijwilligers trad op als vertaler: officiële correspondentie bleek 
vaak veel te lastig voor nieuwkomers, ook als ze al Nederlands kennen. 
In 2019 hebben vrijwilligers 23 cursisten conversatielessen gegeven. Er waren 
alfa-, inburgerings- en staatsexamengroepen. Laagopgeleide cursisten hebben 
2 à 3 dagen in de week les gekregen, andere groepen hebben 1 dag per week. 
In het kader van het Maatjesproject werden er ook fiets- en computerlessen 
gegeven. 
Saz-leert (een zelfstandig initiatief in nauwe samenwerking met het MCB) 
geeft taallessen aan statushouders, die in het inburgeringtraject zitten. Een 
NT2-trainer geeft op alle niveaus les aan groepen. 
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3. Activiteitencommissie 
Op zaterdag 9 maart werd de Internationale Vrouwendag georganiseerd, 
waar de positie van de vrouw centraal stond. Deze vrouwendag werd ingeleid  
door het gemeenteraadslid Maddy van Hemel. 
In mei en juni waren er 3 filmavonden met films van Bob Entrop over de Sinti 
en Roma, hun gewoontes, hun oorlogsverleden, hun muziek. 
De Bredase Fotograaf Piet den Blanken exposeerde twee fotoreportages in de 
aula: over de suikeropstand in Nicaragua en over levensomstandigheden van 
vluchtelingen aan de grenzen van Europa. 
Op 29 juni werd de Dag van de Slavernij herdacht, ook wel de Dag van de 
Bevrijding genoemd: het bevrijdingsfeest voor alle nazaten van 
slaafgemaakten. Wijkbewoners van Breda Noord en wethouder Quaars 
spraken de belangstellenden bij de Vredesduif van Breda-Noord toe. Ook is er 
onder grote belangstelling een multiculturele dag gehouden met een aantal 
workshops. Nieuwe Bredanaars vertelden hun inburgeringsverhaal . 
In het kader van de Vredesweek (22 tot 29 september) met als Thema “Vrede 
verbindt over grenzen” hield journaliste Linda Polman  een boeiende, maar 
ook schrijnende lezing over haar boek ”Niemand wil ze hebben”. 
Daarnaast is het Mondiaal Centrum als “Ambassade voor Vrede” benoemd. 
Volgend jaar zal aan deze eretitel inhoud worden gegeven. 
In het najaar werden vier interessante en vooral goed bezochte lezingen 
verzorgd. 
Dr. Jan Lucassen, Universiteit Amsterdam, gaf een overzicht van vijf eeuwen 
migratie in Europa. 
Dr. Joost Jongerden, Universiteit van Wageningen, gaf een boeiende lezing 
over de toekomst van Koerdistan. 
Dr. Pablo Isla, Universiteit van Leiden, schetste een helder beeld van Chili, de 
Latijns-Amerikaanse oase, die nu in politieke brand staat. 
Jan van de Kolk gaf, in samenwerking met de Raad van Kerken Breda, de 
lezing “Geloven zonder Grenzen”. 
Het lijkt dat er toenemende belangstelling bestaat in Breda voor lezingen op 
dit niveau en met deze inhoud en die aansluiten op de actualiteit. De aula is 
een geschikte ruimte voor inspirerende lezingen en mooie exposities. 
 
4. Inloop 
De Inloop, iedere woensdag- en vrijdagochtend, kon zich in 2019 in een 
groeiende belangstelling verheugen. Op woensdag waren er gemiddeld 15 
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bezoekers en op vrijdag ruim 20 bezoekers. De groep is gemengd van 
samenstelling: mensen uit Breda, ouderen uit de wijk, mensen met een 
psychiatrische achtergrond, mensen met een kleine verstandelijke beperking, 
statushouders en ongedocumenteerden. Er was een vaste groep bezoekers, 
mede omdat de Inloop het hele jaar open was. In de zomer konden zij bij 
goed weer in de prachtige tuin zitten. Tijdens de pauzes van de conversatie-
lessen kwamen de cursisten ook even gezellig koffiedrinken. Ook de 
bewoners kwamen regelmatig voor een kopje koffie of thee. Het was goed 
om te zien hoe deze erg verschillende groepen elkaar geleidelijk wisten te 
vinden. De grote onderlinge betrokkenheid was hartverwarmend, ook bij 
ziekte. Er werden kaarten gestuurd of er werd een bezoekje afgelegd. 
Werving van vrijwilligers voor de Inloop is een voortdurend punt van 
aandacht, maar gelukkig werden er nog steeds gemotiveerde vrijwilligers 
gevonden. 
Voor het jaarlijkse uitstapje zijn 29 “inlopers” (incl. enkele chauffeurs)naar de 
abdij Koningshoeve geweest, waar na een inleiding door de abt en een 
eucharistieviering een rondleiding door de brouwerij een heerlijke maaltijd 
aangeboden werd door de monniken, afgesloten met een bierproeverij.  
Het bestuurslid dat de inloop coördineert en begeleidt neemt zoveel mogelijk 
deel aan het overleg Inlopen in de stad Breda,vooral om een goede 
afstemming te hebben in de stad. Daarnaast is door hem deelgenomen aan 
de landelijke dag van netwerk DAK.  
 
5. Naald en Draad   
De woensdagmiddaggroep van Naald en Draad zat halverwege het jaar in een 
dip. Door diverse omstandigheden haakten deelnemers af (verhuizing, kind 
op muziekles). Jammer genoeg haakte ook een deelnemer af, die via Naald en 
Draad goedkoop een naaimachine had kunnen kopen. 
Door toedoen van de coördinator zijn via contacten met het Maatjesproject 
en de participatiecoaches van de Gemeente Breda toch weer een aantal 
nieuwe deelnemers erbij gekomen. 
De groep bestaat nu uit iets oudere, anderstalige vrouwen. Gezelligheid en 
creativiteit waren belangrijke elementen in de groep. Sommige vrouwen 
brachten hun (kleine) kinderen mee, waarvoor speciaal een 
kinderoppasvrijwilliger is geworven. Zij mochten bij goed weer ook gebruik 
maken van het naastgelegen schoolplein van Ons SBO. 
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De vrijdaggroep richtte zich vooral op het herstellen en zelf ontwerpen van 
kleding. Zij weten goed met de machines om te gaan. Ook werkten zij mee 
aan de Internationale Vrouwendag en de Open Dag van het MCB door de 
verkoop van eigen creaties. 
Via Tools to Work zijn meerdere machines weer up-to-date gerepareerd. 
 
6. Samen Eten 
Het doel van Samen Eten is om buurtbewoners kennis te laten maken met de 
buitenlandse keuken uit alle culturen van de wereld en op deze manier 
sociale contacten tussen culturen te bevorderen. 
Het afgelopen jaar hebben koks uit de hele wereld 11 keer een 
wereldmaaltijd verzorgd voor gemiddeld 35 mensen (30-45). Deze bezoekers 
maakten kennis met de Libanese, de Syrische, de Italiaanse, de Congolese, de 
Roemeense, de Congolese en de Irakese keuken.  
De koks vonden het leuk om de eters kennis te laten maken met de culinaire 
geneugten van hun eigen cultuur. 
Door het gezamenlijk koken in de keuken is er ook meer contact met de 
bewoners ontstaan. 
De meeste bezoekers waren vaste gasten; maar er kwamen ook steeds weer 
nieuwe mensen, ook bewoners. De leeftijd varieerde van 18 tot 90+. 
Het Samen-Eten-Team is in ieder geval zeer tevreden over het afgelopen jaar. 
Voor 2020 is het de wens om de samenwerking met de bewoners en 
aanwezige vrijwilligers verder uit te bouwen. 
 
7. PR&Communicatie 
Het Mondiaal Centrum tracht door goed PR&Communicatiebeleid meer 
bekendheid te geven aan het Centrum. Dit gebeurt via de website en in 
toenemende mate via andere social media (Facebook en You Tube). 
De website mag zich verheugen in een steeds groter aantal bezoekers. 
De facebook community is in 2019 verder uitgebreid van 257 in 2018 naar 
378 volgers in 2019. Daarnaast stond het berichtenbereik op 867. De 
uitbreiding van het berichtenbereik was voornamelijk te danken aan de 
digitale activiteiten rondom de nominatie voor een “Appeltje van Oranje” van 
het Maatjesproject, die aan het eind van het jaar een grote activiteit teweeg 
bracht.  
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Ook via Nextdoor werden berichten van het MCB steeds meer bij onze directe 
buurtgenoten en bij nog eens 10439 buurtgenoten in de aangrenzende 14 
buurten “in de (digitale) bus” verspreid.  
 

Geadresseerden 2019 2018 2017 

Boeimeer 1976 1667 1562 

Buurten 10439 5196 4246 

 
Ook werd regelmatig gebruik gemaakt 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. Wel is er een bestuurslid met de portefeuille PR &Communicatie 
benoemd, die de berichtenstroom en inhoud gaat coördineren en 
stroomlijnen. Tevens zal er een nieuwe website worden ontwikkeld, die  
naar verhoopt tijdens de lustrumviering in gebruik zal worden genomen. 
 
8. Maatschappelijk werk 
Het spreekuur Maatschappelijk Werk wordt nog steeds goed bezocht. De 
maatschappelijk werker (vrijwilliger) ontving 280 bezoekers met 480 
hulpvragen. Telefonisch had hij contact met 500 hulpvragers. Het merendeel 
van alle hulpvragen ging over problemen met de sociale dienst en met de 
woningcorporatie, over incasso’s en deurwaarders. Frequent contact was er 
met maatschappelijk werk van IMW, met sociale raadslieden, de rechtbank, 
GGZ, advocaten, het veiligheidshuis, de kredietbank en de wijkagent. Door 
bemiddeling van de maatschappelijk werker konden veel zaken tot een 
oplossing gebracht worden. Het blijkt dus nog steeds nodig om mensen naar 
de juiste instanties door te verwijzen en te begeleiden. 
 
9. Tuinvrouwen 
Twee tuinvrouwen zijn bereid gevonden het werk in de mooie (klooster)tuin 
voort te zetten. Zij maakten daarbij gebruik van de plantschema’s van de 
vorige tuinvrouw. Ook een bewoner met “groene vingers” hielp hen daarbij.  
Zij zorgen ervoor dat de tuin er ieder seizoen gezellig en kleurrijk op staat. 
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10. Het Bestuur 
Bestuurslid Frans Lemmens heeft besloten om per 31 dec 2019 zijn 
werkzaamheden voor het MCB te beëindigen. Voor hem in de plaats zijn 2 
nieuwe bestuursleden benoemd, die zijn taken gaan verdelen; Ingrid Vaessen 
gaat als 2de penningmeester zorg dragen voor de verhuur van de ruimtes en 
voor de kleine kas en Hans Hulsebosch zal de portefeuille Gebouw en Beheer 
op zich nemen. 
Eindelijk is het gelukt om een bestuurslid met de portefeuille PR en 
Communicatie aan te trekken in de persoon van Patrick van Lunteren. Deze 3 
nieuwe bestuursleden hebben vanaf het najaar al meegelopen. 
Alle bestuursleden werken vrijwillig. 
De bestuurssamenstelling en de portefeuille verdeling is per 31 december 
2019: 
Wilbert Willems  voorzitter en portefeuille Maatjesproject en externe 
   relaties 
Ellen de Schipper vicevoorzitter en portefeuille Vrijwilligersbeleid 
Piet Meertens  secretaris, vrijwilligersadministratie en archief 
Jan Reinen  penningmeester 
Ingrid Vaessen  2de penningmeester en portefeuille verhuur  
Jan Hopman  algemeen bestuurslid en portefeuille Samen Eten en 
   Inloop,  Activiteitencommissie en commissie BBB&B 
Hans Hulsebosch algemeen bestuurslid en portefeuille Gebouw en 
   Beheer 
Bram Heringa  algemeen bestuurslid en portefeuille Commissie 
   BBB&B en Wijk Boeimeer 
Patrick van Lunteren algemeen bestuurslid en portefeuille PR &  
   Communicatie 
Tijdens de Heidag 2019 (bij de Broeders van Huijbergen in Huijbergen) is 
naast de portefeuilleverdeling ook uitgebreid gesproken over de interne 
organisatiestructuur, de interne en externe communicatie en over verder te 
ontwikkelen activiteiten en verdere serviceverlening. Er is uitvoerig 
stilgestaan hoe de interne organisatie versterkt kan worden en over de rol 
van de coördinatoren van alle projecten. En zeker last but not least is er 
gebrainstormed over hoe we aan de benodigde gelden moeten komen. Er 
werd een aanzet gegeven tot het opzetten van een Steunstichting en een 
Comité van Aanbeveling. 
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Het bestuur zelf koos er nog steeds voor om participerend in de organisatie te 
staan, reden waarom het één maal per twee weken vergaderde. 
De coördinator Noodopvang nam steeds deel aan de bestuursvergaderingen. 
Het MCB heeft twee (parttime) betaalde krachten in dienst: een coördinator 
Noodopvang (24 uur) en een Coördinator Maatjesproject (10 uur). 
 
11. Financiën 
De stichting beschikt over een bescheiden begroting omdat we vrijwel 
uitsluitend zijn aangewezen op fondsen en donaties. In 2019 kwam daar een 
forse verbetering in doordat per 1 april de gemeente Breda een subsidie 
heeft verleend voor de Noodopvang van Ongedocumenteerden. Daarmee 
kon ook een coördinator worden aangesteld die het toelatings- en 
begeleidingsproces van de bewoners coördineert, samen met de commissie 
Bed, Bad, Brood en Begeleiding. De gemeente Breda verstrekt ook jaarlijks 
een bescheiden bijdrage voor het Maatjesproject en voor cursussen via de 
BredaPas. Daarnaast ontvingen we voor het tweede jaar op rij een forse 
bijdrage van het Fonds Franciscus en nog diverse kleinere giften en donaties. 
Samen met de huurinkomsten hadden we in 2019 ruim € 152.000 te 
besteden, in 2018 was dat € 86.000. De uitgaven bedroegen € 151.539, zodat 
er een tekort resteert van € 555, die ten laste van het eigen vermogen van de 
stichting kwam. Dat eigen vermogen is vooral ontstaan uit het startkapitaal 
dat we van de stichting In de Marge hebben ontvangen maar waar we zuinig 
mee om zijn gegaan. Wat er nu nog van resteert, is ruim € 52.000, maar het 
bestuur heeft besloten dat verder te reserveren voor noodzakelijke 
investeringen die in de komende jaren nog nodig zijn. Met de eigenaar van 
het gebouw, de Broeders van Huijbergen, zijn meerjarige afspraken gemaakt 
over het gebruik van het gebouw en zij hebben ons ook geholpen om de 
noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw in 2019 te verder te financieren. 
In cijfers ziet de jaarrekening er als volgt uit: 
 
INKOMSTEN    UITGAVEN 
Gemeente Breda € 75.498 Opvang vluchtelingen € 76.744 
Fondsen  € 48.500 Maatjesproject  € 30.049 
Huurinkomsten  € 11.305 Inloop en activiteiten € 36.829 
Overige inkomsten € 16.791 Algemene kosten €    7.917
     Overschot  €       555 
Totaal               €152.094               € 152.094 
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ACTIVA     PASSIVA    
Bank/kas  € 114.993 Eigen vermogen €    64.137 
Te vorderen   €      5.000 Nog te betalen  €    76.126 
Materiële vaste Activa €    62.265 Lening Broeders €    41.995 
   € 182.258    € 182.258 
 
12. Vrijwilligers 
Het Mondiaal Centrum is inmiddels een middelgrote vrijwilligersorganisatie 
geworden met ca 100 vrijwilligers; zij zijn het “lopend kapitaal” van de 
stichting. Zij zetten zich – ieder naar eigen vermogen - belangeloos in voor de 
begeleiding van bewoners in de Noodopvang, de bezoekers van het 
Maatjesproject, Inloop, Naald en Draad, Samen Eten, voor de vele educatieve 
activiteiten en voor allerlei ad-hoc activiteiten. 
Al deze projecten worden in eerste instantie aangestuurd door 
projectcoördinatoren, die zorg dragen voor de voortgang van het project en 
de interne communicatie. 
Heel gestaag begon het in 2018 vastgestelde “Vrijwilligersbeleid” gestalte te 
krijgen:  
- er werd een start gemaakt met het aanvragen van een Verklaring omtrent 
Gedrag (VOG) 
- per 1 november is een vertrouwenspersoon aangesteld 
- binnenkort kan gestart worden met het opstellen van een 
vrijwilligerscontract voor iedereen.  
- we hechten grote waarde aan een respectvolle omgang tussen alle 
vrijwilligers; daarom werd bij het vrijwilligerscontract een gedragscode 
toegevoegd.  
Via MooiWerk Breda en Breda voor Elkaar (vacaturesites voor vrijwilligers) 
zijn kandidaten voor de nieuwe functie van gastvrouw/-heer geworven, die 
na een goede inwerkperiode het visitekaartje zullen zijn voor het MCB. Dit is 
een heel nieuwe functie die op een creatieve wijze ingevuld zal gaan worden. 
Er is een bescheiden begin gemaakt met het aanbieden van cursussen voor 
vrijwilligers, Na een AED-cursus is een cursus “Zicht op Psychiatrische 
problematiek” en een cursus over de Presentie theorie in voorbereiding. 
De Vrijwilligersdag op 11 oktober was een groot succes ondanks het slechte 
weer. Veel vrijwilligers gaven acte de présence. Een pizzabakker in de tuin 
zorgde voor een gezellige sfeer vol ontmoetingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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13. Gebouw 
De grote renovatie (kozijnen, dubbelglas, centrale verwarming) is eind 
februari 2019 afgerond. Het was een tijd van behelpen, maar met deze 
renovatie is het MCB duurzaam op de toekomst voorbereid. Gezien de 
wijziging van de bestemming van het pand moet er nu ook een wijziging 
komen van het veiligheidsplan. Brandveiligheid is daarin het meest essentieel. 
Bij inspectie van het gebouw zijn enkele gebreken geconstateerd. Met de 
eigenaren van het pand is hierover goed overleg. 
Een sobere efficiënte keuken op de 2de verdieping is eind januari 2019 
eveneens gerealiseerd. 
Om het gebouw meer toegankelijk te maken voor invaliden is aan de zijkant 
een beveiligde rolstoel -ingang gemaakt. 
Een interieurcommissie zal het bestuur gaan adviseren over de voorgenomen 
verfraaiing van de hal en de begane grond. 
De huismeester (vrijwilliger) is een belangrijke schakel in het beheer van het 
gebouw. 
 
14. Wijk Boeimeer. 
Goede contacten met de wijk Boeimeer zijn van groot belang. Een van de 
bestuursleden woont de vergaderingen van de wijkraad bij en zorgt voor 
bijdragen in het wijkblad. Twee vrijwilligers die zelf in de wijk wonen zijn 
steeds bereikbaar voor eventuele klachten van omwonenden. Met de naast 
gelegen scholen zijn goede contacten, zo mag het schoolplein van de Ons SBO 
ook gebruikt worden voor MCB-buitenactiviteiten. Basisschool Petrus en 
Paulus doneerde de hele opbrengst van de cultuurmarkt aan het MCB. 
 
15. Onze partners  
Met Vluchtelingenwerk Breda zijn nauwe samenwerkingscontacten, specifiek 
over vluchtelingenzaken, met het Annahuis over noden van mensen die 
tussen de wal en het schip dreigen te raken. 
Landelijk wordt er samengewerkt met het Landelijk Ongedocumenteerden 
Steunpunt (LOS) en met Netwerk DAK (koepel van inloophuizen, 
buurtpastoraat en straatpastores). 
Het MCB neemt al enkele jaren deel aan de meetings van Betrokken 
Ondernemers Breda, de zgn. Meet & Match bijeenkomsten. 
De Gemeente Breda, PIN/KNR, SPCI, Kansfonds zijn de belangrijkste 
subsidiegevers. Winters Bouw is de “huis-aannemer”. 
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