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1. Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020. Als net aangetreden voorzitter mag ik de inleiding verzorgen. Dat voelt 
bijzonder omdat je over een verleden spreekt waar je geen deel van uit hebt gemaakt. 
  
Desalniettemin heb ik de afgelopen tijd al snel mogen ervaren dat de mensen van 2020, waar ik kennis 
mee gemaakt heb, met een stralende en sprankelende houding geestdriftig het jaar 2021 benaderen. 
Die sprankeling zal dan ook in 2020 hebben bestaan, daar ben ik van overtuigd. Veel waardering heb 
ik voor al die vrijwilligers die in het afgelopen jaar, ondanks corona, actief zijn gebleven of juist zijn 
geworden bij Het Kruispunt. 
 
Gezien mijn deels zakelijke achtergrond heb ik natuurlijk wel naar de cijfers en behaalde doelstellingen 
gekeken. Dat geeft me een goed en gerust gevoel. Ik hoop dat u als lezer datzelfde gevoel mag 
koesteren. Een woord van dank hierbij aan gemeente en donateurs, zonder wiens financiële 
ondersteuning het werk van Het Kruispunt niet mogelijk zou zijn.  
 
Als puber tijdens de kerstdagen van 1966 herinner ik me een discussie in ons gezin. Ik wilde gaan 
helpen bij de kerst-inn voor dak- en thuislozen. Mijn ouders vonden, volgens familietraditie, het 
kerstdiner met het volledige gezin zwaarder wegen. We zijn uiteindelijk tot een compromis gekomen 
(ook een familietraditie). 
 
Eenzelfde ervaring voelde ik opkomen in gesprek met Lucy en Geo. Gewoon onbevangen ervoor gaan 
en zo nu en dan compromissen sluiten. Even streek ik door mijn dunner wordende haar en voelde weer 
de lange krullen van toen langs mijn hoofd vallen. 
 
Na zo’n goed en verantwoord 2020 hebben we als bestuur veel zin in een goed en verantwoord 2021. 
Inclusief stralende gezichten en sprankelende gedachten. 
 
Hubert C.W. Hendriks 
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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 140.000 euro, waarvan het grootste deel bestaat uit een 
waarderingssubsidie van de gemeente Nijmegen. Verder kent Het Kruispunt een stichtingsbestuur, 
bestaande uit Hubert Hendriks (voorzitter), Peter Freriks (penningmeester), Remco Graat (secretaris) 
Hannie Kunst (algemeen bestuurslid) en Ralph Koenis (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 naar 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 toegewijde straatpastor, die 
veel op straat en opvangplekken te vinden is. Sinds juni 2018 is Lucy Geertman de straatpastor van Het 
Kruispunt, met dit jaar Rozanne van der Veur als collega voor 2 dagdelen per week.  
 
Sinds haar start heeft Lucy een vertrouwensband weten op te bouwen met bezoekers van Het 
Kruispunt, op straat en in de verschillende instellingen. Zo was ze vóór de corona-uitbraak regelmatig 
te vinden bij Straatmensen en in het MFC (Iriszorg) en Het Kasteel (Iriszorg). Zo heeft ze een basis 
gelegd om te komen tot betekenisvolle ontmoetingen en gesprekken over zingeving. 
  
Half maart moest ineens de kapel dicht vanwege de eerste lockdown en konden we onze bezoekers 
niet meer verwelkomen. Ook waren Rozanne en Lucy niet meer welkom bij de verschillende 
instellingen vanwege de coronaregels. Beiden zijn vervolgens gelijk in de telefoon geklommen en 
hebben veel vaste bezoekers wekelijks gebeld. Lucy is in het begin alleen de straat opgegaan, in een 
uitgestorven Nijmegen, en kwam op verschillende plekken dak- en thuisloze mensen tegen. Zij 
vertelden haar dat ze nu nergens meer koffie konden krijgen, dat alles dicht was, en dat ook de 
koffieautomaten bij de supermarkten niet meer gebruikt mochten worden. 
 
Na deze berichten besloten Lucy en Rozanne zelf koffie uit te gaan delen. De Koffiekar was geboren: 
samen koffie drinken en elkaar ontmoeten in het Kronenburgpark. Dit initiatief kwam tegemoet aan 
het onderlinge contact dat bezoekers misten. Alleen bellen met de pastores bleek niet genoeg. Het 
Kruispunt – wie daar werken en naartoe gaan – zijn toch een beetje een “nieuwe familie” voor de 
bezoekers. 
 
Na Pasen zijn Rozanne en Lucy er voor de eerste keer op uitgetrokken en tot hun verbazing zijn ze toen 
al 25 bekers koffie kwijtgeraakt en niet te vergeten de zakjes met paaseitjes. Zo ontstond er 
langzaamaan een vaste groep, met vaste koffiemomenten, een appgroep, posters en aankondigingen 
op Facebook. Sommige bezoekers worden in de ochtend gebeld om ze uit te nodigen; Niet iedereen 
heeft nl een smartphone of agenda. Na verloop van tijd boden vrijwilligers zich aan om mee te gaan. 
 
Het hele jaar heeft onze vrijwilliger Thijs op creatieve wijze gezorgd voor posters en aankondigingen 
op Facebook. Van  de Vincentius Vereniging en Straatmensen kregen we het hele jaar ladingen 
frisdrank, chips en andere lekkernijen. Dat kwam goed uit, want het was een lange en zeer hete zomer 
en het aantal koffiedrinkers bleef stijgen. En omdat de Vierdaagse niet doorging en dus ook niet de 
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daarmee gepaard gaande feesten, hebben we besloten de hele 
zomer door te gaan met koffieschenken. Het Kruispunt heeft dit 
jaar dus geen vakantie genomen. 
 
In september is de frequentie van de Koffiekar uitgebreid: van 2 
keer naar 3 keer per week. Ook op zondagen gingen we naar het 
Kronenburgerpark en zijn we begonnen om soep en brood uit te 
delen. Het hele jaar kregen we gratis brood van bakker Arend. 
 
Tijdens het “Coronajaar” werden maatregelingen versoepeld en 
weer aangescherpt. En wij bewogen mee met als motto: “Als we 
onze mensen maar mogen blijven zien en zij elkaar”. Zo zijn we 
in het najaar, bij de tweede lockdown, overgegaan op “Koffie to 
Go” bij de kapel. Het werd namelijk te druk en gezellig in het 

park. Maar ook dat is nu (november 2020 - maart 2021 ) met de tweede lockdown weer te succesvol. 
Het lijkt steeds meer op een  “Koffie to Stay”. De bezoekers blijven het liefst uren hangen om een 
praatje te maken. Enkelen komen met hun eigen scootmobiel, dus geen stoelen neerzetten is geen 
oplossing. De politie gaat akkoord met onze aanpak en komt af en toe ook op de koffie. We houden 
keurig afstand, de mensen blijven komen, dus wij gaan door met koffie schenken. 
Ook hebben we zo de eenzaamheid onder dak- en thuislozen aan de kaak kunnen stellen. En hopelijk 
heeft de Koffiekar deze eenzaamheid wat kunnen verzachten door de vaste koffieuurtjes. Dat zijn 
kleine lichtpuntjes in een toch wel erg saaie en moeilijke tijd voor onze bezoekers. Het geeft ze iets om 
naar uit te kijken. 
 
Tijdens de “Koffie to Go” op 6 december werden de bezoekers blij verrast door een bezoek van 
Sinterklaas met Hulp Piet. Hij had voor iedereen een cadeautje, chocolade letter en speculaaspop.  
De Goed Heiligman kon dit jaar extra groot uitpakken, want de politie Nijmegen schoot hem te hulp. 
Met de actie #blauwhart konden politieagenten een deel van hun bonus afstaan voor 
sinterklaascadeautjes voor o.a. dak- en thuislozen. Het Kruispunt kreeg speculaaspoppen, mutsen en 
fietslampjes, die door De Sint werden uitgedeeld. Iedereen had een gezellige middag en ging als een 
kind zo blij weer zijn weg. 
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Sinterklaas en Piet op bezoek bij de “Koffie to Go” 
 
Op 24 december hebben we samen een 
alternatieve Kerst gevierd buiten voor de kapel. 
We hadden poffertjes voor bij de koffie en 
kerstmuziek. We konden iedereen, met dank aan 
de Vincentius Vereniging, een kerststol meegeven 
voor de kerstdagen. We hadden 25 koffiedrinkers 
die middag. 
 
In 2020 hebben we rond de tweehonderd 
verschillende dak- en thuisloze mensen bereikt 
met onze Koffiekar. Veertig van hen behoren tot 
de vaste kern en regelmatige bezoekers. Sommige 
vaste bezoekers van de activiteiten in de kapel 
moesten helaas afhaken. Door hun zwakke 
gezondheid vonden ze het te riskant om op de 
koffie te komen of de bus te nemen. Rozanne en 
Lucy hebben telefonisch contact gehouden met 
deze bezoekers. 
 

Per keer hadden we zo’n vijftien koffiedrinkers in het Kronenburgerpark of bij de kapel, afhankelijk van 
het weer, met uitschieters naar twintig, 25 personen. Tijdens het koffierondje door de stad kwamen 
we vijf tot 25 dak- en thuisloze mensen tegen. Afhankelijk van het weer en de coronamaartregelen. 
 
Van vrijwilligers kregen we zeer positieve reacties na een rondje stad. Het verruimt hun blik, ze 
snappen de doelgroep beter en het leven op straat. Verder heeft de Koffiekar veel positieve publiciteit 
gegenereerd, onder meer bij De Gelderlander en TV Gelderland. Artikelen en filmpjes staan op onze 
website: www.kruispuntnijmegen.nl. 
 

 
“Een lekker bakkie doen” 
Bijdrage van Anton Felten, één van de vaste bezoekers van de Koffiekar 
 
Twee keer in de week ga ik een heerlijk bakkie doen bij de Titus Brandsma Kapel hier bij mij in 
de stad. 
 
Daar is een straatpastor op het idee gekomen om mensen van de straat, maar ook andere 
bewoners van de stad Nijmegen te voorzien van koffie, thee, limonade, vulkoeken, brood en 
soep. Een gezellige bijeenkomst van vrouwen en mannen bij elkaar. 
 
Er wordt uitgebreid gebabbeld en gelachen en er zitten er altijd een paar bij die het nodig 
vinden om te schreeuwen. Lucy, onze straatpastor, weet dan op een galante manier altijd weer 
kalmte terug te krijgen in de groep. 

http://www.kruispuntnijmegen.nl/
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Voor de echte Nijmegenaren, die het verleden van de stad nog kennen, is deze groep mensen 
bij elkaar te vergelijken met de Jukebox die in het trappenhuis stond van de V&D.  Je gooide 
daar een kwartje in en 10 aapjes begonnen als gestoorde wilde aapjes op allerlei 
muziekinstrumenten te spelen. 2 Keer in de week speelt deze Jukebox weer af om 13:00 uur 
op dinsdag en donderdag bij de Titus Brandsma Kapel. 
 
Kom eens gezellig langs, zou je dit met eigen ogen willen zien. Dat kwartje is niet nodig. Je lach 
en aanwezigheid zijn voldoende. 

 

“Door koffiegesprekken kan een soort van netwerk ontstaan” 
Bijdrage van vrijwilliger Marcel Paulissen (Franciscaan) over de Koffiekar: 
 
Een jaar geleden, eind februari of begin maart, wandelde ik door de stad en zag dat de Titus 
Brandsma Kapel open stond. Nieuwsgierig stapte ik naar binnen om te zien wat daar zoal 
gebeurde. Die middag gebeurde er niet zoveel. Ik leerde Lucy kennen en Katinka, een 
vrijwilligster, een praatgrage en een eerder zwijgzame 'doelgroeper'. Niets spectaculairs, maar 
het trok me wel aan. Ik kon wel voorstellen vanaf april, wanneer ik meer tijd zou hebben, te 
helpen bij één of andere activiteit. 
 
Toen kwam corona en even ging niets meer. Na enige tijd en een mailtje van Lucy kon ik mee 
met de Koffiekar, eerst naar het Kronenburgerpark en vervolgens een toertje door de stad. In 
de maanden dat we zo door de stad trokken, leerde ik veel mensen kennen met wie ik normaal 
gesproken niet of nauwelijks in contact zou zijn gekomen. Ik ben daar wel dankbaar voor.  

 
In mijn leven gaat niet alles van een leien dakje, net zo min als bij andere mensen, zeker bij hen 
die ik bij de Koffiekar heb leren kennen. Ik ben afhankelijk van de welwillendheid van anderen, 
dat ze me accepteren, me dragen en verdragen. Diezelfde aandacht wil ik ook mijn huisgenoten 
bieden en zover het mogelijk is ook anderen, zoals hen die ik tijdens het koffiedrinken ontmoet. 
Menselijke relaties zijn niet maakbaar, maar door zo'n koffiegesprek kan er een soort van 
netwerk ontstaan dat in deze tijd toch voor deze en gene een lichtpuntje is. 

 
3.2 De Baan 

 
Present zijn op De Baan (tippelzone in het Nijmeegse centrum) is al jaren een belangrijke activiteit 
binnen Het Kruispunt. De vrouwen die als straatsekswerkers op De Baan werken vormen in veel 
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 Dorien en 
Monique regelmatig de dames op de tippelzone en boden ruimte voor dat waar behoefte aan was. 
 
Monique en Dorien zijn bekende en vertrouwde gezichten voor de straatsekswerkers, 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 Monique en Dorien ook even de huiskamer van 
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“De Cirkel” (Iriszorg) binnen. De contacten met de medewerkers van “De Cirkel” zijn goed en zo houden 
ze elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen.  
 
Vanwege corona is De Baan ook tijdelijk gesloten geweest en kon het bezoek aan de dames door onze 
vrijwilligers niet doorgaan. Voor Sinterklaas hebben Monique en Dorien voor 15 dames een cadeautje 
en chocolade letter kunnen uitdelen in de huiskamer. 
 
In 2020 is De Baan vaak in het nieuws geweest, zowel in De Gelderlander als in de politiek. Wethouder 
Grete Visser wilde namelijk De Baan sluiten. Er werd gestart met een uitsterfbeleid. Dit houdt in dat er 
geen nieuwe pasjes werden verleend, oftewel: er werden geen nieuwe sekswerkers aangenomen om 
op De Baan hun werk te kunnen doen. Ook werd er gesproken over het sluiten van De Baan. Dit bracht 
veel opschudding teweeg en discussies in De Gelderlander en de Nijmeegse politiek, omdat sluiting er 
niet toe zou leiden dat het werk van de sekswerkers zou ophouden.  
 
In februari 2021 is besloten De Baan open te houden. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 
straatsekswerkers op een tippelzone minder te maken hebben met geweld. Ook is er gepleit  voor het 
langer openstellen van de huiskamer. Er worden weer nieuwe pasjes verstrekt, want rond de 
tippelzone waren straatsekswerkers  actief zonder pasje en dus ook zonder toezicht en toegang tot de 
huiskamer. In de huiskamer worden ook gratis condooms verstrekt. 
  
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. 
 
Het afgelopen jaar zijn er negen mensen overleden uit de wereld van dak- en thuisloze mensen. Vier 
van hen waren jarenlang trouwe bezoekers van de Titus Brandsma Kapel. De jongste was pas 29 jaar 
oud. Geen van hen is overleden aan corona. Samen met de mensen van de straat en medewerkers van 
de verschillende instellingen voor dak- en thuislozen hebben we op verschillende manieren aandacht 
besteed aan hun overlijden. In sommige gevallen ook met nabestaanden, familie en andere 
betrokkenen, zoals de politie en medewerkers van Iriszorg. 
 
Dit jaar konden we vanwege corona geen herdenkings- en afscheidsdiensten houden voor veel mensen 
in de kapel, op het kerkhof of in de aula van het crematorium. Sommige overledenen hebben we samen 
herdacht tijdens het koffiedrinken in Het Kronenburgerpark of tijdens de “Koffie to Go” voor de kapel. 
We hebben daar kaarsjes gebrand bij een foto van de overledene en samen herinneringen opgehaald. 
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Tijdens deze momenten heerst er altijd een grote verbondenheid en saamhorigheid. Je voelt hoe 
waardevol het is dat we samen zijn. Ieder kan op eigen wijze afscheid nemen. Het is ook troostend 
voor de mensen van de straat te weten dat, als zij de laatste adem uitblazen, Het Kruispunt hen een 
waardig afscheid geeft en dat zij niet anoniem uit beeld verdwijnen. We lezen bijvoorbeeld een gedicht 
voor, vertellen een anekdote van de straat, laten de favoriete muziek van de overledene horen, leggen 
een bloem neer of branden een kaarsje. Tijdens deze herdenkingsmomenten krijgen ook familie, 
vrienden, vrijwilligers van Het Kruispunt en medewerkers van bv Iriszorg, Straatmensen, politie etc. 
gelegenheid om afscheid te nemen en samen stil te staan bij het leven en overlijden van de overledene.  
 
Het is nodig om blijvend te investeren in de contacten met de gemeente Nijmegen en de politie. Zo 
kunnen we in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte raken van het overlijden van (voormalige) 
straatmensen. Daarmee 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 fungeert de straatpastor als een spin in het web die iedereen die de overledene gekend 
heeft op de hoogte brengt; zowel mensen van de straat als medewerkers van de verschillende 
organisaties die met en voor dak- en thuisloze mensen werken. 
 
Vaak heeft de familie geen idee van het netwerk om het overleden familielid heen. Ook is er geen 
contact met mensen van de straat, die vaak jaren met de overledene hebben opgetrokken. De 
straatpastor zorgt er dan voor dat iedereen op de hoogte gebracht wordt en er samen afscheid 
genomen kan worden. 
 
3.4 Onderhoud van de graven en jaarlijkse herdenking 

 
In 2020, vlak voor Allerzielen, op het kerkhof van Jonkerbos, heeft straatpastor Lucy met hulp van 
enkele dak- en thuislozen van Stichting Dagloon het zogenaamde” Armenstraatje” verzorgd, netjes 
gemaakt en viooltjes gepland. Het “Armenstraatje” is een lange rij graven waar de mensen liggen die 
de afgelopen decennia op kosten van de gemeente Nijmegen zijn begraven. Rond het Monument en 
De Namenboom zijn Potchrysanten neergezet. 
 
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. Een plek waar nabestaanden af en toe naar toe kunnen om even stil te zijn, een 
kaars te branden en bloemen te leggen. Bij dit monument is in 2017 ook de as uitgestrooid van pater 
Jan Eijkman S.J.C., één van de oprichters van Het Kruispunt. Zijn naam hangt aan de Namenboom: een 
kunstzinnig vormgegeven boom, waarin bordjes(druppels) hangen met de namen van overledenen 
waarvan de as bij het monument is uitgestrooid of begraven. 
 
De Namenboom hangt inmiddels helemaal vol. Er komt in 2021 een tweede Namenboom, zodat er 
weer plaats is voor de namen van de overledenen van 2020 en 2021. 
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Vanwege corona konden we dit jaar geen Allerzielenviering houden op het kerkhof van Jonkerbos. Vlak 
voor Allerzielen hebben we wel samen met Stichting Dagloon de graven netjes gemaakt en kaarsen 
gebrand voor de overledenen van het afgelopen jaar. 

 
 
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 Brandsma Kapel biedt en de goede en veilige sfeer die door de voorgangers en 
vrijwilligers geboden wordt.  
 
Aan het begin van de viering wordt het straatnieuws gedeeld. Zo weet eenieder wat er speelt. Soms 
worden er overleden bezoekers herdacht. Tijdens de viering wordt er een (bijbel)verhaal voorgelezen, 
waarna er een gezamenlijk gesprek volgt over dat verhaal. Ieder kan zijn zegje doen, ieder heeft een 
andere kijk op het verhaal. Er wordt samen gezongen en naar muziek geluisterd. Hoogtepunt is het 
aansteken van waxinelichtjes. Iedere bezoeker kan/mag één of meerdere kaarsjes aansteken en, als 
hij dat wil, hardop zeggen waar hij een kaarsje voor wil branden; een overleden familielid, een kind dat 
hij lang niet heeft gezien, voor slachtoffers van bv een overstroming of aardbeving, of wat hem of haar 
bezighoudt. 
 
Na afloop van de viering is er het inmiddels befaamde, ‘Eieren bakken onder leiding van Nando’. Dit is 
een eenvoudige lunch met uitsmijters en melk, koffie of thee. Nando heeft dit vijftien jaar op zondag 
op straat gedaan, onder de vlag van de Straatmensen-organisatie. Hij genoot daar flinke bekendheid 
als eierenbakker. 
 



 

Pagina 12 van 22 

De in 2018 ingezette verandering heeft er toe geleid dat steeds meer mensen hun weg op zondag 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, geestelijk verzorger Rozanne van der Veur en 
Remco Graat (secretaris) en Patrick Chatelion Counet (inmiddels ex-voorzitter). Lucy en Rozanne zijn 
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. 
 
Op 2 februari zijn, tijdens een viering, Peter Schoenmakers, de nieuwe coördinator, en Rozanne van 
der Veur, de nieuwe geestelijk verzorger, verwelkomd en voorgesteld.  
 
Helaas moesten we vanwege de coronamaatregelen half maart onze vieringen staken. We hebben ze 
heel 2020 niet kunnen hervatten omdat de kapel te klein is. Tijdens het gezamenlijk koffie drinken 
horen we van de bezoekers dat de vieringen en het aansteken van een kaarsje erg gemist worden. 
Soms bieden we de mensen de mogelijkheid om buiten een kaarsje te branden. Zeker als we een 
overleden oud-bezoeker willen herdenken. 
 
Met Pasen hebben we extra aandacht gegeven om tijdens het koffie drinken in Het Kronenburger Park 
paaseitjes uit te delen. Op 24 december hebben we poffertjes uitgedeeld en kerstmuziek gedraaid 
tijdens de “Koffie to Go” bij de kapel. Ook was er gelegenheid een kaarsje te branden. Na afloop 
hebben we alle bezoekers een kerststol meegegeven. We hebben die middag 25 mensen mogen 
verwelkomen.  
 

 
 
3.6 Het Atelier van de Overlevingskunst  

 
Het Atelier was ook in 2020 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.  
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Het project “In Beeld”, waar bezoekers animatiefilmpjes kunnen maken met behulp van iPads met de 
zogenaamde “Stopmotion” techniek, hopen we na de coronasluiting weer op te pakken en nieuw leven 
in te blazen. 
 
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 dit jaar 
hebben deelnemers originele uitspraken weten te bedenken. Dit keer natuurlijk ook ingaande op de 
actualiteit. 
    

                                        
 
Toen we half maart onze activiteiten moesten staken zijn Peter, Hans en Thijs actief op zoek gegaan 
naar plekken waar de schilderijen van onze bezoekers geëxposeerd en eventueel verkocht konden 
worden. 
 
Cafe De PLAK 

Mede dankzij de hulp van de opbouwwerker van 
Bindkracht 10 voor het centrum van Nijmegen, Maarten 
Bevers,  hebben we contact kunnen leggen met de 
bedrijfsleider/mede-eigenaar van café De Plak aan de 
Broerstraat. Hij had interesse in het tijdelijk exposeren van 
met name werk van Clemence, één van onze bezoekers. Dit 
mede vanwege het feit dat de cafés in het voorjaar van 
2020 waren gesloten vanwege corona. We hebben een 
aantal weken mogen exposeren, zodat velen het Atelier 
van Het Kruispunt en het werk van Clemence hebben leren 
kennen. 
  
 
Expositie van Clemence bij De Plak 
 
Hieruit kwam ook een contact voort met een redacteur van 
“Mariken”, wijkblad van de Benedenstad en stadscentrum 
Nijmegen. Sinds medio 2020 verzorgen wij een vaste 



 

Pagina 14 van 22 

rubriek in het blad “Mariken”. Hierin besteden wij per keer aandacht aan één of meerdere werken van 
één van de bezoekers van het Atelier. Wij krijgen in ieder geval in de lopende jaargang deze kans.  
 
In het augustusnummer van “Mariken” stond een interview met Hans waarin hij vertelt over zijn werk 
en inzet als vrijwilliger bij Het Kruispunt. 
 
Stip-Oost, Elzenstraat 
Op 1 november 2020 hebben wij een expositie ingericht in het gebouw van Stip-Oost.  De expositie 
zou in principe een looptijd hebben van 1 maand, maar vanwege het dominante thema in 2020 en 
2021, (corona), mag de expositie blijven hangen tot 1 april 2021. Er hangen 37 kunstwerken van vijftien 
verschillende kunstenaars, allen deelnemers van het Atelier. Ook al was het bezoek sterk gelimiteerd, 
de expositie was een succes, vanwege vele positieve reacties en de goede verkoop. Er zijn de eerste 
twee maanden al zes kunstwerken verkocht. Aan al drie kunstenaars hebben wij hun aandeel in de 
verkoop (50%) kunnen uitbetalen. 
 

 
Werken van de in 2020 overleden Yared 
 
Schouwburg/de Vereeniging 
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de jaarlijkse amateurkunst-expositie van de Nijmeegse 
Stadsschouwburg. Deze was digitaal. Daarnaast was er rond de kerstdagen ook een fysieke expositie 
in het restaurant van de Vereeniging, waarvoor Clemence geselecteerd was. De medewerkers van de 
Stadsschouwburg hebben een warm  plekje voor onze mensen. 
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Hans en Thijs bij het klaar maken van de 
expositie 
 
Folder 
In het najaar hebben we een folder 
gemaakt waarin we aangeven te zoeken 
naar expositieplekken en aandacht 
geven en vragen voor het werk van onze 
bezoekers. 
  
Street Art Project 
Omdat de schilderactiviteiten in de kapel 
nu stilliggen hebben we gezocht naar 
alternatieven. Een mogelijk alternatief is 
het beschilderen van muren in de 

binnenstad met Streetart. De plannen zijn goed ontvangen, ook door ondernemers in de binnenstad, 
maar door diverse oorzaken is de uitvoering tijdelijk opgeschort. We bezinnen ons nu op een vervolg. 
 
3.7 Jongeren Project 

 
In het jaarverslag van vorig jaar gaven we aan te gaan stoppen met het Jongeren Muziek Project. 
 
We wilden na de zomer van 2020 een nieuwe Jongerengroep gaan beginnen die niet alleen maar de 
focus legt op muziek. We denken aan een laagdrempelige inloop op de vrijdagmiddag/avond met 
muziek, karaoke, maar ook gewoon chillen, tekenen of schilderen, darten of bordspelen. 
Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar met een warme maaltijd.  
 
Vanwege corona hebben we geen Jongeren Project kunnen opstarten. Enkele leden van het Jongeren 
Muziek Project zien elkaar nog steeds en willen zo snel als het weer kan meehelpen om een Jongeren 
Project te realiseren in de Titus Brandsma Kapel.  De vraag hiernaar is groot, want helaas is de 
eenzaamheid en dakloosheid onder jongeren de laatste jaren, en zeker door corona, alleen maar 
toegenomen. 
 
3.8 Samen Koken & Eten 

 
Op donderdag kookt er iemand van onze doelgroep, indien nodig geholpen door Dorien, de vaste 
vrijwilliger voor de donderdag. De kok bedenkt de maaltijd en gaat, samen met de straatpastor, 
inkopen doen. Daarbij wordt gelet op het seizoen en op aanbiedingen en we koken altijd vers! Veel 
dak- en thuislozen eten kant en klaar maaltijden.  
 
Om 15 uur komen er andere bezoekers naar de kapel om mee te helpen met bijvoorbeeld het 
aardappels schillen, spruiten schoonmaken etc. Daarna wordt gezamenlijk de tafel gedekt. Om 17 uur 
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gaat de kapel open voor iedereen en is er koffie/thee en een praatje. Na een half uurtje, of wat later, 
gaan we dan aan tafel en wordt er honderduit gepraat en genoten van één of twee borden eten en 
daarna een toetje. Iedere bezoeker betaalt 1 euro voor de maaltijd plus toetje of helpt mee met de 
voorbereidingen of de afwas. Na afloop doen we samen de afwas en wordt de kapel weer aan kant 
gemaakt. 
 
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. Veel mensen kijken uit 
naar de donderdag, omdat veel van onze vaste bezoekers meestal alleen eten, in een instelling of op 
straat bij Straatmensen. 
 
In de eerste maanden van 2020 trok het project Samen Koken & Eten veel bezoekers, zo’n vijftien tot 
twintig personen per keer. Helaas is deze activiteit ook komen te vervallen vanwege corona. Als kleine 
pleister op de wonde delen we wel soep met brood uit tijdens de “Koffie to Go”. 
 
3.9 Creatieve inloop  

 
In 2020 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, gekaart, Rummikub gespeeld, Mandala’s gekleurd, net hoe de pet staat (en wat er 
ingezet wordt). Op deze middag is er ook veel ruimte voor ontmoeting en persoonlijke gesprekken. De 
straatpastor probeert geregeld aanwezig te zijn voor een praatje, want het blijkt dat mensen vooral 
naar de kapel komen om even gezien en gehoord te worden. Even weg uit de dagelijkse 
beslommeringen van de straat of eenzaamheid thuis, en natuurlijk staat er gratis koffie en thee klaar 
met koekjes. 
 
Sinds half maart is deze activiteit helaas komen te vervallen. 
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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 en dit jaar hebben velen meegeholpen met koffie schenken buiten. 
 
Vanwege corona konden we dit jaar maar één keer allemaal tegelijk bij elkaar komen. In de avond van 
16 juli zijn we als vrijwilligers, ook de bestuursleden zijn vrijwilligers, plus de 3 medewerkers bij elkaar 
geweest. We kwamen samen in de grote ruimte van “Gezellig Nijmegen”. Daar konden we voldoende 
afstand houden van elkaar. 
 
Het was goed om na lange tijd weer samen te zijn en elkaar te zien en spreken, zeker voor de nieuwe 
vrijwilligers en bestuursleden. De avond had een informeel karakter. De nadruk lag op elkaar bijpraten 
en ontmoeten. Die avond hebben we ook Gerben van Roon in het zonnetje gezet om hem te bedanken 
voor zijn vrijwilligerswerk. En Nando werd door iedereen in een zelfgemaakt gedicht toegesproken. Hij 
werd de week erop namelijk vijftig jaar en is één van de trouwste vrijwilligers met een lange staat van 
dienst. 
 
Vanwege corona hebben we dit jaar helaas niet structureel aan toerusting en scholing kunnen werken 
van onze vrijwilligers. Dit heeft daarom meer op incidentele en persoonlijk basis plaatsgevonden door 
de straatpastor en door Rozanne. We hopen in 2021 de scholing en toerusting van vrijwilligers weer 
op te pakken, want dat staat hoog op de prioriteitenlijst. 
 
4.2. Wisselingen 

In 2020 hebben we in het bestuur afscheid genomen van Arie de Vries als bestuurslid. Daarop hebben 
Baukje Slik en Ralph Koenis zich gemeld als nieuw bestuurslid, waarbij de eerste na enkele maanden 
aangaf dat er toch geen match was tussen haar en Het Kruispunt. 
 
Op 1 februari 2020 zijn onze nieuwe coördinator Peter Schoenmakers en onze tweede geestelijk 
verzorger Rozanne van der Veur begonnen bij Het Kruispunt. Rozanne was al een bekend gezicht bij 
Het Kruispunt als stagiaire van straatpastor Lucy. We hebben Rozanne een tijdelijk contract aan kunnen 
bieden. Een paar extra luisterende oren voor de bezoekers was namelijk zeer gewenst, omdat de 
bezoekersaantallen nog steeds toenemen. Iedereen wil graag gezien en gehoord worden. 
 
Coördinator Peter Schoenmakers heeft aan verschillende cursussen deelgenomen, deels online. 

• MHFA- cursus. Verzorgd door INDIGO en gratis aangeboden door de gemeente Nijmegen. Hier 
wordt geleerd hoe je verwarde mensen kunt signaleren en hoe je er mee om kunt gaan. 

• Presentiebenadering; aangeboden door het Franciscus Fonds. 
• Een reeks cursusdagen aan de hand van het boek: “Praktijkboek PRESENTIE”. 
• Cursus Fondsenwerving: aangeboden door Fonds Franciscus in samenwerking met KNHM 
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Er zijn voor onze medewerkers ook online ontmoetingen/cursussen geweest, aangeboden door onder 
andere NetwerkDAK. Helaas hebben wij daar niet aan kunnen deelnemen, omdat ze vaak samen vielen 
met het koffie uitdelen. 
  
Er zijn amper wisselingen in ons vrijwilligersbestand geweest dit jaar. Gerben is vertrokken, maar 
gelukkig wisten vier nieuwe vrijwilligers de weg naar Het Kruispunt te vinden. Zij hebben zich gelijk 
ingezet bij de Koffiekar. We hebben nu vijftien vrijwilligers en vijf bestuursleden die dit op vrijwillige 
basis doen. 
 
We blijven zoeken naar nieuwe vrijwilligers, want dat is van cruciaal en vitaal belang voor Het 
Kruispunt. Hoe meer aandacht en luisterende oren voor onze bezoekers hoe beter. 
 

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, Politie, Iriszorg, Straatmensen, DOMUS (Leger des Heils) en NuNN, Dagloon, Vincentius etc. 
 
Ook is er contact met de gemeente, bijvoorbeeld met ambtenaren van “Bijzondere Doelgroepen” als 
het gaat om uitvaarten en wethouder Visser als het gaat om zaken omtrent dak- en thuisloze mensen 
en De Baan. 
 
5.1 NDO (Nijmeegs Daklozen Overleg) 

Vanuit Het 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. We hebben meerdere 
opties overwogen om toch een Daklozendag te kunnen organiseren. Ook omdat we voelden dat er een 
grote noodzaak was om een lichtpuntje te bieden aan onze doelgroep. Maar door de steeds 
veranderende coronaregels moesten we er toch vanaf zien. 
 
Dit jaar zijn we meerdere keren fysiek of online bij elkaar geweest om elkaar op de hoogte te houden 
rondom corona, het toenemende aantal dak- en thuislozen en wat verder zoal speelde in de Nijmeegse 
politiek rondom onze doelgroep. 
 
Op 14 september zijn we in de raadszaal bij elkaar geweest op uitnodiging van wethouder Grete Visser. 
Zij wilde ons leren kennen en samen hebben we besproken wat er leeft in de wereld van dak- en 
thuisloosheid en waar behoefte aan is. Er is besloten om drie keer per jaar met de wethouder bij elkaar 
te komen om elkaar op de hoogte te houden. Ook beloofde de wethouder ons allemaal op onze 
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werkplek te bezoeken. Op 21 Januari 2021 is wethouder Grete Visser op bezoek geweest in de kapel 
en heeft ook de “Koffie to Go” meegemaakt. 
 
5.2 Barka 

Het hele jaar door heeft straatpastor Lucy contact onderhouden met Barka. Als zij tijdens de 
koffieronde “nieuwe” dakloze mensen uit het Oostblok tegenkomt, geeft zij dat door. Ook als er 
problemen zijn of als Lucy vertaling nodig heeft. Zo kwam ze op één van haar koffierondes een Poolse 
vrouw met kiespijn tegen. Via de telefoon kon iemand van Barka de vrouw uitleggen waar en wanneer 
zij zich in Het Kasteel (Iriszorg, Buitenzorg) moest melden om een dokter/tandarts te zien. 
 
5.3 Fonds Franciscus/ Kansfonds  

Op 5 februari hebben Pauli, namens het bestuur, Peter en Lucy deelgenomen aan een cursusdag van 
Het Fonds Franciscus in Hilversum. Er werden die dag meerdere workshops aangeboden waar je je 
voor kon aanmelden. Deze dag was erg inspirerend, motiverend en leerzaam. Het is goed om mensen 
te ontmoeten die ook bezig zijn in een inloop voor kwetsbare en vaak vergeten mensen in onze 
maatschappij. Ook is het waardevol om samen van gedachten te wisselen en bijgeschoold te worden. 
Dit kan ook van heel praktische aard zijn zoals fondsenwerving. 
 
Peter heeft aan twee meerdaagse cursussen deelgenomen. Eén over de Presentie Benadering en één 
over Fondsenwerving. Alles gratis aangeboden om zo medewerkers beter toe te rusten voor hun werk 
in de inloop. 
 
5.4 Homebass Foundation (voorheen House4Unhoused) 

Homebass is een collectief van cultuurmakers, ondernemers en maatschappelijke werkers. Hun roots 
liggen in events, film en marketing. Zij benutten de mogelijkheden die de nachtcultuur te bieden heeft, 
om jongeren en jongvolwassenen maatschappelijk te activeren.  
 
Verschillende keren hebben mensen van Homebass Het Kruispunt bezocht en er zijn regelmatig 
contacten geweest via mail en telefoon. Ook hebben enkele leden meegelopen met de Koffiekar in Het 
Kronenburgerpark en het centrum van Nijmegen. Homebass heeft o.a. sheltersuits verstrekt aan 
buitenslapers en schotten geplaatst op de slaapvertrekken bij de NuNN. 
 
5.5 Overige 

Ook in 2020 hebben we weer een bijdrage geleverd aan de uitvoering van het winterprotocol in 
samenwerking met Iriszorg, politie, gemeente en GGD. We hebben in het voorjaar en najaar meerdere 
keren vergaderd via ZOOM. De vergaderingen gingen dit keer ook over corona en de te treffen 
maatregelingen voor een eventuele corona-uitbraak in één van de opvangen en de communicatie naar 
elkaar daarover. 
 
Het toenemende aantal dak- en thuislozen in Nijmegen kwam ook ter sprake en of Iriszorg daar 
voldoende opvangplekken voor kon bieden als het winterprotocol van kracht zou gaan in combinatie 
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met corona. Dit bleek niet het geval. De gemeente heeft toen de Jan Massinkhal, een sporthal, 
geopend en later dertig wooncontainers (twee slaapplekken per container en corona-proof) geplaatst 
zodat er voldoende slaapplekken waren voor de buitenslapers.  
  
We hechten verder veel waarde aan onze reguliere contacten met de wijkagenten en medewerkers en 
bestuurders van GGD, RIBW, de Diaconie, Dagloon, NuNN, De Verwondering, Straatmensen voor 
Straatmensen, Iriszorg, Vincentius en Leger des Heils.  Tot slot blijven we ons richten op de verbinding 
met personen en organisaties die niet direct met het leven van mensen zonder dak of thuis bekend 
zijn. 
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6. Promotie Het Kruispunt 
 
Zondag 9 februari heeft straatpastor Lucy samen met Clemence, een ex-buitenslaper en bezoeker van 
Het Kruispunt, een praatje gehouden tijdens een kerkdienst bij Pro Persona in Wolfheze. Dit op 
uitnodiging van Remco Graat, secretaris van Het Kruispunt en voorganger tijdens de viering. Een half 
jaar lang zou het collectegeld, ingezamelde tijdens de vieringen, naar Het Kruispunt gaan. 
 
In de week van 10 – 16 februari laaide de discussie rond het bedelverbod weer op in De Gelderlander 
en de Nijmeegse politiek. Straatpastor Lucy is verschillende keren om haar mening gevraagd. Op 12 
februari werd ze live geïnterviewd door Radio Gelderland en diezelfde dag werd ze geïnterviewd door 
een journalist van De Gelderlander. 
 
Op zaterdag 15 februari was Lucy live te horen op Radio 1 waar ze samen met burgemeester H. Bruls 
werd geïnterviewd over ditzelfde thema, alsmede over dak- en thuislozen in Nijmegen. Nog steeds 
speelt het thema “bedelverbod” in de Nijmeegse politiek. In maart 2021 is het nog steeds toegestaan 
om in Nijmegen te bedelen. 
 
Op 28 april hebben Rozanne en Lucy Jouke Osinga, gemeenteraadslid van Groen Links, ontvangen in 
de kapel. Hij had om een gesprek gevraagd om het werk van Het Kruispunt te leren kennen en de 
werkzaamheden van de straatpastores in het bijzonder. 
 
Op 16 juni zijn Lucy en Rozanne bij de Zusters van Het Heilig Hart geweest. In 2019 waren ze daar ook 
al geweest om over hun werk te vertellen. De zusters dragen Het Kruispunt een warm hart toe en 
steunen Het Kruispunt ook financieel. Rozanne en Lucy kwamen verslag doen van de werkzaamheden 
van het afgelopen jaar en de bijzondere aanpassingen die ze moesten doen vanwege het coronavirus. 
 
Op 24 november werden Lucy en Rozanne live geïnterviewd door Radio Gelderland terwijl ze bezig 
waren bij de kapel met de “Koffie to Go”. Op donderdag 26 November heeft TV Gelderland opnames 
gemaakt van de “Koffie to Go”. Lucy en enkele bezoekers werden geïnterviewd. Op 27 november is 
het uitgezonden. 
 
Door de coronacrisis is er het hele jaar veel landelijke aandacht geweest voor dak- en thuisloosheid in 
Nederland. Het aantal daklozen in Nederland wordt geschat op 40.000; een verdubbeling in tien jaar. 
Ook kwamen door de coronacrisis de slechte woon-  en werkomstandigheden van arbeidsmigranten 
meer in de aandacht. Straatpastores Lucy en Rozanne zijn in 2020 meerdere keren geïnterviewd door 
De Gelderlander over het onderwerp corona en dak- en thuislozen. 
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7. Huisvesting en faciliteiten 
 
De Titus Brandsma Kapel is de thuisbasis van Het Kruispunt Nijmegen. Alle projecten en activiteiten 
vinden hier plaats. De kapel is erg klein qua oppervlak, heeft geen ramen, dus geen 
ventilatiemogelijkheid, en maar één deur die zowel in- als uitgang is. Toen corona uitbrak en de 
anderhalve meter regel van kracht werd, was onze kapel dan ook veel te klein. We konden hooguit 3 
bezoekers plus medewerkers/vrijwilligers ontvangen. We hebben dan ook besloten om geen 
bezoekers meer toe te laten, want we wilden geen mensen uitsluiten of buiten laten staan. Afspraken 
maken met een tijdsslot is moeilijk met onze doelgroep. 
 
De kapel is sindsdien alleen nog maar gebruikt voor kleine vergaderingen en ontmoetingen. 
Natuurlijk hebben we de kapel ook gebruikt om de vele liters koffie, thee en soep te maken en om 
onze voorraad op te slaan. In het begin van de Kofffiekar zijn we uitgeweken naar Het 
Kronenburgerpark om daar koffie uit te delen. In de zomer hebben we contact gezocht met “Gezellig 
Nijmegen” in de hoop dat we daar enkele van onze binnenactiviteiten weer zouden kunnen opstarten. 
Maar helaas kon dat niet, en vervolgens kwam de tweede coronagolf al in zicht.  
 
De gemeente Nijmegen heeft ons, samen met Stichting Dagloon, een luifel aangeboden achter het 
gebouw van PH7. Daar zouden we droog  en beschut kunnen staan om koffie uit te delen in het najaar 
en de winter. De ambtelijke molens draaiden echter wat te langzaam voor ons, zodat we bij de tweede 
lockdown koffie zijn gaan uitdelen voor de kapel. Daar staan we nu, maart 2021, nog steeds.  
 
7.1 Onderhoud en veiligheid 

Dit jaar hebben er geen belangrijke aanpassingen of reparaties plaats gevonden. Mede door corona. 
Alleen de zonneschermen op het dak zijn vervangen en gaan nu weer automatisch open en dicht. 
 
7.2 Na 2020 

Door de Koffiekar hebben we veel nieuwe mensen aan ons weten te binden. Veel nieuwe dak- en 
thuislozen hebben Het Kruispunt leren kennen en komen regelmatig op de koffie. 
 
Voor corona was het af en toe al erg druk (soms te druk) in de kapel. Vooral op de zondagen bij de 
viering en lunch, en op de donderdagen bij de warme maaltijd. Een grotere en veiligere ruimte zou dan 
ook zeer gewenst zijn in de nabije toekomst. Zeker als de nieuwe koffiedrinkers blijven komen en het 
aantal dak- en thuisloze en eenzame mensen blijft toenemen. 
 
We hadden dit jaar, vergeleken met ander jaren, geluk met het dak en dus ook geen waterschade. 
Eerdere problemen met de riolering zijn helaas nog niet verholpen. Maar grote overstromingen zoals 
in 2018 zijn uitgebleven. 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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