Inleiding
Stichting Streetpastor voelt zich gezegend dat zij sinds 2010 streetpastor Max kan ondersteunen in
zijn werk voor dak- en thuislozen in de gemeente Ede. U kunt lezen wat ons drijft en wat onze
activiteiten zijn in dit plan. We danken iedereen die interesse toont en ons steunt in het werk op
straat. Het afgelopen jaar hebben wij een nieuwe straatpastor aangetrokken. Voor het komend jaar
hopen wij een nieuwe locatie te betrekken van waaruit wij de activiteiten gaan vormgeven.
Mocht dit beleidsplan bij u vragen oproepen, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te
woord.

Missie/visie van Stichting Streetpastor
Stichting Streetpastor is opgericht op 8 december 2010. De stichting is opgericht om het
werk van straatpastoren te ondersteunen. De directe aanleiding hiertoe is geweest het werk
van streetpastor Max in de gemeente Ede die met zijn werk present wil zijn voor dak- en
thuislozen. Dak- en thuislozen zijn mensen die door meervoudige kwetsingen beschadigd
zijn geraakt in hun vermogen verbindingen aan te gaan. Professionele organisaties zijn vaak
doelgericht en hebben te weinig tijd om vanuit presentie, gedurende langere tijd aan relatie
te werken. Door voor dak- en thuislozen klaar te staan zonder iets van ze te verwachten of
iets van ze te willen, werken streetpastors aan een gezonde basis. Van hieruit kan
vertrouwen in zichzelf en anderen hersteld worden en ontstaat de keuze om zichzelf kansen
te gunnen en levens weer op poten te zetten.
De stichting wil ondersteuning bieden aan pastors die werkzaam zijn op straat. De stichting
is onafhankelijk en richt zich op pastors die werken met dak- en thuislozen.
Stichting Streetpastor doet dit:
- In de overtuiging dat voor God ieder mens telt
- In de navolging van Jezus Christus
- In de kracht van de Heilige Geest.
Stichting Streetpastor werkt in de hoopvolle verwachting van het Koninkrijk van Goed, dat
zich zal manifesteren in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zonder gebrokenheid.
De kernwaarden van de Streetpastor zijn:
Bewogenheid: De streetpastor is geïnspireerd door Gods Liefde, actief betrokken bij mensen
in nood.
Aandacht: De streetpastor streeft naar betekenisvolle relaties met de mensen die hij
dagelijks op straat ontmoet.
Oprechtheid: De streetpastor gebruikt de beschikbare middelen en tijd zo dat hij trouw is
aan zijn missie, integer handelt en transparant verantwoording aflegt.
De stichting is opgericht ter ondersteuning van het straatwerk van straatpastoren.
Doelstelling

Stichting Streetpastor ondersteunt, denkt mee en faciliteert de activiteiten van de straatpastors en
stimuleert de ontwikkeling van nieuwe activiteiten ten aanzien van de doelgroep dak- en thuislozen.

Werkplan voor 2021:
Bestaande activiteiten:
Warme maaltijden: elke dinsdag en donderdag worden warme maaltijden uitgedeeld aan
dak- en thuislozen door een team van vrijwilligers. Waar nodig worden maaltijden
thuisbezorgd.
Zwerfvuil project: op maandag, woensdag en vrijdag wordt er vuil geprikt met 8 dak- en
thuislozen onder begeleiding van een vaste vrijwilliger.
Heb je wat- bonnen: in samenwerking met de middenstand in Ede kunnen dak- en thuislozen
bonnen inwisselen bij de middenstand voor eten. Deze bonnen worden gedoneerd door
giften.
Pastorale gesprekken en huisbezoeken
Ontmoetingen op straat: de straatpastoren zoeken mensen op, op straat en in de bossen en
onderhouden korte lijntjes met hen.
Samenwerking met professionele organisaties: de straatpastoren werken nauw samen met
politie, toezicht, Iriszorg, Leger des Heils etc.
Plan voor komend jaar:
- Betrekken van een nieuw pand
- Organiseren van zingevingsgesprekken en activiteiten
- Ontwikkelen van psycho-educatie voor dak- en thuislozen

Huidige situatie
Stichting Streetpastor is inmiddels een begrip geworden in de gemeente Ede. Er wordt veel
samengewerkt met genoemde partijen. In het begin van het jaar werden wij verrast door Corona wat
een grote invloed heeft gehad. Met veel creativiteit en extra steun vanuit collectes zijn wij er in
geslaagd om alle activiteiten doorgang te laten vinden, zij het in aangepaste vorm. Omdat de
maaltijden niet meer samen genuttigd konden worden, ontstond er veel eenzaamheid. Dit vormt de
basis voor de behoefte aan extra zingevingsactiviteiten. Ook het zwerfvuilproject moest tijdelijk
gestopt worden. Het plan voor het komend jaar is om alle activiteiten weer als vanouds doorgang te
laten vinden en om een nieuwe locatie te betrekken.
Organisatie




Statutaire naam: Stichting Streetpastor
RSIN: 8500.49.441
Telefoonnummer: 06-51729099






E-mailadres: info@streetpastor.nl
Website: streetpastor.nl
Postadres: Lucas de Kockstraat 3, 6717 ME, Ede
IBAN: NL58RABO0159540925, Stichting Streetpastor Ede

Bestuur

Voorzitter: Auke Nutma
Secretaris: Maarten Vermeulen
Penningmeester: Jan Vonk
Straatpastor: Max Paans
Straatpastor: Lenneke van Maren
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Werknemers
De stichting werkt alleen met vrijwilligers en heeft geen medewerkers in dienst.
Financiën
De stichting is gezegend met veel vaste donateurs en heeft voldoende middelen om de activiteiten
uit te oefenen.
Het werven van gelden
Gelden om de activiteiten voor de dak- en thuislozen te kunnen bekostigen komen vanuit:
-

Maaltijdvergoeding vanuit Ontmoeten en Verbinden gemeente Ede
Vergoeding voor zwerfvuilproject via de gemeente Ede
Collectes van kerken
donaties

Jaarlijks is er ca. € 25.000 euro per jaar nodig om de gestelde doelen te kunnen behalen (excl.
Zwerfvuilproject).

Beheer en besteding van het vermogen
De stichting heeft vermogen dat dient als buffer voor tegenvallende opbrengsten. Daarnaast dient
dit vermogen om in de toekomst een eigen locatie te kunnen betrekken.

