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NIEUWSBRIEF
Het is alweer even geleden dat U een nieuwsbrief ontving van het Pastoraal Uitzend Bureau.
We hebben zeker niet stil gezeten. Integendeel, het PUB is volop in beweging!
Omdat de bezoekersaantallen nog steeds stijgen is er een nieuwe medewerker In dienst
gekomen om te zorgen dat alle activiteiten die we aanbieden goed begeleid kunnen worden.

Een nieuwe collega
Mijn naam is Annet Henskens en ik ben sinds half juni werkzaam bij het PUB. Hiervoor
heb ik 10 jaar als activiteitenbegeleider gewerkt bij Reinier van Arkel, maar door bezuinigingen ben ik daar “boventallig” geworden.
Wat me erg boeit aan het werk bij het PUB is de presentiebenadering. Naast
de deelnemers gaan staan en hen hun levensverhalen laten vertellen.
Met de activiteiten die we aanbieden en het samen werken kunnen
we tot deze contacten komen.
Het zijn soms schrijnende omstandigheden waarin mensen verkeren.
Door de bezuinigingen in de zorg krijgen mensen vaak te laat de zorg die ze
nodig hebben. Het PUB biedt een laagdrempelige plek voor iédereen die aan de
zijlijn van de samenleving staat en dat maakt mijn werk boeiend en waardevol.

Nominatie Religieuzenprijs KNR
We zijn genomineerd voor de religieuzenprijs 2016, voor een bijzonder initiatief op het terrein van
barmhartigheid. De prijsuitreiking is op 10 november in theater Midi in Tilburg. Wij zullen daar het
PUB en onze werkzaamheden presenteren.

Landelijke netwerkdag DAK
Netwerk DAK verbindt, versterkt en vertegenwoordigt ruim 100 organisaties voor buurtpastoraat,
straatpastoraat en inloophuizen. Op de landelijke netwerkdag 12 oktober jl. Heeft Marianne van
Heeswijk van de kathedralenbouwers een pitch van 2 minuten gehouden over hoe zij met hun
project onze doelgroep onder de aandacht hebben gebracht en wat dat heeft betekent voor
onze deelnemers. We hebben met dit creatieve project een gedeelde vierde plaats bereikt.

Uitbreiding Pand
Door het toenemende aantal bezoekers groeien we een beetje uit ons pand.
Momenteel zijn we met de gemeente in gesprek om nog een deel erbij te
betrekken dat nu nog in heel slechte staat is. We peilen onze deelnemers waar behoeften liggen in wat we nu nog niet kunnen bieden. Een huiskamer, sportgelegenheid en een douche worden vaak
genoemd. Donaties om dit te kunnen realiseren zijn van harte welkom…

Enkele vrijwilligers, stagiaires en deelnemers aan het woord:

Lisbeth is in mei bij het PUB gekomen als vrijwilligster. Zij is 57 jaar oud en
nadat ze wegens bezuinigingen werd ontslagen is ze een opleiding psychpastoraat in Breda gestart. Haar motivatie om bij het PUB te komen is dat ze iets voor anderen wil betekenen. Ze realiseert zich dat
iedereen het kan overkomen in een positie terecht komen, waarin
ook onze deelnemers zich bevinden.

Mario komt sinds januari als deelnemer bij het Pub op de fietsenwerkplaats.
Door persoonlijke omstandigheden is hij eind vorig jaar in het Inloopschip
terecht gekomen. Hij kwam 3 dagen bij het Pub en 1 dag bij SOS rommelmarkt, maar is door de begeleiding gevraagd om alle dagen dat de
fietsenwerkplaats open is aanwezig te zijn. Hij houdt nu toezicht op
alle lopende zaken en doet de financiële afwikkeling met de klanten.
Mario is nu bezig om via de Weener XL door te stromen naar een vaste
baan. Het PUB heeft hem structuur gegeven toen hij het moeilijk had.

Ad heeft 8 maanden in detentie gezeten. Omdat hij veel last heeft van
woedeaanvallen is hij onberekenbaar. Hij verblijft sinds 4 maanden in het
Inloopschip en is toen gestart bij het bosproject bij het PUB. Sinds kort
werkt hij op de fietsenwerkplaats, waar hij meer tot zijn recht komt.
In de toekomst wil Ad graag een autogarage beginnen, zodat hij
vast inkomen heeft. Hij ziet zijn toekomst in huisje, boompje, beestje.

Twee jaar geleden liep Fleur stage bij het PUB voor haar opleiding Maatschappelijk werk aan Avans Hogeschool. Tien manden lang heeft ze de
activiteiten die we aanbieden begeleid. Vanaf januari gaat zij ook haar
afstudeerproject bij het PUB doen. Fleur geeft aan veel affiniteit met
onze doelgroep te hebben en veel te hebben geleerd bij het PUB.
Ze zou in de toekomt graag met deze doelgroep gaan werken.

Lenny is onze nieuwe stagiaire en volgt de opleiding Levensbeschouwing aan de
Fontys Hogeschool in Tilburg. Zij gaat op 19 december bij ons haar afstudeerproject
doen, waarna we aansluitend met de deelnemers samen een kerstviering gaan houden.
Verder zijn er onlangs ook 2 nieuwe stagiaires uit Italië aangesloten, Chiara en Samuele. Zij
studeren Social Work en zullen tot september 2017 afwisselend bij de SOS (Spoor 73) en het
PUB werken om werkervaring op te doen.

Wist u dat...
... er in ons pand nog wat verborgen ruimten zijn die we gaan inrichten
... we met de gemeente meedenken over wat er nodig is om te zorgen voor de grote hoeveelheid mensen die tussen wal en schip terecht komen
... dat onze ene bus bijna instort, dat we sponsors zoeken voor een nieuwe tweedehands bus:
u? Ons rekeningnummer: IBAN NL26 INGB 0005306616. Het PUB heeft de ANBI-status

Heeft U nog nooit een bezoek gebracht aan het Pub dan bent U van harte
welkom aan de Ridderspoorstraat 2 om ons te bezoeken en aan te schuiven voor een kopje koffie of om in gesprek te gaan met onze deelnemers.

