
 

 

 

 

Sint-Oedenrode, 31 december 2020. 
 
Betreft: Jaaroverzicht 2020. 
 
 
Beste donateur, 
 
Het jaar 2020 is al weer voorbij. Een jaar wat voor veel mensen moeilijk is geweest. Het 
heeft veel zorgen, verdriet en eenzaamheid gebracht. 
Wij bedanken u oprecht hartelijk dat desondanks uw interesse in het Damiaancentrum 
overeind is gebleven en dat u ons bent blijven ondersteunen met uw donaties. 
Daarom willen wij u een gezond, gelukkig en succesvol 2021 toewensen!  
In deze brief informeren wij u graag over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en 
blikken we kort vooruit op het jaar 2021. 
 
Het Damiaancentrum heeft als doel mensen een plaats te bieden om elkaar te ontmoeten, 
samen te werken en elkaar te inspireren, om er te zijn voor een ander. Het gaat hierbij met 
name om de meest kwetsbare mensen in de samenleving, mensen die er, om wat voor 
reden dan ook, vaak alleen voor staan. Hen te laten ervaren dat ze erbij horen, waardoor ze 
het leven beter aan kunnen, is de doelstelling van het Damiaancentrum.   
 
In het afgelopen jaar hebben we aan minder mensen dan we graag zouden willen, de 
mogelijkheid kunnen bieden om in het Damiaancentrum andere mensen te ontmoeten. Toch 
hebben onze vrijwilligers zich ingezet om er te zijn voor mensen die een steuntje in de rug 
nodig hebben. Echter van 10 maart tot 1 juni hebben we het Damiaancentrum moeten 
sluiten in verband met de eerste coronagolf.  
Vanaf 1 juni zijn mensen in de Ontmoetingstuin weer aan 
het werk gegaan om de tuin weer een mooi aanzien te 
geven.  
Ook in de fietsenwerkplaats zijn toen met maximaal 2 
mensen de werkzaamheden weer ter hand genomen. 
Gesprek te Pas heeft vanwege de goede 
weersomstandigheden enkele keren buiten plaats kunnen 
vinden. 
‘t Onderonsje is in september weer opgestart met maximaal 8 deelnemers. Het Textielatelier 
is ook gestart in september, maar daar bleek de animo van de deelnemers nog minimaal te 
zijn mede omdat onderling voldoende afstand houden problematisch is. Voor Keukenpraat 
was het niet mogelijk om te starten, omdat onze keuken te klein is om 1,50 meter afstand 
van elkaar te houden. 
Grenzeloos Muziek is helaas niet meer opgestart vanwege het plotselinge overlijden van 
onze vrijwilliger en coördinator Peter van den Hoogenhof.  
Ook de Senioren Vakantieweek heeft vanwege corona geen doorgang kunnen vinden. 



In oktober ging het Damiaancentrum opnieuw dicht voor alle binnenactiviteiten.  
Vanaf 1 december konden we weer voorzichtig starten met ’t Onderonsje en het 
Textielatelier, maar op 15 december werd op last van de regering weer alles stopgezet. 
Al met al een vervelend jaar met veel hindernissen en onzekerheden voor zowel onze 
vrijwilligers als de deelnemers. 
Ook de Zomerschool en het jaarlijkse Integratiediner hebben we moeten afgelasten.  
 
Omdat door de lockdown als gevolg van het coronavirus de meest kwetsbare mensen het 
hardst werden getroffen door de maatregelen en zij 
niet in de gelegenheid waren andere mensen te 
ontmoeten, hebben wij toch getracht aandacht aan 
hen te schenken. 
Zo zijn de deelnemers regelmatig gebeld om hen in de 
gelegenheid te stellen een praatje te maken, zodat ze 
zich minder eenzaam zouden voelen. De deelnemers 
aan ’t Onderonsje zijn aangenaam verrast met een 
bemoedigend kaartje en een theezakje om samen toch een kopje thee te kunnen drinken.  
De deelnemers van Keukenpraat zijn op het moment dat het kon, uitgenodigd om samen 
een kopje koffie of thee te komen drinken en wat bij te praten.  

 
De vrijwilligers van het Textielatelier hebben mondkapjes gemaakt, die 
voor iedereen gratis ter beschikking werden gesteld.  

 
 
 
 
 
 

In de Fietsenwerkplaats is een heuse Damianenfiets in elkaar geknutseld en zijn er een zestal 
fietsen rijklaar gemaakt en afgeleverd bij de nieuwe huurder van het kloostergebouw,                                                                    
Promentis, waardoor de cliënten  de mogelijkheid wordt geboden de buurt per fiets te 
verkennen. 
 
Sinds 1 oktober is Promentis de nieuwe huurder van het klooster.  
Promentis helpt mensen bij het doorbreken van de negatieve vicieuze cirkel in gebruik en 
gedrag. Men wordt begeleid naar een leven vrij van verslaving en obsessief gedrag, zodat 
men zichzelf leert accepteren en gaat inzien hoe men met meer tevredenheid in het leven 
kan komen te staan. 
Met de directie van Promentis lopen reeds afspraken dat wij bekijken in hoeverre hun 
cliënten ook gebruik kunnen maken van het Damiaancentrum door hen bij onze activiteiten 
te laten aansluiten en hen erbij te betrekken. 
 
Normaal gesproken stellen we het Damiaancentrum ook open voor andere activiteiten. Door 
de corona heeft dat dit jaar slechts eenmaal kunnen plaatsvinden en wel voor het 
Vrouwennetwerk Sint-Oedenrode, die in september een bezoek hebben gebracht. 
 
 
 



 
 
Vooruitblik op 2021. 
 
Ook in 2021 zal aandacht voor vereenzaming een hoge prioriteit krijgen. Daarom is en blijft 
het werk van het Damiaancentrum hard nodig.  
Wij hopen ook in het komende jaar het leven voor veel mensen te veraangenamen en dat 
we in goede harmonie kunnen blijven samenwerken binnen het Damiaancentrum. We willen 
het Damiaancentrum voor onze deelnemers een plek laten zijn waar ze ontspannen zichzelf 
kunnen zijn. 
 
Wij danken u nogmaals voor uw betrokkenheid en financiële steun die onontbeerlijk is bij 
het realiseren van al onze activiteiten. 
Natuurlijk hopen wij zeer dat u ons wilt (blijven) helpen met uw geldelijke bijdrage voor onze 
activiteiten. Wij kunnen vermelden dat onze stichting een ANBI-status heeft. Wij zijn een 
algemeen nut beogende instelling, zodat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar 
inkomen en wij geen belasting over uw schenking hoeven te betalen. 
U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL56 RABO 0109 167 600, t.n.v. 
Damiaancentrum Nederland. 
 
Wij wensen u alle goeds in 2021. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Damiaancentrum Nederland, 
Het bestuur, 
 
Anna Lied Poelstra - Sanders 
Jack Biemans 
Jenske Koolen 
Marianne Bruin - van Groningen 
Piet van den Tillaart 
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