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1. Inleiding

Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag over de  2019-2020

2020 was voor iedereen, en dus ook voor ons, een jaar waarop de 
Covid-19 pandemie een flinke stempel drukte op ons dagelijkse wonen 
en werk. Gelukkig zijn we gevrijwaard gebleven van zieken in de woon-
groep. Onder vrijwilligers en hun familie zijn wel een aantal besmettin-
gen geweest maar die zijn zonder ernstige gevolgen gebleven. Voor de 
verkopen was het natuurlijk wel ingrijpend. De omzet in de maanden 
maart, april en in mindere mate mei was flink lager dan normaal. Ge-
lukkig liep de verkoop van kunst in de pop-up galerie op de Veilingkade 
als een trein en werd er in het tweede halfjaar in beide winkels goed 
verkocht. Zodoende konden we het jaar met een flink positief resultaat 
afsluiten. Een reserve die goed van pas kwam voor de omzetderving 
vanwege de lockdown van december 2020 tot halverwege maart 2021. 
In het voorjaar 2020 zijn we ook begonnen met de voorbereidingen van 
ons 50 jarig bestaan, 2de paasdag 2021. Er is hard gewerkt aan het boek 
‘Mensen maken Emmaus, 50 jaar samen actief voor de idealen van Emmaus’. 
Met een prachtig resultaat! Ook zijn er diverse filmpjes verschenen op 
de sociale media. Het geplande feest, 5 april 2021, is uitgesteld naar 12 
september, in de hoop dat we dan een landelijke markt kunnen houden 
en vele gasten kunnen ontvangen. 
De personele bezetting kende een paar ingrijpende wijzigingen. Zo 
stopten Roeland en Caroline, na ca. 15 jaar deel te hebben uitgemaakt 
van de kerngroep, per 1 juli 2020 met hun werkzaamheden. Ze waren 
toe aan een nieuwe uitdaging maar blijven, op wat meer afstand, betrok-
ken bij Emmaus Langeweg. Hun plaats in de kerngroep is begin 2021 
ingenomen door de nieuwe leidinggevende van de winkel in Breda en de 
assistent-coördinator in Langeweg. 

Fred Huneker Christien de Moor
Coördinator  Voorzitter Stichting
Emmaus Langeweg Emmaus Langeweg

april 2021
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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 men-
sen 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 associë-
ren velen Emmaus met voddenrapers, hoewel 
Emmaus zich heeft ontwikkeld tot een aardig 
professioneel kringloopbedrijf.

Abbé Pierre stelde dat eenieder in staat is an-
deren te helpen, dat een als zinloos ervaren 
leven weer zinvol kan worden door het in 
dienst van anderen te stellen. Het gedachte-
goed 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 Ka-
pucijnen 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 ge-
meenschap. 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 
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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. 
In 1997 kwam er een doorstart onder leiding van de huidige coördi-
nator. 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. 
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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 3 personen. Er zijn ongeveer 8 
bestuursvergaderingen per jaar, samen met de coördinator.
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.  Het bestuur denkt mee met de kerngroep, ondersteunt, 
bevraagt, bekritiseert en adviseert, op eigen initiatief of op vraag vanuit de 
kerngroep. In onderling overleg worden beslissingen genomen en keuzes ge-

maakt. Dit vraagt een  wederzijds vertrouwen 
tussen bestuur en kerngroep
Beslissingen op het gebied van bewoners, 
vrijwilligers, werkplanning en relatief kleine 
investeringen worden door de kerngroep 
genomen. Voorstellen voor grote investerin-
gen of ingrijpende veranderingen worden 
ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 
Het bestuur draagt de eindverantwoorde-
lijkheid voor de stichting.

In de loop van 2018 is geleidelijk aan duidelijk geworden dat er door 
kerngroep en bestuur verschillend wordt gedacht over hoe de kern-
groep en het bestuur goed functioneren en onderling communiceren 
en besluiten nemen. Begin 2019 bleek dat de visie van het bestuur en 
de kerngroep ten aanzien van het gewenste besturingsmodel dermate 
uiteen te lopen dat er geen constructieve samenwerking tot stand te 
brengen was. Het bestuur heeft daarop voltallig besloten haar functies 
neer te leggen. Uiteraard met een overgangsperiode om de kerngroep 
in de gelegenheid te stellen een nieuw bestuur te werven. In mei 2019 
zijn twee interim-bestuurders aangetreden,  2 coördinatoren van collega 
Emmausgroepen. De kerngroep had hierdoor de gelegenheid in alle 
rust op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. In november 2020 zijn 
twee nieuwe bestuursleden toegetreden en in februari 2021 een derde, 
waarmee het bestuur weer op sterkte is.

In de loop van 2019 hebben 2 kerngroepsleden, die leiding hadden van 
de winkel aan de Veilingkade, aangegeven toe te zijn aan een nieuwe 
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uitdaging, maar te blijven tot er goede vervanging in zicht was. In juli 
2020 zijn ze gestopt. De financiële problemen als gevolg van de omzet-
daling door de Covid 19-pandemie hebben het proces versneld. Ze zijn 
opgevolgd door een nieuwe bewoner en een inwonende vrijwilliger. In 
het voorjaar van 2021 is afscheid genomen van de nieuwe bewoner en 
is er een vacature voor assistent-winkelverantwoordelijke.
Begin 2020 is de assistent-coördinator om persoonlijke redenen 
gestopt. Al snel kon er een nieuwe enthousiaste medewerker worden 
aangetrokken. 
Vanaf voorjaar 2021 is er een nieuwe kerngroep van start gegaan 
bestaande uit de algemeen coördinator, de assistent-coördinator en de 
leidinggevende van de winkel aan de Veilingkade.
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4. Mensen:

  Bewoners
De woongroep in Langeweg is onze belangrijkste doelstelling. In het 
voormalig klooster bieden we een woon- en werkplek voor ca. 12 per-
sonen. Er zijn 4 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 ingrediën-
ten 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 ondersteu-
ning om oplossingen te vinden. Schul-
den, onverwerkt verleden en daaruit 
voortvloeiende psychische problematiek 
vormen de belangrijkste onderwerpen 
die daarbij aan de orde zijn.
Daarnaast zijn er ook enkele bewoners 
die uit idealisme kiezen voor (blijven) 
wonen en werken bij Emmaus.  
Compagnons, zoals de bewoners van de 
woon- werkgemeenschap in de traditie 
genoemd worden, werken op basis van 

kost en inwoning, zakgeld, vakantiegeld en een spaarpotje. Tevens zijn zij 
verzekerd voor ziektekosten en WA. 

De bewonersgroep verandert geleidelijk gedurende een jaar. Gemiddeld 
vertrekken er zo’n 4  tot 5 bewoners en komen er evenzoveel bij. 

Er zijn eind 2020 nog 6 bewoners die er begin 2019 ook waren. Ge-
durende 2019 en 2020 stroomden er 14 bewoners uit en er kwamen 
er weer 11 bij. Het vinden van betaalbare huisvesting is in toenemende 
mate een probleem. Hierdoor verbleven er de afgelopen 2 jaar bewo-
ners langer in huis dan de bedoeling was.
Bewoners werken 36 uur per week mee in het kringloopbedrijf, zowel 
in Langeweg als op de Veilingkade. Ook draait iedereen mee in het huis-
houden van Langeweg, en wordt er deelgenomen aan onderhoud van de 
gebouwen, de tuin en het terrein.
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   Waar bleven de mensen die sinds 2008 bij Emmaus 
   vertrokken zijn:

   zelfstandig wonend: 26
   collega Emmausgroep: 10
   professionele hulpverlening: 9
   andere leefgemeenschap: 4
   asielzoekerscentrum: 3
   opvang bij vrienden/familie: 4
   terugkeer land van herkomst: 4 
   zwervend: 3
   terug naar vorig verblijf 1
   tijdelijke huisvesting 4
   onbekend: 5
   overleden 1

   Totaal 74

  Vrijwilligers
In Langeweg werken naast de bewoners ruim 40 vrijwilligers. De afge-
lopen 2 jaar is het aantal vrijwilligers toegenomen maar het aantal uren 
dat zij zich inzetten is gedaald. De groep vrijwilligers die al lange tijd 
actief is, is slinkende. Gezondheidsproblemen als gevolg van hun hoge 
leeftijd is daarvoor de belangrijkste reden. De nieuwe vrijwilligers willen 
of kunnen vaak minder tijd besteden.
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.

Op de Veilingkade is een groep van 
ruim 40 vrijwilligers actief. De samen-
stelling van deze groep is divers. Een 
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aantal vrijwilligers spreekt de doelstellingen van Emmaus zo aan dat 
ze er voor kiezen zich een aantal dagdelen per week te willen inzet-

ten. 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. 
Allen vinden bij Emmaus een 
prettige en soms verrassende 
omgeving waarin zij onmisbaar 
werk verzetten. Want laat dat 
duidelijk zijn: zonder de ruim 
80 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 belangrijk-
ste 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.

  Gasten
Er hebben een klein aantal 
mensen gelogeerd. Soms betrof 
dit mensen die kennis wilden 
maken met het wonen en 
werken in een Emmausgemeen-
schap, soms waren het mensen 
die in nood verkeerden en 
voor korte tijd onderdak nodig 
hadden.



jaarverslag emmaus-langeweg 2019-2020 13

  Taakgestraften
Al vele jaren is Emmaus een project waar veroordeelden hun taakstraf 
kunnen volbrengen. 
Het overgrote deel van de taakgestraften werken goed mee en volbren-
gen hun taakstraf op een voor hen en Emmaus zinvolle manier. In 2019 
en 2020 waren er verschillende mensen met een taakstraf werkzaam. Zij 
werkten voornamelijk in Langeweg.

  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 en-
kele dagen tot enkele weken. Op de Veilingkade en Langeweg hebben 
stagiaires van verschillende middelbare scholen en Mbo-opleidingen 
stage  gelopen. 
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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 vrijwilli-
gers wordt hieraan besteed. 
Inzamelen: 4 tot 5 dagen per week rijden er twee vrachtauto’s in de re-

gio, om bij mensen langs te gaan 
die gemeld hebben dat ze over-
tollige spullen voor ons hebben. 
Meestal bestaat het inzamelteam 
uit een chauffeur met 2 bijrijders. 
Dit kunnen zowel bewoners als 
vrijwilligers zijn. De vrachtwa-
gens 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 vrijwilli-
gers en een aantal bewoners. Meubels worden doorgaans al beoordeeld 
bij degene die ze aanbiedt en gaan alleen mee als ze verkoopbaar zijn. 
Grote apparaten als fornuizen en wasmachines worden ook getest en 
aangeboden met een korte garantie. 

Verkopen: De wijze waarop de te verkopen spullen worden aangeboden 
in Langeweg en Breda is verschil-
lend. 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 winkelvoorzienin-
gen, zodat klanten speciaal voor 
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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 2019 en 2020  het hele jaar geopend op woensdag, 
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur . In het voorjaar van 2020 
hebben de verkopen op beide locaties 4 weken stilgelegen i.v.m. de Co-
vid-19 pandemie. Dat gold ook voor de laatste 3 weken van dat jaar.
In het voorjaar van 2020 is in een recordtempo met behulp van een 
vrijwilliger een webshop van start gegaan.

  Gebouwen en terrein: 
Het voormalig kloostercomplex in Lan-
geweg 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 me-
dewerker 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 2019 en 2020 is er vooral gewerkt aan 
gewoon onderhoud van de gebouwen in 
Langeweg. Extra werkzaamheden waren:

  Het inrichten van een kleine up-cycle 
werkplaats in een bestaande aanbouw van 
de kleding en lapjeswinkel/sorteerruimte.
  Het isoleren van de wanden en het dak van het gebouw waar de 

kinderwinkel is gehuisvest is.
  Het plaatsen van voorzetkozijnen met dubbelglas in de westzijde van 

het woonhuis.

De winkel in Breda is een huurpand.  Het pand is al jaren minimaal 
onderhouden en zou allang gesloopt zijn, echter vanwege vertraging 
van de stadsvernieuwingsplannen is dat voorlopig nog niet aan de orde 
.Het heeft in 2019 en 2020 veel moeite gekost de eigenaar te bewegen 
tot het plegen van noodzakelijk onderhoud, wat na lang aandringen wel 
gelukt is.
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De winkel heeft gelukkig ook 
enkele vrijwilligers, die regelmatig 
klussen uitvoeren. Daarnaast zijn 
de vrijwillige klussers van Lange-
weg er de afgelopen jaren regelma-
tig aan de slag geweest voor klei-
nere werkzaamheden. In de loop 
van 2018 heeft de eigenaar inge-
stemd met een ruimer gebruik van 

het voormalige GOM-gebouw. De bovenverdieping is door SMO geschikt 
gemaakt als atelierruimte in het kader van hun project ‘Ik wil meedoen”. De 
begane grond is geheel opgeknapt en is in 2020 in gebruik genomen als 
pop-up winkel. In de maand juni als galerie waar een collectie kunstwerken 
te koop werd aangeboden, afkomstig van een galerie die gestopt was en hun 
voorraad kunstwerken aan Emmaus geschonken had. In het najaar was er 
een grote kerstwinkel. Beide winkels waren zeer succesvol.

  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.  Op vrijdag maken de bewoners geza-
menlijk het huis schoon.
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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 2-wekelijks voor wat betreft de lopende zaken. 
Ook komen plannen, ideeën en ontwikkelingen aan bod. Een á tweemaal 
per jaar is er een bezinningsdag, vaak  gedeeltelijk onder leiding van een 
coach. Er wordt gekeken naar de onderlinge verhoudingen en de kwali-
teit van de samenwerking. 
Ook is er dan volop ruimte wat langer stil te staan bij gebeurtenissen, 
plannen en ideeën. 

•  Overzicht gewerkte uren Kringloopmarkt  Langeweg 
en kringloopwinkel Veilingkade 

uren gewerkt door vrijwilligers 2017 2018 2019 2020  
Langeweg  10500 9000 9900 5800  
fulltime eenheden  5,6 4,8 5,3 3  
Veilingkade (* schatting)  17500 19500 19000 11000  
fulltime eenheden  9,3 10,4 10,1 5,9  
      
Uren gewerkt door bewoners       
Op Langeweg én Veilingkade  18000 19000 22464 24336  
fulltime eenheden 9,6 10,1 12 13  
      
Uren gewerkt door 
betaalde medewerkers     
Op Langeweg én Veilingkade  8532 8736 9792 8592  
fulltime eenheden 4,6 4,7 5,2 4,6  
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•  Aantal inzamel adressen (excl. bezorgadressen)

                
Aantal inzameladressen 2016 2017 2018 2019 2020  
         
Breda   776 801 862 610 630  
Drimmelen  345 340 264 273 231  
Geertruidenberg  109 93 89 63 72  
Moerdijk  327 309 310 322 231  
Etten-Leur  225 224 226 244 182  
Oosterhout  56 53 50 66 52  
Halderberge  50 49 50 54 57  
divers   40 43 49 72 51  
         
totaal   1928 1912 1900 1704 1506

NB. De daling in het aantal inzameladressen en het aantal gewerkte 
uren door vrijwilligers zijn een direct gevolg van de covid 19 pandemie.    

                
   



jaarverslag emmaus-langeweg 2019-2020 19

6. Cijfers:

(U vindt een compleet financieel jaarverslag op www.emmaus-langeweg.nl)

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN   
(bedragen x € 1)  
 2020 2020 2019 
 Realisatie Begroting Realisatie 
BATEN    
Opbrengst verkoop goederen    
Netto omzet Langeweg 274.838 241.600 302.139 
Netto omzet Veilingkade  218.200 173.655 201.870 
 493.038 415.255 504.009 
Af: inkoopwaarde van de omzet Langeweg  7.132 8.000 9.701 
 485.906 407.255 494.308 
Overige baten     
Giften en bijdragen 2.876 0 3.244 
Overige baten 53.032 47.000 17.434 
 
Totaal baten 541.814 454.255 514.986 
    
LASTEN    
Personeelskosten  224.918 248.959 259.650 
Afschrijving materiële vaste activa 42.134 43.216 44.629 
Overige bedrijfskosten 225.447 218.850 227.510 
Projecten derden  9.838 2.500 13.550 
Financiële lasten minus baten 4.816 4.650 4.642 
       
Totaal bedrijfslasten 507.154 518.175 549.981 
    
Resultaat boekjaar 34.660 -63.920 -34.995 
    
Resultaatbestemming      
Mutatie bestemmingsfondsen    
• egalisatierek. afschrijvingen kerk L’weg -6.588 -6.588 -6.588 
• egalisatierek. afschrijving overig L’weg -5.904 -5.904 -5.904 
• egalisatierek.afschrijvingen Veilingkade -2.500 -1.875 -1.875 
Bestemmingsreserve giften   0 -15.850 
Resultaat naar algemene reserve  49.652 -49.553 -4.778 
     
Totaal resultaatbestemming  34.660 -63.920 -34.995 
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  Projecten

Emmaus Langeweg heeft een traditie van het ondersteunen van projec-
ten 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. Het boekjaar 2019 
werd afgesloten met een negatief resultaat, 2020 met een even groot 
positief resultaat.  
Er zijn toch  projecten ondersteund:

  Giften aan Projecten  2019 en 2020
    
  Emmaus Beeklaan 
  (uit tegoeden Emmauswinkel Haagdijk) 5000,00  
  Joseph Wresenski Stichting  2000,00  
  Emmaus Internationaal  1500,00  
  Stichting De Wonne 1000,00  
  Emmaus  Oselya , Oekraine 3000,00  
  Giften aan gemeenschap in Langeweg
  (toezegging uit voorgaande jaren) 450,00  
  Gift kosten oprichting Emmaus Eindhoven
  (kwijtschelding lening) 384,00  
  Stg. Because We Carry, Vluchtelingen op Lesbo 1500,00  
  Kerstgift Stg. Jarige Job 500,00  
  Giften < 500 euro  1324,20  
      
  totaal  16658,20  
      
  met goederen werden projecten of mensen ondersteund in 
  Nederland, Gambia en Iraaks Koerdistan,
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7. Samenwerking in Nederland

•  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. Ook is 
er deelgenomen aan cursussen voor een beter  gebruik van sociale me-
dia en aan de cursus warenkennis. Bewoners en vrijwilligers hebben ook 
een aantal keer meegewerkt ter ondersteuning van de opnieuw gestarte 
groep in Eindhoven. Verder waren er een aantal informele bezoeken en 
draaiden enkele bewoners een weekje mee bij een collega groep.

De coördinator is in 2019 toegetreden tot het dagelijks bestuur van de 
federatie en heeft de rol van voorzitter op zich genomen. 

8. Emmaus Internationaal
De deelname aan Emmaus Internationaal is in Nederland ondergebracht 
bij de werkgroep Internationaal. Er was in 2019 en 2020 geen deelname 
vanuit Langeweg. We waren wel van plan deel te nemen aan de Salon in 
Parijs en Lille, maar deze werden afgelast. Ook de wereldvergadering, die 
eens in de 4 jaar wordt georganiseerd, ging helaas niet door. We hopen 
komend jaar wel weer actief deel te nemen.
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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 plaat-
sing van 75 zonne-
panelen. Begin 2017 
zijn deze voorzie-
ningen gerealiseerd. 
Voor de toekomst 
willen we graag het 
energieverbruik voor 
de verwarming be-
perken door middel 
van betere isolatie en 
indien mogelijk een 
warmtepomp.
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•  Veilingkade:
De winkel aan de Veilingkade zal naar verwachting nog enkele jaren 
blijven bestaan. Dan zal begonnen worden met het realiseren van de 
stadsvernieuwingsplannen waarvoor alle bestaande bebouwing aan de 
veilingkade moet wijken. Tot die tijd wordt er ingezet op een verbreding 
van de activiteiten in en rond onze winkel aan de Veilingkade. In 2020 
was dat onder andere met een tijdelijke galerie en een kerstwinkel. In 
2021 wordt er in samenwerking met S|MO en Quiet 500 aan een plan 
gewerkt de begane grond van het voormalige GOM-gebouw om te 
toveren tot multifunctionele ruimte voor gezamenlijke activiteiten in 
combinatie met winkel ondersteunende horeca. 
Er wordt voor de toekomst ingezet op een blijvende samenwerking met 
deze partners die hopelijk kan leiden tot een blijvende winkel en activi-
teitenruimte in Breda, mogelijk ingepast in de stadsvernieuwingsplannen 
voor het gebied.
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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 01-02-2021:
Voorzitter: C. de Moor ( benoemd 01-11-2020 )
Penningmeester/secretaris: A. Reniers ( benoemd 01-11-2020 )
Lid: P. Muntz ( benoemd 01-02-2021 )

Lid van Emmaus Nederland:  www.emmaus.nl
Lid van Emmaus Internationaal:  www.emmausinternational.org



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
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