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1.  Inleiding 
 

Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag over de jaren 2015 en 2016. Normaal gesproken 
maken we elk jaar een dergelijk verslag maar dat is afgelopen jaar niet gelukt. Het is toch 
vaak de waan van de dag die er voor zorgt dat voornemens en planningen niet of maar 
moeizaam gehaald worden. Is dat erg? Nee, niet zolang wat echt moet gebeuren op tijd 
gebeurt, is er meestal niet zo veel aan de hand. En dat lukt gelukkig vaak wel. Bij Emmaus 
gaan de mensen voor de regels en de structuren. Daarmee maken we het onszelf  niet 
makkelijk, maar dat hoeft ook niet. Het levert een –meestal gezond- spanningsveld op tussen 
de sociale doelen en de bedrijfsmatige.  
Dat dit spanningsveld ook niet gezond kan zijn hebben we aan de lijve ondervonden met het 
– begin 2015 - gestaakte project Schorsmolen. 
De afgelopen twee  jaar werden gekenmerkt door de nasleep van dit project met het 
voormalig kapucijnenklooster aan de Schorsmolenstraat in Breda. In eerste instantie de 
afwikkelingen van alle lopende afspraken en verplichtingen. De meeste energie ging echter 
zitten in het weer verbinden van de winkel aan de Veilingkade met de gemeenschap in 
Langeweg. Uiteindelijk hebben we van twee betaalde medewerkers afscheid genomen. We 
hebben er voor gekozen twee ervaren krachten, die zowel de gemeenschap in Langeweg als 
de winkel aan de Veilingkade zeer goed kennen, in te zetten om te zorgen dat de verbinding 
weer tot stand kwam en om de winkel met de vele vrijwilligers weer tot bloei te brengen.  
Begin 2017 zien we dat dit duidelijk zijn vruchten afwerpt en we met zijn allen op de goede 
weg zitten. Punt van zorg blijft helaas wel het tijdelijke karakter van de winkel aan de 
Veilingkade en de beperkingen die het pand heeft. Het blijft zoeken naar een geschikte en 
betaalbare plek waar we op termijn terecht kunnen. 
 
In Langeweg hebben 2 aspirant-kerngroepsleden de lege plekken ingenomen en samen met 
de coördinator  vormen zij daar nu de dagelijkse leiding. 
 
Fred Huneker     Bert Roskott 
Coördinator Emmaus Langeweg  Voorzitter Stichting Emmaus Langeweg 
April 2017 



2.  Geschiedenis en manifest 
 

Emmaus Langeweg is voortgekomen uit de Emmausbeweging, die zijn oorsprong heeft in 
Frankrijk.  
Kort na de tweede wereldoorlog was er in Parijs veel armoede, veel mensen waren dakloos 
en voedsel was schaars. De priester Henri Grouès ( Abbé Pierre), die wegens fysieke 
problemen uit het harde kloosterleven was gestapt, om zich daarna in de politiek te begeven, 
was een sociaal sterk betrokken man met grote opofferingsgezindheid. Niet alleen in de 
politiek streed hij tegen armoede, ook persoonlijk deed hij wat hij kon. Hij bezat een groot 
huis, geërfd van zijn ouders, en liet mensen zonder onderdak bij zich wonen. Toen hij door 
dit grote huishouden in financiële nood dreigde te komen, werd door een van de bewoners 
het idee opgevat op de vuilnisbelten op zoek te gaan naar waardevolle materialen. Nog 
steeds associëren velen Emmaus met voddenrapers, hoewel Emmaus zich heeft ontwikkeld 
tot een aardig professioneel kringloopbedrijf. 
 
Abbé Pierre stelde dat eenieder in staat is anderen te helpen, dat een als zinloos ervaren 
leven weer zinvol kan worden door het in dienst van anderen te stellen. Het gedachtegoed 
van de Emmausbeweging is verwoord in het universele manifest. U treft een moderne versie 
van dit manifest aan als bijlage bij dit jaarverslag. 
 
Onze gemeenschap dateert van 1971. In nauwe samenwerking met Kapucijnen werd in het  
klooster, dat na de verwoesting aan het einde van de tweede wereldoorlog niet meer volledig 
werd hersteld,  een Emmaus Communauteit gevestigd. Dit gebeurde in druk en bewogen 
overleg met lokale overheid en bevolking. Met goede moed en alle idealen in de geest van 
die tijd, begon men aan de woon- werkgemeenschap.  
De eerste 15 jaar waren het  Kapucijnen die leiding gaven aan de gemeenschap. Halverwege 
de jaren tachtig droegen zij het roer over aan een aantal actieve en betrokken bewoners en 
dat ging een aantal jaren goed. Eind jaren tachtig vertrok een groot deel van deze groep en 
de effecten hiervan werden in de jaren negentig voelbaar.  
De groep raakte minder maatschappelijk betrokken en was meer op en in zichzelf gericht. 
Gebouwen en terrein, het kringloopbedrijf en vele idealen werden verwaarloosd. Het 
plaatselijk bestuur zag het misgaan, maar was onvoldoende bij machte het tij te keren. 
Emmaus Nederland bood hulp en greep in.  
Er kwam een doorstart onder leiding van de huidige coördinator. Niet alleen het terrein en 
de gebouwen werden onderhanden genomen, ook bewoners- en bedrijfscultuur dienden te 
veranderen en daarmee ook de samenstelling van de groep.  
Inmiddels heeft Emmaus Langeweg zich goed hersteld en is zij weer een echte woon- 
werkgemeenschap voor dak- en thuislozen. Ze kan zich zelfstandig handhaven en heeft de 
plannen voor uitbreiding al voor een flink deel vorm gegeven. 
 

 
 
 
 
 

 



3.  Organisatie 
 
Emmaus Langeweg is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. Onder de stichting 
vallen de woon- werkgemeenschap in Langeweg en de winkel aan de Veilingkade in Breda. 
Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 tot 6 personen. Er zijn ongeveer 8 
bestuursvergaderingen per jaar.  
De kerngroep heeft de dagelijkse leiding in de woon- werkgemeenschap en is 
verantwoordelijk voor de winkel aan de Veilingkade. De kerngroep bestaat uit drie 
personen. Sinds begin 2016 draaien twee bewoners mee als aspirant-kerngroepslid.  Het 
bestuur denkt mee met de kerngroep, controleert en stuurt bij waar zij nodig acht. 
Vertrouwen tussen bestuur en kerngroep is groot en de samenwerking verloopt prettig. 
Beslissingen op het gebied van bewoners, vrijwilligers, werkplanning en relatief kleine 
investeringen worden door de kerngroep genomen. Voorstellen voor grote investeringen of 
ingrijpende veranderingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur 
draagt de eindverantwoordelijkheid voor de stichting. 
 

4.  Mensen: 
 

• Bewoners 
De woongroep in Langeweg is onze belangrijkste doelstelling. In het voormalig klooster 
bieden we een woon- en werkplek voor ca. 12 personen. Er zijn 2 gastenkamers voor gasten 
die kort verblijven. 
Het betreft mensen die hun dak- of thuisloze situatie willen doorbreken en die Emmaus 
nodig hebben als basis om hun leven weer op te kunnen bouwen. Onderdak, eten, zinvol 
werk en huiselijkheid zijn  belangrijke ingrediënten die ze bij Emmaus kunnen vinden. 
Vanuit de kerngroep vindt er vooral ondersteuning plaats om achterliggende problematieken 
in beeld te brengen en bij het zoeken naar de juiste ondersteuning om oplossingen te vinden. 
Schulden, onverwerkt verleden en daaruit voortvloeiende psychische problematiek vormen 
de belangrijkste onderwerpen die daarbij aan de orde zijn. 
Compagnons, zoals de bewoners van de woon- werkgemeenschap in de traditie genoemd 
worden, werken op basis van kost en inwoning, een maandelijkse toelage,  vakantiegeld en 
een spaarpotje. Tevens zijn zij verzekerd voor ziektekosten en WA. Hiermee kost een 
compagnon ruim  € 1000,- per maand. 
De bewonersgroep verandert geleidelijk gedurende een jaar. Gemiddeld vertrekken er zo’n 
4  tot 5 bewoners en komen er evenzoveel bij.  
 
Er zijn eind 2016 nog 6 bewoners die er begin 2015 ook waren. Gedurende 2015 en 2016 
stroomden er 7 bewoners uit en er kwamen er 6 voor terug. 
 
Bewoners werken 36 uur per week mee in het kringloopbedrijf, zowel in Langeweg als op 
de Veilingkade. Ook draait iedereen mee in het huishouden van Langeweg, en wordt er 
deelgenomen aan onderhoud van de gebouwen, de tuin en het terrein. 
 



  
 

Waar bleven de mensen die sinds 2008 bij Emmaus vertrokken zijn: 
 

zelfstandig wonend:   15 
collega Emmausgroep:  18 
professionele hulpverlening:  16 
andere leefgemeenschap:  11 
asielzoekerscentrum:   13 
opvang bij vrienden/familie:  13 
terugkeer land van herkomst:  13 
zwervend:    12 
terug naar vorig verblijf  11 
tijdelijke huisvesting   14 
onbekend:    13 
overleden    11 
 
Totaal     50 

 
 
• Vrijwilligers 
In Langeweg werken naast de bewoners ruim 30 vrijwilligers. Gemiddeld werken zij bijna 2 
dagdelen per week en zijn goed voor ongeveer 5 fulltime eenheden (fte's) per week.  
Veel vrijwilligers komen vanuit een eigen motivatie om bij te dragen aan de doelstellingen 
van Emmaus Langeweg. Ook komen er vrijwilligers via reguliere hulpverlening of de 
reclassering. Werken bij Emmaus kan onderdeel zijn van een resocialisatie- of re-
integratietraject, werken bij Emmaus kan een manier zijn om een schuld aan de 
samenleving te vereffenen. 
Evenals de vorige jaren is de samenstelling van de vrijwilligersgroep op locatie Langeweg 
tamelijk stabiel. Velen zijn al jaren verbonden met Emmaus, sommigen zelfs langer dan wie 
ook. Zij hebben vaak een vaste taak die zij zich eigen hebben gemaakt. Dit heeft zowel 
voor- als nadelen. Het werk verloopt ordelijk en op een door de ervaring effectief gebleken 
wijze. Maar als het dan eens anders moet is het lastig om het stramien te doorbreken. Op 
locatie Langeweg zijn minder kort blijvende vrijwilligers dan op locatie Veilingkade 

Op de Veilingkade is een groep van ongeveer 35 vrijwilligers actief. De samenstelling van 
deze groep is divers. Een aantal vrijwilligers spreekt de doelstellingen van Emmaus zo aan 
dat ze er voor kiezen zich een aantal dagdelen per week te willen inzetten. Sommigen van 
hen doen dit al vanaf de opening van de winkel in 2005. Voor een paar mensen is de 
verplichting  zich 24 uur per week inzetten voor de maatschappij in ruil voor het behoud 
van een uitkering de motivatie bij Emmaus aan de slag te gaan. Vanuit Novadic-Kentron 
doen enkele mensen werkervaring op door een aantal dagdelen vrijwilligerswerk te komen 
doen. Ook zijn er mensen die via re-integratietrajecten bij Emmaus terecht kunnen. Deze 
groep blijft relatief kort.  

Allen vinden bij Emmaus een prettige en soms verrassende omgeving waarin zij onmisbaar 
werk verzetten. Want laat dat duidelijk zijn: zonder de bijna 70 vrijwilligers die bij Emmaus 
Langeweg en in de winkel op de Veilingkade werkzaam zijn, kan Emmaus niet draaien. 

 
 

 



• Externe betaalde medewerkers 
Hoewel Emmaus Langeweg voortkomt uit een traditie waarin alle vaste 
voltijdsmedewerkers op dezelfde financiële voorwaarden werkten, is dat in Langeweg al 
jaren anders geregeld. De belangrijkste reden hiervoor is dat de continuïteit en kennis van 
een aantal belangrijke zaken gewaarborgd is en blijft. Het betreft hier taken zoals de 
dagelijkse leiding, boekhouding en onderhoud gebouwen en terrein. 
 
In 2015 en 2016 zijn er de nodige veranderingen geweest in personeelsbestand en functies. 
In de nasleep van het stoppen van het project Schorsmolen is er afscheid genomen van de 
kwartiermaker. Ook is van de nieuw aangestelde medewerker in de winkel aan de 
Veilingkade het jaarcontract niet verlengd. In april 2016 is besloten de 
winkelverantwoordelijke aan de Veilingkade een andere functie aan te bieden op locatie 
Langeweg. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, 
eind 2016. Twee van de kerngroepsleden die vanaf 2015 al (deels) op de Veilingkade 
werken hebben halverwege 2016 de leiding van de winkel op zich genomen. 
 
• Gasten 
Er hebben een klein aantal mensen gelogeerd. Soms betrof dit mensen die kennis wilden 
maken met het wonen en werken in een Emmausgemeenschap, soms waren het mensen die 
in nood verkeerden en voor korte tijd onderdak nodig hadden. 
 
• Taakgestraften 

Al vele jaren is Emmaus een project waar veroordeelden hun taakstraf kunnen volbrengen. 
Het overgrote deel van de taakgestraften werken goed mee en volbrengen hun taakstraf op 
een voor hen en Emmaus zinvolle manier. In 2015 en 2016  waren er verschillende mensen 
met een taakstraf werkzaam. Zij werkten ruim 500 uur in Langeweg of op de Veilingkade. 
 
• Stagiaires. 

Emmaus ontving het afgelopen jaar diverse leerlingen van het voortgezet onderwijs voor een 
(maatschappelijke) stage. Afhankelijk van school en leeftijd van de leerling duurt een stage 
enkele dagen tot enkele weken. Op de Veilingkade en Langeweg hebben  stagiaires van 
verschillende MBO-opleidingen stage  gelopen. Ook zijn er  leerlingen van het 
Michaelcollege  een periode van 2 weken in totaal  24 dagen op stage geweest. 

 



5.  Werkzaamheden: 
 
Het werk is onder te verdelen in een aantal gebieden: 
 
• Kringloopwerk: inzamelen, sorteren en verkopen.  
Verreweg het grootste deel van de inzet van de bewoners en vrijwilligers wordt hieraan 
besteed.  
Inzamelen: 4 tot 5 dagen per week rijden er twee vrachtauto's in de regio, om bij mensen 
langs te gaan die gemeld hebben dat ze overtollige spullen voor ons hebben. Meestal bestaat 
het inzamelteam uit een chauffeur met 2 bijrijders. Dit kunnen zowel bewoners als 
vrijwilligers zijn. De vrachtwagens worden gelost in Langeweg of Breda. Op beide plaatsen 
is een sorteerruimte, waar alle spullen die ingezameld zijn, gelost worden.  
Sorteren: Kleding en schoenen, huishoudelijke artikelen, apparatuur, speelgoed boeken, cd's 
en platen worden bekeken en beoordeeld op verkoopbaarheid. Dit werk wordt gedaan door 
een flink aantal vrijwilligers en een aantal bewoners. Meubels worden doorgaans al 
beoordeeld bij degene die ze aanbiedt en gaan alleen mee als ze verkoopbaar zijn. Vanaf 
2015 worden grote apparaten als fornuizen en wasmachines ook getest en aangeboden met 
een korte garantie.  
Verkopen: De wijze van verkopen in Langeweg en Breda is verschillend. Op de markt in 
Langeweg zijn de spullen verdeeld over 9 verschillende winkels. Dit vraagt om een 
bezetting van ca. 14 medewerkers. Er is gekozen voor beperkte openingstijden, omdat 
anders de bezetting niet rond te krijgen is. Verder is Langeweg een dorp zonder 
winkelvoorzieningen, zodat klanten speciaal voor Emmaus naar Langeweg komen. Emmaus 
bezoeken is voor veel klanten een gezellig middagje uit. 
De winkel in Breda is een grote overzichtelijke ruimte waar tijdens de openingsuren 4 
mensen aanwezig moeten zijn. Dit is goed te regelen. Breda is een winkelstad, waar het 
loont om zoveel mogelijk open te zijn. De winkel was in 2015 het hele jaar geopend van 
dinsdag-  tot en met zaterdagmiddag. In de loop van 2016 zijn de openingstijden gewijzigd, 
het aantal openingsuren bleef gelijk. Voor het werken in de winkel is het handiger om op 
woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur te zijn.  
 
• Gebouwen en terrein:  
Het voormalig kloostercomplex in Langeweg is eigendom van de stichting. Dat brengt 
uiteraard het nodige onderhoud met zich mee dat voor een deel in eigen beheer wordt 
uitgevoerd. Hiervoor is een vaste medewerker 32 uur per week in dienst. Verder zijn er 
structureel 5 vrijwilligers actief in het onderhoud van tuin, terrein en gebouwen. Incidenteel 
is het een taak voor bewoners. 
 
In 2015 en 2016 is er veel gewerkt aan en in de gebouwen in Langeweg.  
 

• Het voormalig vergaderzaaltje en keukentje van de kerk is omgetoverd in werkplaats 
en ruimte voor wasmachines voor de bewoners. 

• Er is in het woonhuis een extra zit-slaapkamer gerealiseerd en een bestaande 
gerenoveerd 

• De nieuwe sorteerruimte is verder afgemaakt.  
• De voormalige sorteerruimte is van binnen geheel opgeknapt en omgetoverd tot een 

ruime en lichte onderdelenwinkel 
• De oude plek van de onderdelenwinkel is ook opgeknapt en ingericht als winkel voor 

woningtextiel zodat er op de 1e verdieping de kleding meer ruimte heeft gekregen 
• De nieuwe sorteer en de woningtextiel zijn voorzien van nieuwe gasheaters 
• In het voormalige appelhok (tussen de curiosa en de bazaar) is een nieuwe pui 

geplaatst. De nieuwe ruimte deed al dienst als kerstwinkel maar moet nog wel verder 



afgemaakt worden. 
• Het buitenschilderwerk van de kledingwinkel, kinderwinkel, curiosa en de 

elektrowinkel is door een schildersbedrijf uitgevoerd. 
 
De winkel in Breda is een huurpand. Ook daar is altijd wel het nodige werk te verrichten, 
maar niet in die mate als in Langeweg. De winkel heeft ook enkele vrijwilligers, die 
regelmatig klussen uitvoeren. Daarnaast zijn de vrijwillige klussers van Langeweg afgelopen 
jaren regelmatig aan de slag geweest voor kleinere werkzaamheden op de Veilingkade. 
 
 
• Huishouden:  
Het gezamenlijke huishouden voor de woongemeenschap in Langeweg wordt gedaan door 
de bewonersgroep zelf. Zij verzorgen ook de pauzes en lunch voor de vrijwilligers. Dinsdag 
tot en met zaterdag is er een bewoner in de keuken te vinden. Gedurende 2015 en 2016 
waren er 2 vrijwilligers die met vaste regelmaat de warme  maaltijd voor de bewoners 
bereidden. Op vrijdag maken de bewoners gezamenlijk het huis schoon. 
Op de Veilingkade worden de pauzes en de lunch verzorgd door een drietal vrijwilligers. 
Samen lunchen is een blijk van waardering voor elkaar en zorgt voor verbinding.	

• Mensen en organisatie:  
De kerngroep geeft leiding aan het kringloopbedrijf en draagt zorg voor het wel en wee van 
de bewoners en vrijwilligers. Deeltaken worden gedelegeerd aan vaste bewoners en betaalde 
medewerkers. 
De kerngroep vergadert wekelijks voor wat betreft de lopende zaken. Ook komen plannen, 
ideeën en ontwikkelingen aan bod. Minimaal twee maal per jaar is er een bezinningsdag, 
vaak  gedeeltelijk onder leiding van een coach. Er wordt gekeken naar de onderlinge 
verhoudingen en de kwaliteit van de samenwerking. Ook is er dan volop ruimte wat langer 
stil te staan bij gebeurtenissen, plannen en ideeën.  
In 2015 en 2016 is er veel energie gestoken om de gevolgen van het afblazen van het 
Schorsmolenproject in goede banen te leiden. Er is, met goed resultaat, gewerkt aan de 
onderlinge verhoudingen in de kerngroep.  De aansturing van de winkel aan de Veilingkade 
is gewijzigd en dit heeft geleid tot een grotere verbinding tussen de 2 locaties, verbetering 
van de sfeer en betere resultaten. 

 



6.  Cijfers: 
• Inzamelgegevens: 

	 	 		 		 		 		 	 	
 
• Overzicht	gewerkte	uren	Kringloopmarkt		Langeweg	en	kringloopwinkel	Veilingkade	

	 
		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 uren	gewerkt	door	vrijwilligers	 2014	 2015	 2016	 		
		 Langeweg	 		 		 9500	 10500	 10500	 		
		 fulltime	eenheden		

	 	
5	 5,5	 5,5	 		

		 Veilingkade	 		 		 14450	 15000	 15500	 		
		 fulltime	eenheden	

	 	
7,7	 8,0	 8,3	 		

		
	 	 	 	 	 	 	

		
		 Uren	gewerkt	door	bewoners		

	 	 	 	
		

		 Op	Langeweg	én	Veilingkade	 		 17500	 16000	 19000	 		
		 fulltime	eenheden	

	 	
9,3	 8,5	 10,1	 		

		
	 	 	 	 	 	 	

		
		 Uren	gewerkt	door	betaalde	medewerkers	

	 	
		

		 Op	Langeweg	én	Veilingkade	 		 10500	 12000	 10500	 		
		 fulltime	eenheden	

	 	
5,6	 6,4	 5,6	 		

		 		 		 		 		 		 		 		 		
 
* fulltime eenheid = 36 uur per week

		 		 		 		 		 		 		
		 Aantal	

	 	 	 	
		

		 inzameladressen	 2013	 2014	 2015	 2016	 		
		

	 	 	 	 	
		

		 Breda	 1007	 900	 907	 776	 		
		 Drimmelen	 343	 279	 346	 345	 		
		 Geertruidenberg	 120	 110	 111	 109	 		
		 Moerdijk	 329	 318	 341	 327	 		
		 Etten-Leur	 356	 216	 228	 225	 		
		 Oosterhout	 131	 58	 59	 56	 		
		 Halderberge	 32	 48	 42	 50	 		
		 divers	 72	 95	 77	 40	 		
		

	 	 	 	 	
		

		 totaal	 2390	 2024	 2111	 1928	 		
		 		 		 		 		 		 		



 

    • Winst en verliesrekening 2015 en 2016 
 
 

(bedragen x € 1) 
    

  
2016 

 
2015 

  
Realisatie 

 
Realisatie 

BATEN 
    

     Opbrengst verkoop goederen 
    Netto omzet Langeweg 
 

295.513 
 

297.262 
Netto omzet Veilingkade  

 
202.120   214.372 

  
497.632 

 
511.634 

Af: inkoopwaarde van de omzet Langeweg  
 

8.781   5.761 

  
488.851 

 
505.873 

Overige baten 
    Giften en bijdragen 
 

12.719 
 

10.065 
Overige baten 

 
8.511 

 
10.591 

  
      

Totaal baten 
 

510.082 
 

526.529 

     LASTEN 
    

     Personeelskosten  
 

258.335 
 

266.812 
Afschrijving materiële vaste activa 

 
34.308 

 
32.632 

Overige bedrijfskosten 
 

203.673 
 

227.548 
Ontwikkelkosten Schorsmolen 

 
0 

 
658 

Projecten derden  
 

13.427 
 

8.462 
Financiële lasten minus baten 

 
5.395 

 
5.226 

     
  

      
Totaal bedrijfslasten 

 
515.138 

 
541.338 

     Resultaat boekjaar 
 

-5.057 
 

-14.809 

     
     Het complete financiële verslag over 2015 en 2016 vind u op onze website:  

 
 



• Projecten 
 
Emmaus Langeweg heeft een traditie van het ondersteunen van projecten ten bate van de 
allerarmsten. Jaren was het gewoonte om 5-10% van de omzet weg te schenken. Sinds 2010 
is het steunen van projecten afhankelijk gemaakt van het resultaat. Bij het vaststellen van de 
jaarrekening wordt bepaald of, en hoeveel, er aan projecten geschonken kan worden. 2015 
en 2016 werden afgesloten met een negatief resultaat. Desondanks zijn er op bescheiden 
schaal  projecten ondersteund: 
 

• Projecten ondersteund in 2015: 
 

        		
  Florence Home, projectsteun  592 		

  
Emm. Haren, project Assoc. 
Nabasnoogo  1500 		

  Vincentius, gift via inboedel Zundert  826 		
  Gift aan project Haiti (G v Weezel)  300 		
  diverse giften  250 		
  Emmaus int., solidarity sale 2015  1250 		
  Ondersteuning vluchtelingen   3744 		
  totaal 

 
8462 		

		 		 		 		 		
 

• Projecten ondersteund in 2016:  
 

          
  Gift stg. Noodzaak  250   
  Gift broeder Gerard, R. Saint Fleur  1000   
  Gift Moerdijkrunners  250   
  Ondersteuning vluchtelingen  11253   
  diverse kleine giften   674   
  Totaal  13427   
          

 
• Met goederen werden mensen en projecten ondersteund in Nederland, Roemenie, 

Ghana, Gambia en Irak. 
• De voedselbanken in Breda, Etten-Leur en Moerdijk konden in 2015 en 2016 in 

december in het weekpakket een bon ter waarde van € 10 of € 15 stoppen die in 
een van de Emmauswinkels besteed kon worden.  

• Ook is er kleding ter beschikking gesteld aan een hulporganisatie die goederen 
inzamelde gestrande vluchtelingen in Griekenland. Voor hen verzorgde Emmaus 
ook het transport in Nederland naar het verzamelpunt. 

 
 

• Fondswerving: 
In 2015 en 2016 is er heel beperkt aan fondswerving gedaan. Voor de aanschaf van 
heaters voor de sorteer en woningtextielwinkel zijn twee bijdrages ontvangen van samen 
€ 3400.— 
De stichting Vrienden van Emmaus Langeweg zorgde voor een bijdrage van € 1300.--.  



7.  Samenwerking in Nederland 
 

• Stichting Emmaus Breda. 
De Emmauswinkel aan de Haagdijk is ooit gestart vanuit Langeweg en op een gegeven 
moment zelfstandig verder gegaan. Sinds de nieuwe start van Langeweg in 1997 is de 
samenwerking met de Haagdijk goed. De opening van de winkel aan de Veilingkade, 
september 2005, bracht met zich mee dat veel mensen hun spullen niet langer naar de 
Haagdijk brachten. Sindsdien voorziet Emmaus Langeweg, op verzoek, de winkel aan de 
Haagdijk van kleding en kleine spullen. In 2016 is er door de besturen van beide stichtingen 
overleg opgestart om tot verdere integratie te komen. Dit heeft zijn beslag gekregen in 2017. 
Per 01-05-2017 hebben beide stichtingen hetzelfde bestuur. 
 
• Emmaus in Nederland 
Emmaus Langeweg is actief lid van de Federatie Emmaus Nederland (FEN).  
De bijeenkomsten van de federatie zijn de plaats waar mensen die binnen Emmaus actief 
zijn elkaar kunnen ontmoeten en waar een aantal zaken gezamenlijk worden geregeld. 
Bewoners van Emmaus Langeweg namen deel aan de basistraining waarin men vertrouwd 
wordt gemaakt met de historie en het gedachtegoed van de Emmausbeweging 
 In 2016 is landelijk het 60 jarig bestaan van Emmaus in Nederland gevierd. In dat kader 
was Langeweg gastgroep voor een feestelijke bijeenkomst waaraan ca. 150 mensen 
deelnamen die in een Emmaus vestiging in Nederland actief geweest zijn of nog steeds zijn. 
Ook waren er enkele buitenlandse gasten. 
Alhoewel alle leden de idealen van Emmaus gemeenschappelijk hebben blijkt het toch erg 
lastig een slagvaardige organisatie te vormen. Er zijn veel meningsverschillen, verschillen 
in behoefte tot samenwerken en verschillen in toekomstvisie.  
Dit heeft er toe geleid dat een aantal woon- werkgemeenschappen sinds 2009 onderling zijn 
gaan samenwerken onder de naam Werken en Wonen bij Emmaus (WWE) om 
onderstaande doelen te realiseren: 
 

• Werven van nieuwe mensen om de dagelijkse leiding in de gemeenschappen 
te versterken; 

• Gezamenlijk PR-beleid ontwikkelen en uitvoeren 
• Elkaar en anderen ondersteunen bij het realiseren van nieuwe Emmaus-

initiatieven 
• Opzetten van kwaliteitsnormen waaraan we willen voldoen. 

 
Deze samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen, maar niet alle doelen zijn al behaald. 
Veel nieuwe mensen hebben interesse getoond voor Emmaus, enkelen zijn daadwerkelijk 
actief geworden als bewoner of medewerker. Vanuit de WWE werden de nieuwe initiatieven 
in Roermond en Breda Schorsmolenstraat ondersteund. Gedurende 2016 is er gewerkt aan 
een betere verstandhouding met de Federatie Emmaus Nederland. Dit heeft er toe geleid dat 
twee  groepen zich aangesloten hebben en de naam veranderd is in Wonen en Werken bij 
Emmaus in Nederland(WWEN) 
 

8.  Emmaus Internationaal 
Vanaf begin 2009 is een bewoner actief in de werkgroep internationaal van Emmaus 
Nederland. Gezamenlijk worden bijeenkomsten voorbereid en bezocht en wordt informatie 
uitgewisseld van en naar Emmaus Internationaal .  
In 2016 was er weer een bijeenkomst van vertegenwoordigers van alle Emmausgroepen 
wereldwijd. Deze werd gehouden in Jesolo, Italië. Vanuit Nederland waren er 7 
vertegenwoordigers, één ervan uit Langeweg.  
Ook wordt er deelgenomen aan de bijeenkomsten van Emmaus Europa. Daar wordt vooral 



praktische samenwerking en ondersteuning georganiseerd voor en door Europese 
Emmausgemeenschappen. Emmaus Langeweg nam deel aan de verzending van een 
container goederen naar Emmaus in Bosnië en was gastgroep  voor medewerkers van 
Emmaus Bosnië die twee weken mee woonden en werkten. 
Evenals voorgaande jaren was Emmaus Langeweg met een stand met spullen 
vertegenwoordigd op de Salon, de jaarlijkse internationale Emmausrommelmarkt in Parijs. 
 

9.  Toekomstplannen 
• Duurzaamheid:  
In 2016 kregen gaf Emmaus Haarzuilens aan bereid te zijn een lening te verstrekken voor 
duurzame investeringen. Hierdoor kon Emmaus Langeweg een flinke stap maken. Er werd 
een plan gemaakt voor isolatie van het dak van de kledingwinkel waarin opgenomen de 
plaatsing van 75 zonnepanelen. Begin 2017 zijn deze voorzieningen gerealiseerd. Voor de 
toekomst willen we graag het energieverbruik voor de verwarming beperken door middel 
van betere isolatie en een warmtepomp. 
 
• Veilingkade: 
Nu de winkel aan de Veilingkade niet gaat verhuizen naar het klooster aan de 
Schorsmolenstraat zullen we, op termijn, moeten zoeken naar een andere plek in Breda. De 
huidige locatie blijft tijdelijk in verband met de stadsvernieuwingsplannen van Breda. We 
hoeven ons niet te haasten maar we houden ondertussen ogen en oren wél open voor 
alternatieven. 

 
 



 
10.  Gegevens 
 

Stichting Emmaus Langeweg 
 

Kringloop markt   Kringloopwinkel 
Kloosterlaan 6    Veilingkade 7 
4772 RA Langeweg   4815HC Breda 
0168-324524    076-5729990 
 
Email: info@emmaus-langeweg.nl 
www.emmaus-langeweg.nl 
 
K.v.K te Breda – 41104078 
NL91 Rabo 0346 7684 70 
Btw nr.: NL007843823B01 
Anbi-status: 01-01-2008 
 
Stichtingsbestuur: 
Voorzitter:  de heer B Roskott , (benoemd 01-01-2016, voorzitter per  01-07-2016) 
Penningmeester: mevrouw J.M.C.Wijtvliet-Janssens 
   (benoemd  22-05-2008, penningmeester sinds 3-11-2009) 
Secretaris:  mevrouw J. Gelderblom (benoemd 16-03-2010, secretaris per 01-10-

2016) 
Lid:   de heer E.Berkhof (benoemd 01-10-2015) 

 
Lid van Emmaus Nederland:    www.emmaus.nl 
Lid van Emmaus Internationaal:   www.emmausinternational.org 
Lid van Wonen en Werken bij Emmaus:  www.werkenenwonenbijemmaus.nl 

 
 
 
 
Stichting Vrienden van Emmaus Langeweg 
 

Kloosterlaan 6 
4772RA Langeweg 
Email: vrienden@emmaus-langeweg.nl 
K.v.k. te Breda:59876476 
NL40 INGB 0006 5071 27 
Anbi-status: toegekend 
 
Stichtingsbestuur (aangetreden: 31-01-2014) 
Voorzitter:  J.M.C.Wijtvliet-Janssens  
Penningmeester: H.W.S.M. Berkhof 
Secretaris:  A. Visser 
Lid:   B.C. van Dranen 
 
 

  

 
www.skanfonds.nl 
 
 

  



 

zin in je leven 

 

We leven in een wereld waar de kansen en mogelijkheden ongelijk 
verdeeld zijn. 

 Dit doet onrecht aan veel mensen en is een bron voor conflicten. 
Onze woon- werkgemeenschap is een plaats waar mensen weer de kans 

krijgen een volwaardig lid te worden van de maatschappij. 
Daarmee geven we inhoud en zin aan ons eigen leven.  

Zo bevorderen we vrede en gerechtigheid en hopen anderen te 
inspireren. 

 

Ons uitgangspunt is dat ieder mens, ongeacht  ras, geloof of afkomst 
recht heeft volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Voorwaarde 

is dat de samenleving de mogelijkheid biedt en de persoon zich naar 
vermogen inzet. 

 
 

Onze praktijk: 
 

• We vormen woon- werkgemeenschappen  waarin mensen die hiervoor kiezen 
samenwerken en wonen met mensen die hun een dak- of thuisloze bestaan willen 
veranderen 
• We voorzien door ons eigen werk in het levensonderhoud van de 
gemeenschap. Zo blijven we vrij en onafhankelijk. 
• We werken in onze eigen kringloopbedrijven. 
• We streven naar een eenvoudige manier van leven. 
• We kiezen er nadrukkelijk voor om ons in te zetten voor mensen aan de 
onderkant van de samenleving.  
• Overschotten geven we weg aan mensen of groepen die in armoede leven of 
aan andere organisaties die op hun manier werken aan bovenstaande 
uitgangspunten. 
• Onze gemeenschappen staan open voor iedereen die deze overtuiging 
onderschrijft en actief mee wil werken de doelstellingen in praktijk te brengen. 
 

Meer informatie bij een van onze medewerkers of www.emmaus-langeweg.nl 

 


