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Inleiding
De kern van deze rapportage bestaat uiteraard uit een overzicht van de werkzaamheden van de
Straatpastor maar er wordt ook aandacht gegeven aan de faciliterende taken van het bestuur.
Als Bestuur mogen we terugzien op een jaar van kennismaken, inwerken, structureren en we spreken
onze waardering uit voor de wijze waarop onze nieuwe Straatpastor in die processen haar taak heeft
opgepakt.
Verslag werkzaamheden bestuur
Nadat eind 2014 de fondswerving voor het Projectplan Straatpastoraat Leeuwarden voldoende
financiële middelen/ toezeggingen had opgebracht is, na een korte, voorspoedige
sollicitatieprocedure, mevr. Geke Boersma benoemd als Straatpastor en per 1 februari 2015 als
zodanig bij de Stichting in dienst getreden. Contracturen: 16 uur/week
In het voortraject was reeds met het Bestuur van Het Aanloophuis overeengekomen dat er voor de
Straatpastor werkruimte beschikbaar gesteld kon worden in het pand aan de Bagijnestraat. De
Stichting Straatpastoraat huurt in dit pand de werkruimte voor de Straatpastor.
Dit betekent tevens dat Het Aanloophuis tegelijk het postadres en de uitvalsbasis van de
Straatpastor is geworden. Met name de coördinator van Het Aanloophuis heeft een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan het wegwijs maken van de Straatpastor in de stad en in het netwerk van
relevante organisaties op het gebied van de zorg voor dak- en thuislozen.
Het Bestuur SSL heeft aan het begin van de werkzaamheden voor de Straatpastor een aantal
doelstellingen geformuleerd:
a. Zo snel mogelijk kennismaken met de instellingen en organisaties in de stad die zich
bezighouden met de zorg voor dak- en thuislozen;
b. De weg weten te vinden in de sociale kaart van Leeuwarden;
c. De samenstelling van de doelgroep in beeld krijgen en trachten zoveel mogelijk de
zorgmijders te identificeren.
Daarnaast is het Bestuur aan de slag gegaan om ondersteuning voor de Straatpastor te vinden, met
name vanwege het feit dat het om een éénmans-werkpositie gaat en het karakter van het werk vaak
om vormen van intervisie vraagt.
Voor deze klankbord-funktie is, met volledige instemming van de Straatpastor, gevonden
mevr. A. Nicolaij , voormalig coördinator van Het Aanloophuis.
Het Bestuur is in het nog jonge bestaan helaas vaak geconfronteerd met bestuurswisselingen,
veroorzaakt door gezondheidsomstandigheden van en bij bestuursleden. Naast de wisseling van
voorzitter is, met het oog op de fondswerving , het wegvallen van de secretaris zeer ingrijpend.

Desondanks probeert het Bestuur om ook het overleg met de Straatpastor met enige regelmaat te
blijven doen.
Verslag werkzaamheden Straatpastor
Het onderstaande verslag is een (beknopte) samenvatting van het verslag van werkzaamheden dat
de Straatpastor zelf geschreven heeft . Dit verslag is als bijlage toegevoegd.
De Straatpastor is per 1 februari 2015 begonnen in Leeuwarden.
Als eerste werd de werkplek in Het Aanloophuis, de uitvalsbasis en het postadres van de
Straatpastor, ingericht.
Zoals afgesproken met het bestuur is begonnen kennis te maken met de organisaties en instellingen
in de stad die betrokken zijn bij de zorg voor dak- en thuislozen. Te noemen valt:
a. dag- en nachtopvang Zienn,
b. dagbesteding Skrep,
c. zorgopvang de Marene,
d. sociaal pension voor mensen met een dubbele diagnose Bonifatius,
e. Algemene Opvang,
f. Limor,
g. het Inloophuis van de GGZ (incl. de Mind Up dagbesteding aan de Marshallweg)
h. de dagopvang van het Leger des Heils aan de Tuinen,
i. het Aanloophuis van de Kerken,
j. de dagbestedingsprojecten van WIJ,
k. de Titus Brandsma Parochie (betrokkenheid bij met name afgewezen asielzoekers) en
l. Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden.
m. Verslavingszorg Noord Nederland
n. de outreachende hulpverleners van Zienn
Tijdens de kennismakingsbezoeken werd tegelijk begonnen met de kennismaking van de doelgroep
aangezien een deel van de doelgroep vaak in deze instellingen te vinden is. Uiteraard is het
kennismaken met mensen van de doelgroep geen éénmalig gebeuren, het zijn nooit gesprekken met
een geplande agenda of vaste tijdsduur. Kennismaken met mensen die op straat leven is vaak een
langdurig proces. Winnen van vertrouwen is een eerste stap en soms is het lastig om een tweede
stap te kunnen maken. Bovendien zijn sommige mensen heel wisselend aanwezig in de stad.
De straatpastor gebruikt verschillende methodes om vindbaar te zijn voor de doelgroep:
aanwezigheid in instellingen en andere vindplaatsen, bekendmaken van 06-nummer.

“Met sommige mensen was er, in een crisissituatie, een tijdlang heel regelmatig contact.
Ook werden soms noodzakelijke praktische dingen geregeld.
Van het aantal contacten in het straatpastoraat die er in deze periode zijn geweest is moeilijk een
schatting te maken. Gedurende een dag zijn er verschillende ontmoetingen, meestal zijn er op een
plek meerdere mensen aanwezig. Om een vertrouwensrelatie op te bouwen is het van belang de
aanwezige contacten op te bouwen en te onderhouden, dus vaak zijn er korte gesprekjes met
allerlei mensen, maar ook heel regelmatig zijn er lange, intensieve gesprekken. Bovendien is er
inmiddels een heel aantal mensen waar regelmatig afspraken mee zijn”.
In een volgende evaluatie zal door straatpastor en bestuur getracht worden van de resultaten van
het werk een enigszins meetbaar verslag te maken.

