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2020 was niet alleen het jaar van Corona, maar ook het jaar van ons eerste
lustrum, ons vijfjarig bestaan. We hebben dat niet echt kunnen vieren, zoals
we ons dat hadden voorgesteld, met zang, dans, eten en ontmoeting, maar
desondanks betekende het toch een mijlpaal in ons prille bestaan. Het
Mondiaal Centrum in Breda, gestart vanuit de noodzaak om ook voor
vluchtelingen een gastvrije stad te zijn, heeft haar bestaansrecht bewezen.
De noodopvang voorziet duidelijk in een behoefte, het inloophuis breidde
haar activiteiten steeds verder uit en voor de nieuwkomers werd niet alleen
het maatjesproject geïntensiveerd, maar startten ook fietslessen,
conversatielessen, samen koken en kleding verstellen enz. Dit jaarverslag
biedt een boeiend inkijkje in onze veelkleurige en soms wat rommelige
‘werkplaats’.
Maar we zijn alweer ruim een jaar verder en hebben die tijd ook benut om de
volgende vijf jaar voor te bereiden. Met nieuwe plannen, nog meer
uitstraling en aantrekkelijke programma’s, een daaraan aangepaste bestuursen vrijwilligersstructuur en uiteraard ook personele vernieuwingen: er
kwamen gastvrouwen en huismeesters bij, de tuin kreeg met andere
vrijwilligers te maken en in het bestuur en de verschillende teams kwamen
wijzigingen. En er werd een steunfonds Vrienden van het MCB opgericht om
de gaten in onze begroting mee te dichten. Dit alles onder het motto: “Van
aanlegsteiger naar broedplaats”. Al in het jaarverslag van 2021 hopen we u
daarvan de eerste resultaten te kunnen laten zien.
Tenslotte wil ik weer al die goede gevers bedanken die ons met raad, daad en
geld hiertoe in staat hebben gesteld. Blijf onze vriend en loop rustig binnen
voor een praatje en een kopje koffie.
Wilbert Willems, voorzitter
November 2021

Inleiding
Het verslagjaar 2020 is vooral gekenmerkt door de Coronapandemie, die een
forse wissel getrokken heeft op nagenoeg alle activiteiten van het MCB.
Vanaf half maart zijn bijna alle activiteiten stopgezet op een kleine
onderbreking in de zomer na. Lezingen, workshops, conversatielessen,
Arabische les, vergaderingen voor externen: allemaal moesten ze wijken
voor de Coronapandemie.
Alleen voor de Inloop en de meest kwetsbare taallesleerlingen werd onder
strikte voorwaarden een uitzondering gemaakt. Ook één-op-één
hulpverleningscontacten bleven mogelijk. En uiteraard ging de Noodopvang
voor ongedocumenteerden gewoon door en aan het eind van het jaar ook
voor arbeidsmigranten.
En hoewel het eind van deze pandemie nog niet op heel korte termijn is te
verwachten, hebben we met z’n allen, bewoners, bezoekers en vrijwilligers,
het virus buiten de deur weten te houden.
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Wat nog net wel kon doorgaan
Op 3 januari bezochten zo’n 60 vrijwilligers de traditionele Nieuwjaarsborrel.
In een uitstekende sfeer werden nieuwjaarswensen uitgewisseld.
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In februari was er een bijzonder informatieve avond over Slavernij met een
lezing van mevr. Barryl Biekman, voorzitter van het Landelijk Platform
Slavernijverleden.
Kadetten van de KMA kwamen op 7 februari door
bemiddeling van Betrokken Ondernemers Breda
helpen met het opruimen van afval, dat in de loop
van de jaren verzameld werd in kelder en op
zolder. Meer dan 80 m3 afval werd naar de
milieustraat gebracht. Het was een hels karwei,
maar het werd door de kadetten en MCB-vrijwilligers naar ieders
tevredenheid tot een goed eind gebracht.
Na een enerverende voorbereidingsfase, die
zich vooral digitaal afspeelde, werd het
Maatjesproject door het Oranjefonds
genomineerd als “Appeltje van Oranje”,
hetgeen een aardige prijs van € 1.500
opleverde.

Op 8 maart (nog net vóór de lockdown) werd de Internationale Vrouwendag
gevierd. Het thema was “Vrijheid en Solidariteit”. Wethouder Greetje Bos
sprak over “Vrouwenbeleid en Emancipatie in de gemeente Breda” en Elisa
Pals vroeg aandacht voor Zero Waste en een duurzaam milieu. Er werd met
elkaar een wandkleed gemaakt en met muziek, zang, dans, workshops en
hapjes werd een geslaagde middag besloten.

In mei nam de stichting Because We Care het initiatief om rugzakjes met
speelgoed naar de kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen te sturen.
Een overweldigend succes: 47.000 rugzakjes!
Door het MCB werden 513 rugzakjes verzameld!
Naald en Draad heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt door helemaal
aan het begin van de Coronacrisis fraaie, wasbare mondkapjes te maken.
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De gezellige “Samen-Eten” avonden zijn maar driemaal door kunnen gaan.
Abdel bereidde in februari en maart zowel een Marokkaanse als een Libanese
maaltijd en in september kookte Marie een heerlijke Congolese maaltijd.
De vrijwilligers, die haast allemaal “werkeloos” thuis zaten kregen in het
voorjaar allen een bosje tulpen aangeboden, door de bestuursleden thuis
bezorgd, om hun een hart onder de riem te steken.
In het najaar is dit nog eens herhaald met “Vergeet-Mij-Niet-Zaadjes” in de
hoop, dat er met een nieuwe lente ook weer een nieuw perspectief zou
ontstaan.
Het MCB ondersteunde afgelopen zomer
de Anti-racisme demonstratie (Black
Lives Matter) in Breda. Dit was het
beginpunt om de geschiedenis van de
slavernij en de rol van Breda daarin
nadrukkelijker op de agenda te zetten.
Inmiddels is de Stichting Herdenking
Slavernij Breda opgericht, waarin onder
meer MCB, Stichting Marokkaanse
Jongeren, Augustinusparochie, Platform
Caribische Nederlanders, Stichting Jara, Hart voor Breda Noord en Amnesty
International vertegenwoordigd zijn.

17 Deelnemers zijn gestart met de scholing Presentie, die verdeeld over 4
dagdelen gegeven werd door de Stichting Presentie. De presentiebenadering
wordt steeds meer een van de pijlers van hoe MCB wil omgaan met
bewoners, bezoekers en vrijwilligers. Helaas moest de cursus na één sessie
worden stopgezet vanwege de Corona-uitbraak.
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In september kon in het kader van de
Vredesweek nog een Vredeswandeling in
de buitenlucht worden gehouden met het
thema “Vrede verbindt het verschil”. Op 4
plekken in de stad werd tijdens een korte
pauze een lezing over dit thema
gehouden.
De Stichting “Breda in Dialoog” heeft op woensdagochtend 4 november met
de deelnemers van de Inloop een dialoogtafel gehouden. Het doel van de
dialoogtafel is om samen met de deelnemers op een open en positieve
manier ieders inzichten op het onderwerp te onderzoeken. Het thema was –
zeker in deze Coronatijd – heel toepasselijk: “Erbij horen”.
Juist toen er concrete afspraken waren gemaakt met de organisatoren van
het Project FIKS, brak de pandemie uit en moest besloten worden vanwege
de veiligheid om het project tijdelijk te parkeren.
FIKS, een onderdeel van Maatschappelijke Diensttijd, is een programma in
Gemeenten Zundert en Breda, waar jongeren (16 tot 27 jaar) worden
uitgedaagd om hun talenten te ontdekken door iets goeds te doen voor de
maatschappij.

Maar het MCB stond zeker niet stil
Maar dat wil niet zeggen dat alles stil is gelegd. Het MCB vierde zijn eerste
lustrum, de Noodopvang en het Maatjesproject liepen door, de PRcommissie ging van start en er werd hard gewerkt aan verduurzaming en
verfraaiing van het gebouw.
De eerste Lustrumviering MCB: klein, maar minstens even indrukwekkend
Het eerste lustrum van het Mondiaal Centrum had in april een groot
spektakel moeten worden voor alle vrijwilligers en voor allen die het MCB
een warm hart toedragen. In de voorbereidingen werd gedacht aan een
officiële receptie voor allen die op een of andere manier bij het MCB
betrokken zijn. Burgemeester Paul Depla had zich hiertoe reeds bereid
verklaard. Tijdens de feestweek zouden er lezingen gehouden worden en een
spectaculaire feestavond met muziek en deejee’s lag voor alle vrijwilligers in
het verschiet. Maar ook hier werd Corona de spelbreker.
Ook in september kon deze grootse opzet niet doorgaan. Het Lustrumcomité
besloot uiteindelijk tot een digitale lustrumviering. Samen met studenten van
BUAS werd in korte tijd een schitterend alternatief feest opgezet.
Burgemeester Paul Depla hield via een beeldverbinding een feestrede, er
werden interviews (op RIVM-afstand) gehouden met onder andere Dick de
Lange, een van de oprichters van MCB en Michiel Winters van WintersBouw.
Vanuit een studio in Twente trad cabaretier André Manuel op en er was een
publieksquiz.
We hadden ons deze Lustrumviering grootser voorgesteld, maar gezien
Corona was dit het meest haalbare.
Noodopvang
Ongedocumenteerden uit de regio West Brabant en Zeeland kunnen terecht
voor Noodopvang in het MCB sinds het Bredase Bestuursakkoord “Lef en
Liefde”. In de Noodopvang kunnen zij in rust en veiligheid zich oriënteren op
hun toekomst.
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Tijdens een intake gesprek checkt de coördinator Noodopvang o.a. op
regiobinding, asielachtergrond, antecedenten, juridisch perspectief en het
ontbreken van voorliggende voorzieningen. Onder voorzitterschap van de
Gemeente Breda toetst een Toetsingscommissie (Vreemdelingenpolitie,
Dienst Terugkeer en Vertrek, Vluchtelingenwerk en Stichting
Maatschappelijke Opvang, met het MCB als adviseur) de bewoners eenmaal
per kwartaal op perspectief en voortgang in de procedures.
Alle door de commissie getoetste bewoners krijgen onderdak en zij
ontvangen wekelijks een bescheiden leefgeld.
Naast de reguliere opvang heeft het MCB in goede afstemming met de
Beoordelingscommissie bedongen, dat in - voor het MCB - urgente kwesties
mensen opgenomen kunnen worden buiten de geldende condities van de
Gemeente om. Het gaat dan om asielvragers of statushouders in een
schrijnende of humanitair niet wenselijke situatie, de zgn. “Buitenommers”.
Zij vallen buiten de toetsing van de Beoordelingscommissie. Toetsing door de
Vreemdelingenpolitie vindt wel steeds plaats. Uiteraard draagt het MCB dan
zelf bij aan de kosten van levensonderhoud.
Op voorspraak van Centraal Onthaal zijn 3 arbeidsmigranten, die hun baan
kwijt raakten, waarvoor zij wel een werkvergunning hadden, eveneens
opgenomen in het MCB. Eén persoon is inmiddels met behulp van het IOM
teruggekeerd naar zijn land van herkomst; twee van hen worden geholpen
met verkrijgen van een nieuwe werkvergunning, die hun dan ook huisvesting
biedt.
Per 1 januari 2020 verbleven er 12 bewoners in de Noodopvang.
In 2020 werden er in totaal 10 nieuwe bewoners opgevangen en vertrokken
er 10, waarmee op 31 december er 12 bewoners in het centrum verbleven.
Het MCB heeft landelijk aandacht gekregen, getuige de aanvragen vanuit het
hele land.
In totaal 32 aanvragen konden niet gehonoreerd worden vanwege
regiobinding (13), geen perspectief op een duurzame oplossing (8),
onvoldoende informatie of ontbreken van een v-nummer (6), een
voorliggende voorziening, zoals COA of daklozen opvang (3) of negatieve
antecedenten (2).

01-012020
12

IN

UIT

11
waarvan

11 *)
2 Buitenom
2 via Centr
Onthaal

31-122020
12**)
waarvan

2 Buitenom
2 via Centr
Onthaal

*) Bestemming:

verblijfsvergunning: 3
vertrokken met onbekende bestemming (MOB): 3
terugkeer naar land van herkomst: 1
naar COA voor herhaalde asielaanvraag (HASA):4
**)Afkomstig uit: Afghanistan (6)
Guinee (1)
Sierra Leone (1)
Benin (1)
Senegal (1)
China(2)

Volop ondersteuning en begeleiding door de Commissie BBB&B
De bewoners in de Noodopvang in het MCB worden begeleid door de
commissie Bed, Bad, Brood en Begeleiding (BBB&B). De commissie bestaat
uit 9 personen, allen vrijwilligers op de coördinator na en ze vergaderde 12
maal in 2020.
De kernactiviteit van de Cie BBB&B is de begeleiding en ondersteuning van de
bewoners. Deze strekt zich uit over een heel breed front: van het zorg dragen
voor adequate medische, psychische en tandheelkundige zorg, het
begeleiden bij bezoek aan ambassade, IND, rechtbank en ziekenhuis tot het
koppelen van bewoner aan een maatje en aandacht voor activering.
De BBB&B-commissie zet door het aanbieden van een cursus
“Toekomstperspectief” vooral in op het nemen van een eigen, verantwoorde
beslissing van de bewoner betreffende zijn toekomst.
Aan het eind van het jaar is er voor de bewoners een fitnessruimte met
gesponsorde apparatuur ingericht in de kelder om de lichamelijke conditie op
peil te houden en te versterken.
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Uiteindelijk hebben er weer 3 bewoners een verblijfsvergunning gekregen en
zijn er 4 teruggekeerd naar een AZC om daar een herhaald asielverzoek
(HASA) af te wachten. Een bewoner vertrok met onbekende bestemming en
een ander keerde terug naar land van herkomst.
Alles bij elkaar een geweldig mooi resultaat.
Maatjesproject: succesvolle koppelingen met statushouders

10 Het doel van het Maatjesproject is de integratie van statushouders te
bevorderen en hun contactmogelijkheden te verbeteren. Dankzij de inzet van
vele vrijwilligers is het Maatjesproject ook in 2020 weer erg succesvol
gebleken. In 2020 zijn er 26 nieuwe koppelingen gestart en werden er nog 9
koppelingen voortgezet uit 2019. In het Maatjesproject zijn nu in totaal 27
vrijwilligers actief. De duur van de koppelingen varieert van 6 maanden tot
anderhalf jaar.
Ten gevolge van Corona vond de begeleiding vooral in grote mate online
plaats: een zeker- gezien de taalproblemen - niet geringe klus, maar over het
algemeen met goed succes. Een mooi initiatief was het project “Babbeltje”.
Via de telefoon of Whatsapp, Skype, Facetime, Zoom of Teams bleven de
maatjes 3 maal per week met elkaar in contact.
Een belangrijke succesfactor is de intensieve intake en de zorgvuldige
koppeling van de statushouder met de vrijwilliger door de projectleidster,
zelf een ervaringsdeskundige. Maatwerk is het belangrijkste credo.
Het aantal aanmeldingen voor conversatielessen groeide gestaag en daarmee
ook de behoefte aan bekwame vrijwilligers. Aan de conversatielessen nemen
ook de bewoners van de Noodopvang deel. Doordat er zo gemakkelijk een
verbinding kan worden gelegd met andere projecten binnen het MCB (Inloop,
Naald&Draad, Samen Eten) kunnen de behoeften van de deelnemers goed
gemonitord.
Een van de vrijwilligers treedt op als tolk bij dokters- of schoolbezoek en
maakt ambtelijke brieven begrijpelijk voor de statushouders.
Onverkort blijft de behoefte bestaan aan een ombudsfunctie, die met name
vrouwelijke statushouders kan helpen om onderliggende problematiek op

gebied van bijvoorbeeld emancipatie, opvoeding en echtscheiding op te
lossen.
Nauw gelieerd aan, maar onafhankelijk van het Maatjesproject, is de
Taalschool “Saz-Leert”, de educatieve school voor anderstalige
vreemdelingen en vluchtelingen.
MaatjesPlus: extra impuls
In de praktijk blijkt er nog meer tijd en begeleiding nodig te zijn om met
name vrouwelijke statushouders zo toe te rusten, dat zij zich “geïnformeerd
en met zelfvertrouwen kunnen oriënteren op de wijze waarop zij hun leven
in Nederland willen inrichten en de kansen op de arbeidsmarkt vergroten”.
Het MaatjesPlusproject beoogt meer tijd en aandacht te geven aan deze
vrouwen door hen in praktische zin op weg te helpen met alledaagse
groepsactiviteiten in combinatie met leren van de Nederlandse taal.
Eind 2020 werd dit voorstel door de gemeente Breda gehonoreerd.
Het project start in mei en wordt in december 2021 geëvalueerd.
Cie PR&Com: dit jaar voortvarend aan de slag gegaan
Er is meer eenduidigheid gebracht in de manier, waarop het MCB wil
communiceren met de brede buitenwacht. De toch alweer enigszins
gedateerde website is geactualiseerd en heeft een frisse uitstraling gekregen.
Daarnaast wordt er nu meer nadruk gelegd op social media, zoals Facebook,
Twitter en Instagram. Op deze manier tracht de commissie diverse
doelgroepen beter te bereiken met de voor hen geëigende
communicatiemiddelen.
De komst van een Avans-stagiaire (studierichting Communicatie en media
Design) heeft een extra impuls gegeven aan de commissie. Zij verzorgt de
externe communicatie via een regelmatig verschijnende Nieuwsbrief.
Maar het zwaartepunt lag toch vooral op de voorbereidingen voor de
Lustrumviering, die na het uitstel in april uiteindelijk on-line heeft
plaatsgevonden.
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Een gebouw, dat aan de eisen van de tijd voldoet
Een van de voordelen van Corona was dat er heel weinig activiteiten waren in
het gebouw. De aannemers, installateurs en schilders konden daardoor
ongestoord hun gang gaan. En wat is er veel werk verzet op gebied van
verduurzaming, veiligheid en uitstraling!
De hele begane grond (muren, plafonds, kozijnen en deuren) is door de
schilders van One Big Smile (Stichting die tot doel heeft om participatie en
12 integratie te bevorderen) onder handen genomen.
De loden waterleidingen zijn vervangen en aangepast, zodat er zo min
mogelijk kans is op legionellabesmettingen. Stalen rioleringen zijn vervangen
door pvc-buizen.
De zolder is asbestvrij gemaakt en
geheel geïsoleerd en daardoor met
mooie vergader- en leslokalen ook te
gebruiken gedurende koude
wintermaanden. Deze isolatie draagt
er tevens aan bij dat de stookkosten
een heel stuk lager zullen gaan
uitvallen. De schoorsteen is
behandeld tegen inslaand
hemelwater.
Als sponsor-geste is door WintersBouw een schuifwand in de grote
vergaderkamer geplaatst, zodat er nog meer gebruik gemaakt kan worden
van de grote ruimte. Aan een amateur-kunstenaar is gevraagd een ontwerp
te maken, dat door bewoners uitgevoerd gaat worden.
In de kantoren, de tuinkamer en de grote vergaderkamer zijn tapijttegels
gelegd.
Ook is er een geheel nieuwe brandmeldinstallatie aangelegd en het hang- en
sluitwerk van de vluchtdeuren is aangepast. Elektra is aangepast volgens de
laatste NEN-normen.
In de kelder is een kleine fitnessruimte ingericht met apparatuur van een
bevriende fysiotherapeut.

Voorbereidingen zijn getroffen om ook nog een tweede keuken ten behoeve
van de bewoners in te richten.
Er is een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) gemaakt en een contract
afgesloten voor het onderhoud van de CV-ketel en boiler.
Over al deze verbouwingen en renovaties is
steeds bijzonder goed overleg geweest met de
Broeders van Huijbergen, de eigenaren van
het pand. Zij droegen ook wezenlijk bij aan de
kosten van deze hele operatie.
Zonder de
financiële
steun van
alle subsidiegevers, sponsoren en
donateurs en zonder de immateriële hulp
van vrijwilligers zou het niet mogelijk
geweest zijn om deze aanpassingen in het
gebouw te realiseren.
Maatschappelijk werk levert een wezenlijke bijdrage
Het spreekuur Maatschappelijk Werk van de gepensioneerde
maatschappelijk werker wordt evenals vorige jaren nog steeds druk bezocht.
Daarom kreeg de maatschappelijk werker de mogelijkheid om zijn een-opeen hulpverleningscontacten te continueren ondanks Corona.
Op jaarbasis gaat het om ca 500 hulpverleningscontacten. Zijn cliënten
bestaan vooral uit mensen van alle nationaliteiten, die niet (meer) terecht
kunnen in de reguliere hulpverlening, omdat zij het vertrouwen daarin
verloren hebben. Het merendeel van de problematiek betreft vragen op
gebied van werk, uitkeringen, schulden, huisvesting, buurtoverlast. De
maatschappelijk werker is dan heel vaak degene die de client weer terug kan
begeleiden naar de reguliere hulpverlening en dat dan ook nog enige tijd
monitort. Het is jammer genoeg nog niet gelukt om voor deze belangrijke
functie een bescheiden gemeentelijke subsidie te ontvangen.
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Inloop ook open
De Inloop kon op woensdag en vrijdag toch open blijven, zij het onder strikte
voorwaarden: bezoekers werden op toerbeurt uitgenodigd en er mochten
maximaal 6 personen aanwezig zijn. Juist door de lockdown stonden de
meest kwetsbaren het meest onder druk.
Vrijwilligers, de basis van het MCB

14 Het Mondiaal Centrum is inmiddels een middelgrote vrijwilligersorganisatie
geworden met meer dan 100 vrijwilligers; zij zijn het “lopend kapitaal” van de
stichting. Helaas zijn veel van de activiteiten, waar zij zich - ieder naar eigen
vermogen – belangeloos voor inzetten ten gevolge van Corona tijdelijk
gestopt. Hopelijk kunnen alle activiteiten weer snel van start.
Ook het aanbieden van cursussen en workshops stond op een laag pitje.
Er is een begin gemaakt met het aanvragen van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG). We kijken uit naar een tuinfeest om het leven te vieren en
elkaar weer opnieuw te spreken en te ontmoeten.
Bestuur
De bestuurssamenstelling en de portefeuille verdeling per 31 december
2020:
Wilbert Willems
voorzitter en portefeuille Maatjesproject en externe
relaties
Ellen de Schipper
vicevoorzitter en portefeuille Vrijwilligersbeleid
Piet Meertens
secretaris, vrijwilligers- en cursusadministratie
Jan Reinen
penningmeester
Ingrid Vaessen
2de penningmeester en portefeuille verhuur
Jan Hopman
algemeen bestuurslid en portefeuille Samen Eten,
Inloop, commissie BBB&B, Activiteitencommissie
Hans Hulsebosch
algemeen bestuurslid en portefeuille Gebouwbeheer
Bram Heringa
algemeen bestuurslid en portefeuille Cie BBB&B en
Wijk Boeimeer
Patrick van Lunteren algemeen bestuurslid en portefeuille PR &
Communicatie

De coördinator Noodopvang nam steeds deel aan de bestuursvergaderingen.
Het bestuur vergaderde tijdens de pandemie vooral via ZOOM, een
noodzakelijk kwaad.
Financiën
De stichting is grotendeels afhankelijk van fondsen en donaties. Voor de
Noodopvang van Ongedocumenteerden ontvangen we sinds 2019 een
subsidie van de Gemeente Breda, en daarnaast een beperkte subsidie voor
het Maatjesproject en het MaatjesPlusproject. Om de kosten te dekken van
deze projecten en diverse andere activiteiten, ontvingen we ook dit jaar weer
royale bijdragen van een aantal fondsen zoals de Vrouwen van Bethanië en
het Kansfonds. Van dit laatste fonds krijgen we een meerjarige
exploitatiebijdrage voor meerdere jaren, doorlopend tot en met 2022. De
huurinkomsten waren in 2020 relatief laag omdat door corona veel
activiteiten stillagen en vergaderingen en bijeenkomsten vaak online
doorgang vonden. In totaal hadden we € 188.540 aan inkomsten.
Daartegenover werd € 197.077 uitgegeven. Deze uitgaven zijn een stuk hoger
dan in 2019 omdat energiekosten na de verbouwing voor rekening van de
stichting komen. Hierdoor ontstond dit jaar een tekort van € 8.537, wat ten
laste van het eigen vermogen van de stichting komt, wat resulteert in een
eigen vermogen van € 55.600.
In 2020 zijn we begonnen met een groot verbouwingsproject in ons centrum.
Zo werd de zolderkap volledig geïsoleerd waardoor de derde verdieping
gebruikt kan worden voor lessen, en werd op de eerste verdieping een extra
keuken voor de bewoners geplaatst. Deze kosten worden in de balans
zichtbaar gemaakt omdat de afrekening voornamelijk in 2021 plaatsvond.
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INKOMSTEN
Gemeente Breda
Fondsen
Huurinkomsten
Overige inkomsten
Tekort

16
Totaal

UITGAVEN
€ 98.580
€ 70.000
€
3.006
€ 16.954
€
8.537
_________
€ 197.077

ACTIVA
Materiele vaste activa
Projecten in uitvoering
Bank/ kas
Te vorderen subsidies

Opvang vluchtelingen
Maatjesproject
Inloop en activiteiten
Algemene kosten

€ 109.418
€ 32.214
€ 43.380
€ 12.065
_________
€ 197.077

PASSIVA
€
€
€
€

62.266
44.728
89.210
7.366

Eigen vermogen
€ 55.600
Te betalen kosten
€ 105.973
Lening Br van Huijbergen € 41.995

Door het Kansfonds is een “Leertraject Structureel werken aan
fondsenwerving en verduurzaming van de financiën” opgezet, waar ook het
MCB-bestuur voor intekende. Door de lockdown werd ook dit uitgesteld.
Wij zijn onze sponsoren, donateurs, giftgevers en Vrienden van het MCB zeer
erkentelijk voor de financiële en materiele ondersteuning, die wij ook dit jaar
mochten ontvangen.
KNR-PIN * Oranjefonds * Fonds Franciscus * Gemeente Breda
Vrouwen van Bethanië * DAK * Diaconie Protestantse Gemeenschap
Caritas Augustinus Parochie * One Big Smile * Winters Bouw
Welkomsttaal * Buddy to Buddy * Stichting Leergelden
Huisartsengroep Bredero * Huisartsenpraktijk van Eerd * Huisarts Nikkels
Tandarts van Loosbroek * Doornbos Fysio Groep

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. Dankzij hen
konden we met behulp van de kadetten van de KMA een geweldige
schoonmaakactie houden in het gebouw en konden we gebruik maken van
de diensten van accountant van Oers.
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Mondiaal Centrum Breda
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