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Voorwoord
2018 was voor Het Kruispunt Nijmegen een goed en tegelijk moeilijk jaar. Onze
ontmoetingsplek voor daklozen, de Titus Brandsmakapel in Doddendael, kampt bij hevig
regenweer met een slecht doorstromend toilet. Schreeuwend duur om te herstellen. Daarbij
zijn we ook nog eens een gemeentemonument. Veel plichten, weinig rechten. Dus we
bidden maar voor weinig regen. Een groter probleem was de onderbezetting van vrijwilligers
en professionals die voor een zwaar jaar zorgde waarin we alle zeilen moesten bijzetten.
Toch zijn we positief gestemd. Onze doordeweekse activiteiten, open huis, overlevingsatelier
voor levenskunst, maaltijden op de donderdag, muziekmiddagen, maandag
vrijetijdsbesteding, lopen allemaal goed. Dit dankzij een groepje vrijwilligers die we niet
genoeg kunnen bedanken en waarvan we er niet genoeg kunnen hebben. We komen tekort!
Als u een kapelmeester kent, een rioolvrijwilliger, een muziekliefhebber, een kookgek, een
gepensioneerde bankdirecteur of nog handiger klusjesman, stuur hem alstublieft op ons dak.
Dit jaar namen we afscheid van Harrie Lennaerts, meer dan zeven jaar onze straatpastor.
Met zijn opvolger Lucy Geertman zijn we meer dan blij. Lucy is een echt straatmens, spreekt
de taal van de daklozen en daarnaast nog eens vier andere talen, en kan tegelijk goed
overweg met bestuurders, organisaties en politieagenten. Ook mochten we ons dit jaar
verheugen in de terugkeer van Sandra Sennef, de Kruispunt-coördinator. Helaas kon zij zich
nooit helemaal voltijds inzetten, waardoor we Lucy soms ook als co-coördinator moesten
inzetten. Voor een echte straatpastor geen mooie start. We zijn haar dan ook zeer dankbaar.
In 2018 bestonden we 20 jaar en vonden dat aanleiding voor een feestje. Dit hebben we dan
ook in januari 2019 groots gevierd. Eigenlijk is het elk jaar reden tot feest, want we zijn elk
jaar opnieuw weer blij dat we er zijn. We hebben opnieuw het hoofd boven water weten te
houden. Elk jaar opnieuw moeten we een beroep doen op sponsoren, om de eenvoudige
reden dat we zelf geen geld kunnen maken, we zijn geen bedrijf, en al helemaal niet
winstgevend. Dus ik alle grote sponsoren zoals de gemeente Nijmegen, het Fonds Franciscus,
de diaconieën in de omgeving en anderen die anoniem willen blijven, en de vele kleine
sponsoren, met tientjes, twintigjes en vijftigjes zonder wie we het niet zouden redden.
Valt er dan iets of iemand te redden? Onze doelstelling is bescheiden. Een kapel voor
zondagse vieringen, onafhankelijk van welke kerk dan ook, maar wel vanuit christelijke of
bijbelse inspiratie omdat we onze stichters, paters Jan Eijkman (SCJ) en Fons Meijers (MSC)
indachtig willen blijven, maar zonder dit te willen opleggen. Een thuis voor thuislozen, in de
wetenschap, hoe verloren of eenzaam we ons soms ook voelen, dat we niet alleen zijn.
Patrick Chatelion Counet
Voorzitter
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1. Inleiding

In dit jaarverslag blikken we met u terug op het jaar 2018. We geven in de 2e paragraaf
in het kort weer waar Het Kruispunt voor staat. Vervolgens staan we in paragraaf 3 stil
bij onze projecten en activiteiten: het straatpastoraat, het herdenken van overledenen,
de muziek, het atelier van de overlevingskunst en meer. In paragraaf 4 kijken we naar de
mensen van Het Kruispunt en in paragraaf 5 naar de samenwerking met andere
organisaties. In paragraaf 6 leest u meer over promotie en publiciteit en paragraaf 7 gaat
over huisvesting en faciliteiten. In paragraaf 8 treft u een overzicht van de financiële
situatie aan en in paragraaf 9 blikken we vooruit naar 2019.

Voor verdere informatie verwijzen we naar onze website: www.kruispuntnijmegen.nl. Ook
zijn we te volgen op Facebook: www.facebook.com/KruispuntNijmegen

2. Kruispunt in vogelvlucht

Het Kruispunt biedt sinds 1998 letterlijk en figuurlijk ruimte aan mensen van de
straat. Wat drijft hen? Wat houdt hen bezig en wat geeft hun leven kleur? De Titus
Brandsma Kapel biedt gelegenheid hierbij stil te staan, op meerdere momenten en
tijdens verschillende activiteiten. Zowel wat betreft de aard van deze activiteiten
als het tijdstip waarop ze plaatsvinden, vormt Het Kruispunt een aanvulling op dat
wat andere instellingen te bieden hebben.
Bij Het Kruispunt staat de zogeheten presentiebenadering centraal. Daarbij gaat
het om aandacht en menslievendheid, aansluiten bij de ander, sociale insluiting en
waardigheid en er zijn op momenten die tellen. Deze benadering ligt aan de basis
van alle projecten en activiteiten van Het Kruispunt, maar komt in het bijzonder tot
uiting in het straatpastoraat.
In alles wat binnen Het Kruispunt gebeurt, staan verschillende kernwaarden
centraal: laagdrempelig, open, medemenselijk, onvoorwaardelijk,
onbevooroordeeld, betrokken en mensen in hun kracht zetten. Deze waarden
worden gedragen door zo’n 25 vrijwilligers, de drijvende kracht achter Het
Kruispunt. Zij zijn betrokken bij de activiteiten en projecten van het Kruispunt,
waarvan we hieronder verslag uitbrengen. Hoewel het aantal deelnemers per
onderdeel sterk verschilt, ligt het ongeveer tussen de vier en 25 personen.
Het Kruispunt heeft een jaarbudget van zo’n 100.000 euro (zie paragraaf 8:
financiën), waarvan het grootst deel bestaat uit een waarderingssubsidie van de
gemeente Nijmegen. Verder kent Het Kruispunt een stichtingsbestuur, bestaande
uit Patrick Chatelion Counet (voorzitter), Leo Kool (penningmeester), Remco Graat
(secretaris), Arie de Vries en Pauli Dings (beiden algemeen bestuurslid).
We willen dit korte overzicht van Het Kruispunt besluiten met een uitspraak van
Miranda, één van de trouwe bezoekers van Het Kruispunt. “Het Kruispunt is voor
mij een rustpunt. Ik weet mij er geaccepteerd en gewaardeerd om wie ik ben.”
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3. Projecten en activiteiten
3.1 Straatpastoraat
"Mensen van de straat" leven niet volgens kantooruren of van afspraak tot afspraak; ze leven
vaak van dag tot dag en van de ene levensbehoefte naar de andere. Bij tij, maar meestal bij ontij
hebben ze behoefte aan een gesprek of een luisterend oor. Dat vraagt om een toegewijd
straatpastor, die veel op straat en opvangplekken te vinden is. Jarenlang heeft Harrie Lennaerts
deze rol bij Het Kruispunt vervuld, maar sinds juni 2018 is hij opgevolgd door Lucy Geertman. In
het stukje hieronder stelt zij zichzelf voor.
In 2018 heeft Lucy veel tijd en energie geïnvesteerd in het leggen van contact met de mensen
van de straat. Ook heeft ze het netwerk van Het Kruispunt leren kennen, waaronder de locaties
die regelmatig worden bezocht: Straatmensen, De Hulsen, NuNN, MFC, Kasteel, DOMUS,
Bloemenheuvel, Dagloon, Barka en De Lutherse Kerk. Sinds haar start heeft Lucy een
vertrouwensband weten op te bouwen met bezoekers van het Kruispunt en zo een basis gelegd
om te komen tot betekenisvolle ontmoetingen en gesprekken over zingeving.
Ook op feestdagen, zoals Kerstmis en Sinterklaas, willen we mensen van de straat sfeervolle
activiteiten aanbieden. Zo is Sinterklaas begin december bij ons op bezoek geweest en was er op
23 december een speciale Kerstviering met daarna een gezamenlijke maaltijd. Op 28 december
was er een kerstdiner, aangeboden door de Field Work Foundation.

Verschil maken voor vergeten mensen
Lucy is in juni 2018 begonnen als straatposter en heeft sindsdien een wat ‘valse’ start
gekend. Ze moest veel taken op zich nemen die niet bij een straatpastor horen. Daardoor
heeft ze zich niet helemaal kunnen laten zien. Vandaar dat Lucy in een volgend jaarverslag
een terugblik zal geven op haar werk bij Het Kruispunt. Voor nu geven we met plezier de
introductie weer die ook op de website staat van Het Kruispunt. Via deze weg kunnen zo nog
meer mensen Lucy leren kennen.
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Mijn naam is Lucy Geertman en ik ben 54 jaar. Ik heb theologie gestudeerd en heb een paar
jaar als vrijwilligster gewoond en gewerkt in de internationale en oecumenische
gemeenschap van Taizé (Frankrijk). Ik heb het vak levensbeschouwing gegeven op
HAVO/VWO scholen en bij het Leger des Heils gewerkt in verschillende opvangen en steden.
Al 20 jaar ga ik voor langere of kortere tijd naar Mexico. Als vrijwilligster werkte ik in het
project “Niños Don Bosco”. Ik deed vooral straat- en buurtwerk in de armste wijken van de
stad Leon met speciale aandacht voor straatkinderen/jongeren en hun families.
Ik ben straatpastor geweest in Hoorn en ben sinds 1 juni werkzaam in Nijmegen. Ik houd van
de straat, ben er door gefascineerd en voel me er thuis. Ik zie het als een geschenk en kans
om op straat allerlei mensen te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Vooral met hen
die kwetsbaar, buitengesloten, verslaafd, ontheemd, dakloos en/of eenzaam zijn. Ook wil ik
mensen opzoeken in de verschillende opvangen of bij hen thuis.
Ik ga ook voor in de vieringen op zondag in de Titus Brandsma Kapel en ben regelmatig
aanwezig bij de activiteiten in de kapel om een luisterend oor te bieden aan bezoekers en
vrijwilligers. Tevens ga ik voor bij uitvaarten en herdenkingsvieringen voor overleden dak- en
thuislozen in onze kapel of elders. Het is heel belangrijk dat ook zij een waardig afscheid
krijgen. Het Kruispunt biedt de mogelijkheid om van overleden dak- en thuislozen afscheid te
nemen op een manier die bij hen past.
Als oecumenisch pastor hoop ik voor Het Kruispunt en de stad Nijmegen een verschil te
kunnen maken voor de mensen die vaak vergeten worden. Ik ben ervan overtuigd dat het nu
meer dan ooit nodig is om als kerken/christenen daadwerkelijk en concreet werk te maken
van “De Werken van Barmhartigheid” en te leven naar het Evangelie. Ik geloof dat mensen
niet door eigen schuld op straat terechtkomen en dat iedereen een tweede of derde kans
verdient.
Straatpastor Lucy
3.2 De Baan
“De Baan” is al jaren een belangrijke activiteit binnen Kruispunt. De vrouwen die als
prostitué op "de Baan" (tippelzone in het Nijmeegse centrum) werken, vormen in
vele opzichten een kwetsbare groep. Gewoon aandachtig aanwezig zijn en een
luisterend oor bieden is soms zeer gewenst. Ook het afgelopen jaar (evenals
voorgaande jaren) bezochten onze twee vaste vrijwilligers Winy en Monique
regelmatig de dames op de tippelzone en boden ruimte voor dat waar behoefte
aan was.
Winy en Monique zijn bekende en vertrouwde gezichten voor de vrouwen, er is een
wederzijdse band. De contacten met de vrouwen zijn wisselend, soms oppervlakkig,
soms diepgaander van aard. Elke keer als ze de Baan bezoeken, lopen Winy en
Monique ook even de huiskamer van de Cirkel binnen. De contacten met de
medewerkers van de Cirkel zijn goed en we houden elkaar op de hoogte van
ontwikkelingen.
6
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3.3 Bij overlijden
Al sinds de oprichting verzorgt Het Kruispunt persoonlijke afscheidsvieringen. We maken er
ruimte voor dat ieder op eigen wijze afscheid kan nemen en dat er recht gedaan wordt aan
de overledene.
Dak- en thuisloze mensen krijgen in versterkte mate te maken met sterfelijkheid, rouw en
verlies. Op deze momenten komen er vaak vragen naar boven en kan er behoefte zijn om
daarover met iemand te praten. Het voorzien in deze behoefte is en blijft één van de
belangrijkste werkzaamheden van onze straatpastor.
Samen met de mensen van de straat en soms met familie of instelling hebben we in 2018
vier passende afscheidsvieringen verzorgd. Twee hiervan werden verzorgd door Harrie. De
andere twee door Lucy. Dat is net zoveel als in 2017. Tijdens de afscheidsvieringen heerst er
altijd een grote verbondenheid en saamhorigheid en voel je hoe waardevol het is dat we
samen zijn. Ieder kan op eigen wijze afscheid nemen.
Het is nodig om blijvend te investeren in de contacten met de Gemeente Nijmegen, om zo in
een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte te zijn van het overlijden van (voormalige)
straatmensen. Zo voorkomen we dat ze al gecremeerd zijn voordat we de laatste eer hebben
kunnen bewijzen en mensen van de straat de gelegenheid hebben kunnen geven om
afscheid te nemen. Ook is er een samenwerking met de Nijmeegse stadsdichter die met
onze straatpastor aanwezig probeert te zijn bij een eenzame uitvaart.

7

Het Kruispunt Nijmegen Jaarverslag 2018

3.4 Onderhoud van de graven en jaarlijkse herdenking
In het voor- en najaar hebben we met een groep betrokken vrijwilligers van de straat de
gemeentelijke graven op begraafplaats Jonkerbos verzorgd. Dankzij deze groeiende groep
vrijwillige straatmensen blijft de plek en Het Monument om te Herinneren er netjes bijliggen.
Het Monument is ter nagedachtenis aan overleden dak- en thuisloze mensen in Nijmegen. Het
wil aandacht vragen voor het lot van deze mensen, hen rechtdoen en nabestaanden een plek
bieden van afscheid en bezinning. Bij dit monument is in 2017 ook de as uitgestrooid van pater
Jan Eijkman S.C.J., één van de oprichters van Het Kruispunt. Zijn naam hangt aan de
Namenboom: een kunstzinnig vormgegeven boom, waarin bordjes hangen met de namen van
overledenen, waarvan de as bij het monument is uitgestrooid.
Rondom Allerzielen was er in 2018 voor de zesde keer de herdenking bij het Monument
om te Herinneren. Dit is een jaarlijkse traditie, die zich in positieve zin blijft ontwikkelen.
Er zijn steeds nieuwe mensen die zich met de plek en het Monument verbinden. In 2018
waren er 50 aanwezigen bij de herdenking en was er medewerking van het koor “De
Laatste Eer”.

3.5 Straatviering
Een gezamenlijk moment van bezinning en het gebruik maken van rituelen als uitingsvorm
kenmerken de oecumenische straatvieringen op zondagmiddag in de kapel. Randvoorwaarde is
de vertrouwde omgeving die de Titus Brandsmakapel biedt en de goede en veilige sfeer die door
de voorgangers en vrijwilligers geboden wordt.
Twee jaar geleden zijn we begonnen met een nieuwe opzet voor de viering. Deze vindt nu plaats
om de twee weken en aan het eind is er het, inmiddels befaamde, ‘eieren bakken onder leiding
van Nando’. Nando heeft dit vijftien jaar op zondag op straat gedaan, onder de vlag van de
Straatmensen-organisatie. Hij genoot daar flinke bekendheid als eierenbakker.
De in 2017 ingezette verandering heeft er mede toe geleid dat steeds meer mensen op zondag
hun weg naar de Titus Brandsma kapel hebben weten te vinden. Waren er in 2017 nog zes tot
twaalf bezoekers, inmiddels betreft het twaalf tot twintig mensen, met uitschieters naar 25! Er
bestaat een poule van meerdere voorgangers: straatpastor Lucy Geertman en bestuursleden
Remco Graat en Patrick Chatelion Counet. Lucy zelf is elke zondag present, onder meer als
aanspreekpunt en luisterend oor. We hebben gemerkt hoe zeer de zondagse samenkomsten
worden gewaardeerd door de bezoekers. Zondag is voor mensen die dak- en thuisloos zijn
immers vaak een moeilijke en eenzame dag.
8
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3.6 Het Atelier van de Overlevingskunst
Het Atelier was ook in 2018 weer een laagdrempelige, inspirerende en warme plek voor mensen
van de straat, waar zij een stimulans vinden om zelf op creatieve wijze zin te zoeken. Daarmee
krijgen zij de kans om individueel aanwezige sterke kanten/talenten te ontwikkelen.
Sinds 2014 is er een wekelijks item van Het Atelier op onze facebookpagina, genaamd “wit op
zwart”. Per keer bedenkt een deelnemer een pakkende spreuk die in witte letters op een zwart
bord komt te staan. Deze spreuk wordt geplaatst bij de ingang van de kapel en belandt op
facebook. Ook in 2018 hebben deelnemers originele uitspraken weten te bedenken.
Een groot aantal kunstwerken, gemaakt door deelnemers aan Het Atelier, zijn doorlopend te
bezichtigen bij het “Huis van Compassie” (Protestantse Diaconie Nijmegen), bij De Waalboog,
locatie Joachim en Anna aan de Groesbeekseweg en in onze eigen Titus Brandsmakapel. In 2018
was er weer een expositie in het Huis van Compassie. Verder was Het Atelier de hele dag
aanwezig op de Nijmeegse daklozendag. Deelnemers hebben foto’s gemaakt van bezoekers en
daarmee T-shirts bedrukt. Dit bleek een groot succes.
Na vele jaren heeft Thijs Frissen, jarenlang de kartrekker van Het Atelier van de
Overlevingskunst, afscheid genomen van Het Kruispunt. Hij heeft een waardig afscheid
gekregen, waarbij voorzitter Patrick hem in een toespraak heeft bedankt.

3.7 Jongeren Muziekproject
Elke vrijdagmiddag draait Het Jongeren Muziekproject, een project voor straatervaren jongeren.
Inmiddels is de leeftijdsgrens wel wat opgehoogd, van 25 naar 30 jaar. De opzet van het project
is om deze jongeren een laagdrempelige, veilige en stimulerende plek te bieden, waar zij terecht
kunnen met hun verhaal en waar zij onze vrijwilligers en anderen kunnen ontmoeten.
Het project draait sinds juni 2011 en is daadwerkelijk een plek geworden waar de deelnemers
zichzelf kunnen zijn, zich kunnen uiten, hun grenzen kunnen verleggen en hun zelfvertrouwen
kunnen vergroten. Elke activiteit wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Dit is een
belangrijk en gewaardeerd gezamenlijk deelmoment waar van alles besproken wordt.
9
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De deelnemers zijn op muzikaal vlak enorm gegroeid in de afgelopen zeven jaar. Er heeft zich
een ontwikkeling voorgedaan van het musiceren aan de hand van de laptop naar het maken van
'live' muziek. Verschillende deelnemers kunnen inmiddels een instrument bespelen en er wordt
ook samen gespeeld. De meeste deelnemers hebben geen last meer van podiumvrees en er
wordt ook veel makkelijker geëxperimenteerd en geïmproviseerd. Nieuwe deelnemers vonden
het afgelopen jaar ook makkelijk hun plekje en werden warm welkom geheten door de ervaren
deelnemers en vrijwilligers.
In 2018 heeft de jongerenmuziekgroep zich weer volop ontwikkeld, onder begeleiding van
vrijwilligers Joost en Frans en twee tijdelijke stagiaires van de HBO-opleiding muziektherapie.
Uiteindelijk hebben de jongeren ook twee optredens verzorgd. Het eerste was op 8 juli bij de
Nijmeegse stadsnomaden en het tweede was op 12 oktober, tijdens de jaarlijkse Daklozendag.

3.8 Samen Koken & Eten
Bijna elke donderdag koken en eten we samen met bezoekers. Iedere week kookt er
iemand van onze doelgroep. Hij of zij verzint de maaltijd en gaat, samen met de
straatpastor, inkopen doen. Daarbij wordt gelet op het seizoen en op aanbiedingen.
Samen Koken & Eten is een gezamenlijk project, mensen helpen elkaar, ook met het
klaarzetten en het op- en afruimen. De samenwerking en onderlinge verbondenheid zijn
gegroeid en successen worden gedeeld. Het team is er daarmee in 2018 weer in
geslaagd om een laagdrempelige, open en gezellige sfeer te creëren, waarin mensen
(elkaar) helpen en daarmee dragers van het project zijn.
In de zomer van 2018 trok het project Koken & Eten veel bezoekers, zo’n 25 personen
per keer. Helaas zagen we ons gedwongen de frequentie in oktober omlaag te brengen,
vanwege geringe personele bezetting. Dit najaar zaten we nog steeds op zo’n vijftien tot
twintig bezoekers. Terugkijkend op het jaar hebben zeker zo’n 100 verschillende
mensen meegegeten.
3.9 Creatieve inloop
In 2018 wisten veel mensen de inloop op maandagmiddag te vinden. Het is een middag
geworden waarin van alles kan ontstaan. Hierin is veel ruimte voor eigen initiatieven, ook van
onze vrijwilligers. Er wordt gesjoeld, geschilderd, gekaart of muziek gemaakt, net hoe de pet
staat (en wat er ingezet wordt). Op deze middag is tevens veel ruimte voor ontmoeting en
persoonlijke gesprekken. Verder wordt er ook samen plezier beleefd. De straatpastor probeert
geregeld aanwezig te zijn voor een praatje.

4. Medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en bestuursleden
4.1. Waardering
We zijn erg dankbaar voor de inzet van onze vrijwilligers. Zij vormen het
fundament en het kloppend hart van Het Kruispunt. Ieder week staan zij klaar bij
het organiseren van de activiteiten binnen onze organisatie. Om hier bewust bij
stil te staan organiseren we ieder jaar een vrijwilligersdag. In 2018 hebben
gezamenlijk gebowld in het Nijmeegse bowlingcentrum Olround, waarbij we
aansluitend gezellig samen hebben gegeten.
Toerusting van onze vrijwilligers vinden we erg belangrijk. In het najaar van 2018 is er
daarom een training geweest “Hoe om te gaan met agressie.” We hadden hiervoor een
professional ingeschakeld, die onze mensen ervan bewust heeft gemaakt wat zij kunnen
10
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doen om agressie te voorkomen en hoe zij “de-escalerend” te werk kunnen gaan. Voor onze
doelgroep, mensen met soms korte lontjes, zijn dit uiterst relevante en zinvolle trainingen.
4.2. Wisselingen
In 2018 hebben we een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen, namelijk Pauli
Dings. Zij zal onder meer de portefeuille HR op zich nemen. Verder waren er heel
wat wisselingen in ons vrijwilligersbestand. Er vertrokken zes vrijwilligers om
uiteenlopende redenen, maar gelukkig wisten vier nieuwe vrijwilligers de weg naar
Het Kruispunt te vinden. Al met al is ons, toch al niet al te grote club vrijwilligers,
weer wat verder uitgedund. Blijven zoeken naar nieuwe mensen blijft van cruciaal
belang!

5. Samenwerking met andere organisaties

In het bereiken van de doelgroep werkt Het Kruispunt actief samen met andere
organisaties, waarbij Het Kruispunt zich expliciet richt op zingeving voor mensen van
de straat. Het Kruispunt wil als vrijplaats fungeren van en voor de mensen van de
straat, door middenin de stad aanwezig te zijn, niet gebonden aan organisaties,
kerken of overheid, maar wel met hen verbonden. Zo zijn wij actief betrokken bij
het Nijmeegs Daklozen Overleg (NDO). Ook het afgelopen jaar hebben wij weer
samengewerkt in het NDO en met organisaties als Barka NL, het Meldpunt
Bijzondere Zorg GGD en andere organisaties.
5.1 NDO (Nijmeegs Daklozen Overleg)
Vanuit Kruispunt nemen we al sinds de oprichting deel aan het Nijmeegs Daklozen
Overleg (NDO). Daarbij helpen we altijd met het organiseren van de jaarlijkse
Daklozendag. Dat was in 2018 een mooie dag, met veel activiteiten.
5.2 Barka
Lucy heeft in 2018 veel en intensief contact gehad met Barka, een Poolse stichting die zich
richt op, onder meer, de huisvesting en re-integratie van Poolse dak- en thuislozen in
verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Zo heeft Lucy samen met mensen van
deze stichting twee jonge mannen en een jonge moeder met baby geholpen terug te keren
naar Polen. Ook was ze betrokken bij de crematie van een dakloze Pool en het opvangen en
begeleiden van meerdere Poolse landgenoten die het moeilijk hadden met diens overlijden.
Met Allerzielen heeft Lucy, samen met enkele Polen en mensen van Barka, zijn as begraven
bij de Namenboom, het monument voor overleden dak- en thuislozen op het kerkhof van
Jonkerbos.
5.3 Overige
We nemen deel in overleggen met de gemeente. Ook hebben we weer een bijdrage
geleverd aan de uitvoering van het winterprotocol in samenwerking met Iriszorg,
politie, gemeente en het Meldpunt bijzondere zorg. Verder participeren we in het
landelijke Netwerk DAK en LOND, waarbij jaarlijks de straatpastores uit het land bij
elkaar komen voor uitwisseling en een themabespreking.
We hechten verder veel waarde aan onze reguliere contacten met de wijkagenten
en medewerkers en bestuurders van GGD, RIBW, de Diaconie, Dagloon,
Straatmensen voor Straatmensen, Iriszorg en Leger des Heils. Tot slot blijven we
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ons richten op de verbinding met personen en
organisaties die niet direct met het leven van
mensen zonder dak of thuis bekend zijn.

6. Promotie Het Kruispunt
In 2018 hebben Harrie Lennaerts en met name Lucy
geïnvesteerd in het op de kaart zetten van het Kruispunt. Zo
verscheen er in maart een uitgebreid artikel in Volzin, waarin
Harrie een rijk beeld schetste van wat het straatpastoraat
behelst. Opvolger Lucy figureerde in een kerst-artikel in de
Brug en in De Gelderlander. Geen slechte media-exposure
voor een kleine organisatie als Het Kruispunt.
Ook op andere manieren heeft Lucy Het Kruispunt in 2018 voor het voetlicht gebracht. Zo
heeft ze twee bijeenkomsten bijgewoond van Netwerk DAK. Hierbij kwamen straatpastores
vanuit heel Nederland bijeen. Verder was er in september de Nijmeegse ‘Walk of Peace’: 50
deelnemers werden door Lucy en penningmeester Leo Kool in de kapel ontvangen. Leo heeft
uitleg gegeven over de activiteiten van Het Kruispunt. Lucy gaf aan wat aan straatpastor zoal
doet. De mensen bleken zeer onder de indruk van Leo’s en Lucy’s verhaal. Ook heeft dit
bezoek Het Kruispunt twee nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
Op 6 oktober hebben Lucy en Leo opnieuw gasten in de kapel ontvangen: zo’n 80
deelnemers aan ‘Het Ommetje’ (een Nijmeegs initatief om de eigen wijk en buurt te
verkennen). En op 30 november heeft Lucy tijdens een avond in de RK-kerk in Wijchen
uitgelegd wat Het Kruispunt is en wat het werk van een straatpastor behelst.

7. Huisvesting en faciliteiten

De Titus Brandsmakapel is de thuisbasis van Het Kruispunt Nijmegen. Alle
projecten en activiteiten vinden hier plaats. Naast uitreiken naar onze doelgroep,
kunnen we ze ook ontvangen, onder eigen dak. Om dit te kunnen blijven doen
gaan onderhoud en ingrepen aan interieur en exterieur onverminderd door.
7.1 Onderhoud en veiligheid
Ook in 2018 konden we enkele belangrijke verbeteringen in gang zetten. Zo
beschikken we inmiddels over een volautomatische zon- en warmtewering en een
nieuwe installatie voor verwarming, verkoeling en mechanische ventilatie. Op deze
manier verwachten we dat we gedwongen sluitingen als gevolg van de normale
seizoenswisselingen kunnen beperken. Verder zijn de muren van de kapel opnieuw
gewit. Ook hebben we de veiligheid in geval van brand en EHBO verhoogd.
7.2 Na 2018
Helaas lekt ons dak nog steeds, wat keer op keer zorgt voor waterschade aan, onder meer,
onze muren en het meubilair. Verder kampen we met problemen met de riolering.
Meerdere malen is hierdoor ons toilet overstroomd. Het lijkt erop dat een duurzame
oplossing nog niet zo eenvoudig is en bovendien nogal prijzig zal zijn. Bij het schrijven van dit
jaarverslag overdenken we als bestuur de opties.
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8. Financiën
8.1 Algemeen
Het saldo in 2018 van de baten en de lasten van onze Stichting bedroeg –€8,262 (negatief),
bij een begroot resultaat van €0. In 2017 noteerden wij een saldo van €19.652 positief en in
2016 €5.059 (positief) Het negatieve resultaat op de exploitatierekening is grotendeels
veroorzaakt door een reorganisatie, waarvan de noodzaak duidelijk werd in de loop van het
boekjaar. De kosten hiervoor zijn in 2018 als reservering genomen. Onze continuïteitsreserve
(de zo gewenste buffer, die ons voorbestaan garandeert), is ondanks de reservering in stand
gebleven. We kunnen dus spreken van een financieel gezond jaar 2018. Voor 2019
verwachten wij met een sluitende begroting het boekjaar te kunnen afsluiten. Hierbij dient
te worden opgemerkt dat slechts geringe tegenslagen al leiden tot een negatief exploitatie
resultaat.
8.2 Inkomsten
Het Kruispunt kreeg in 2018 €156.082 aan inkomsten binnen, aanzienlijk meer dan begroot.
De reden van deze overschrijding is gelegen in het realiseren van het
klimaatverbeteringsproject in onze kapel. Hoewel wij altijd spaarzaam zijn met het noemen
van onze sponsors, willen wij bij deze een uitzondering maken en de Stichting Volksbelang
Nijmegen danken voor de royale steun om dit project mogelijk te maken. Het grootste deel
van onze inkomsten blijft afkomstig van de Gemeente Nijmegen. Deze waarderingssubsidie
(€64.900) bedraagt 42% van de totale inkomsten. Vorig jaar was dit 59%. Door de
ondersteuning bij kapelaanpassingen en enkele andere grote donaties is 2018 een jaar
geweest waarin het kosten/inkomsten niveau afwijkend was van vorige jaren en ook
afwijkend zal blijken te zijn van het jaar 2019 (en volgende).
Voor de activiteiten die het Kruispunt ontplooit en die het bestaansrecht van onze stichting
vormen, zijn, naast de gemeentelijke ondersteuning, de donaties essentieel. Waren vroeger
de gemeentelijke subsidie en onze vaste personeelslasten in evenwicht, de laatste jaren zijn
we ook voor de dekking van de personele kosten deels afhankelijk van de variabele
inkomsten. Hierdoor konden we wel in 2018 onze straatpastor voor iets meer uren inzetten
(in vergelijking met 2017 en 2016). Maatschappelijke organisaties, kerkelijke instellingen en
individuen kunnen wij niet hartelijk genoeg danken dat ook zij het bestaan van Het
Kruispunt, jaar na jaar, mogelijk maken.
8.3 Uitgaven
Waren in 2018 de inkomsten fors hoger dan in 2017 en dan in het budget, hetzelfde gold
voor de uitgaven. In de directe kosten springt het project klimaatbeheersing eruit (circa
€25.000). Bij de personeelskosten zit een forse overschrijding vanwege het opvangen van de
afwezigheid van de coördinator en iets meer uren voor de straatpastor. De afwezigheid van
de coördinator vertaalt zich overigens niet alleen in meer kosten voor tijdelijke vervanging,
maar soms ook door minder kosten vanwege minder activiteiten. Er is een reservering
opgenomen voor een reorganisatie die eind 2018 is ingezet en in de loop van het jaar 2019
zijn beslag gaat krijgen. Een deel van de uitgaven (coaching en advies) zijn ook in 2018
daadwerkelijk al gemaakt.
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8.4 Vooruitblik 2019
Nu de kapel een upgrade heeft ondergaan zullen we aan directe kosten weer naar ons
normale niveau (vgl. 2017) teruggaan . Wel spelen er nog enkele problemen met lekkage en
waterafvoer. Onze activiteiten zijn gedekt door projectsubsidies en de personele kosten
zullen in de buurt van het daarvoor begrote bedrag uitkomen. Na de reorganisatie zal er ook
gewerkt kunnen gaan worden aan het meer inhoud geven aan het vrijwilligersbeleid. De
ambitie die we in het vorige jaarverslag uitspraken op deze plek is niet gerealiseerd . En dat
terwijl we in 2018 erg sterk op onze vrijwilligers hebben moeten leunen.
Wilt U het hele financiële jaarverslag 2018 van stichting het Kruispunt Nijmegen bekijken, ga
dan naar onze website
8.5 Club van 100
Met de club van 100 willen wij betrokken Nijmeegse burgers en mensen in de
regio verbinden aan Het Kruispunt. Om te zorgen dat er in Nijmegen iets als Het
Kruispunt blijft bestaan, is deze betrokkenheid van burgers essentieel. Met de
club van 100 willen wij een kring van 100 donateurs aan kruispunt verbinden die
met minimaal 100 euro bijdragen aan ons werk. Lid worden van de club van 100
kan eenvoudig via de club van 100 button op de website
www.kruispuntnijmegen.nl
8.6 Ambassadeurs
Doel van het ambassadeurschap is om naar buiten toe in het netwerk van de
ambassadeurs mensen kennis te laten maken met Het Kruispunt als organisatie,
waardoor Het Kruispunt sterker wordt verankerd in de Nijmeegse samenleving. Daarbij
krijgen mensen in Nijmegen en omgeving meer beeld bij de activiteiten van Het
Kruispunt en biedt het ook een platform voor ondersteuning van deze activiteiten,
bijvoorbeeld door deelname aan de club van 100.t Kruispunt Nijmegen Jaarverslag
201
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9. Vooruitblik van het bestuur

Als bestuur willen we de mensen van Het Kruispunt ondersteunen bij het mooie
werk dat ze doen. Daar is onder meer een betrokken netwerk van mensen voor
nodig, een gezonde financiële basis, een plek waar je warm en droog zit en een
inspirerende visie op de rol van Het Kruispunt. In 2019 willen we hieraan verder
bouwen, samen met onze vrijwilligers, straatpastor en coördinator.
We hopen erop (en bidden ervoor…) dat 2019 wat meer rust brengt in ons
personeelsbestand. Wanneer Lucy weer wat coördinatorstaken kan loslaten, dan
geeft dat haar ruimte om te doen waar ze goed in is: het werk op straat, in gesprek
gaan met mensen van de straat. Ook prijzen we ons gelukkig dat we opvolgers
hebben gevonden voor enkele ervaren vrijwilligers. Dat biedt perspectief op
continuïteit en wat rust. Tegelijk realiseren we ons dat het past bij het
maatschappelijke tijdsgewricht dat het moeilijk is vrijwilligers te vinden en te binden.
Tot slot: als bestuur zijn we ervoor verantwoordelijk dat Het Kruispunt een solide
financiële basis heeft. Dat vraagt om energie te blijven steken in het aanschrijven
van instellingen, kerken en individuen om giften en donaties. Tegelijk vinden we het
belangrijk om ons te bezinnen op het ‘waarom’ en ‘waartoe’ van Het Kruispunt. In
2019 hopen we hiermee een begin te maken, waarbij we hopen opnieuw de
waarden en idealen van de stichting voor het voetlicht te brengen.
Voor meer informatie:
www.kruispuntnijmegen.nl
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10. Financiële bijlage
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