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1. Situatieschets 

Parkstad Limburg is een prachtige woon-, werk- en leefomgeving met ongeveer 
250.000 inwoners. Echter heeft het gebied ook nog steeds grote uitdagingen in het 
kader van armoede, gezondheid, levensverwachtingen en geluk voor een groot deel 
van haar inwoners.  

Caritas045 is in oktober 2019 gestart om, vrienden van de straat, eenzame mensen 
met financiële problemen, van een voedzame gezonde maaltijd te voorzien. Dit was 
financieel niet mogelijk geweest zonder een anonieme weldoener. Deze partij heeft 
ook in de tussen liggende periode tot vandaag voor de financiële middelen gezorgd. 
Hierdoor is het mogelijk geweest om tot op datum zo’n 300.000 maaltijden te 
verstrekken.  

In het begin zijn de maaltijden samen gegeten in het Juphuis in de Heerlense wijk 
Schandelen. Echter door de COVID-19 pandemie was het niet meer mogelijk om 
samen aan tafel te gaan en is er overgeschakeld naar het verstrekken van maaltijden 
in tasjes op een aantal plekken in Parkstad, met name in Heerlen en Kerkrade waar de 
nood het hoogste was en is. Dit overigens geheel binnen de op dat moment geldende 
restricties vanuit de overheid inzake de pandemie.  

2. Waarom Caritas045  

Binnen de stichting is kennis en kunde om op grote schaal voedzame, gezonde en 
smakelijke maaltijden te produceren tegen lage kosten. Omdat de stichting dit doet 
vanuit een spirituele bevlogenheid om mensen echt te helpen bij het in hun eigen 
kracht komen, maakt dat de stichting bij uitstek in staat is om contact te maken met 
diegenen die de hulp ook echt nodig hebben.  

In de zoektocht naar de meest passende vorm is er een periode samengewerkt met 
de wereld wijde beweging Sant’Egidio en haar Nederlandse organisatie in Amsterdam. 
In deze samenwerking is uiteindelijk gebleken dat, hoewel zowel doelstellingen als 
spiritualiteit in lijn liggen, de Amsterdamse organisatie uiteindelijk niet verder wilde 
met Caritas045 vanwege de omvang die de lokale organisatie al heeft in haar 
omgeving.  

3. Ambitie Caritas045 

De stichting wil graag armen, eenzamen en andere mensen in nood helpen. Enerzijds 
door hen van een voedzame maaltijd te voorzien en anderzijds doordat we deze 
maaltijd het liefst met hen delen door samen aan tafel te gaan. Zo kunnen we een 
gesprek voeren over hoe en wellicht wie ook op andere manieren kan helpen. Helpen 
om, weer, in de eigen kracht te komen en vandaar uit ook in staat te zijn om hun 
eigen leven vorm te geven en zelfs ook anderen te helpen. 
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4. Hoe gaan we dit doen? 

Aan tafel gaan 
Met mensen om in gesprek te komen gaat weer de belangrijkste activiteit worden. We 
starten in september in het Juphuis en in de kerk in Chevremont. We gaan eind 
november evalueren hoe dit verloopt en hebben een aantal andere plekken in 
onderzoek om daar in 2023 te starten met aan tafel gaan. Een maaltijd aan tafel zal 
bestaan uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert.  

Uitdelen van maaltijden 
Daarnaast hebben we nog de uitgifte punten van maaltijden in wijken. In Heerlen op 
de Laanderstraat en in Hoensbroek in Kerkrade bij de stichting Haven Just be Homes, 
in Kerkrade-West.  

We gaan wel iets veranderen in de uitgifte. Aan de ene kant willen we de aantallen 
terugbrengen tot maximaal 1000 per week verdeeld over de verschillende plekken.  
En aan de andere kant gaan we van een drie gangen maaltijd over naar het 
verstrekken van een duurzame beker met een maaltijd soep, brood en fruit. Dit om 
een verschil te maken tussen aan tafel gaan en een maaltijd afhalen. En ook om de 
hoge kosten van de disposables, nodig om de maaltijden te verpakken terug te 
brengen. De in te voeren beker is van duurzame materialen en is daardoor wel wat 
duurder in aanschaf, maar vervolgens 150 keer te gebruiken. Na reiniging kan deze 
weer ingezet worden. Hoe we de bekers gaan verstrekken en weer laten inleveren is 
nog onderwerp van gesprek (daarnaast zijn de bekers aan het einde van de 
levensduur in te leveren en worden dan weer omgezet -verkruimeld- in nieuwe 
bekers). 

Om deze activiteit goed te kunnen monitoren wordt er gewerkt met registratie van 
gasten via postcode en huisnummer en het reserveren van maaltijden voor de 
komende week. 

5. Wat voegen we toe 

We bieden een plek voor ontmoeting bij het aan tafel gaan of bij de uitgiftepunten. 
Daarbij gaan we bij het aan tafel gaan, naast de zeven gasten per tafel, medewerkers 
van onze partners uitnodigen. Als luisterend oor, actieve hulp (voor doorverwijzing) en 
ook als meelevende mede inwoner van Parkstad.  

6. Waarden 

Caritas045 wil haar inzet typeren als “helpen waar niemand helpt” zoals mgr. 
Savelberg het in Heerlen introduceerde.  

De hier bijbehorende waarden zijn: 
• Vriendschap 
• Vrede 
• Spiritualiteit 
• Eenvoud 

Deze willen we bereiken door met de waarden in verbinding te komen met onze 
gasten om een bestendige/duurzame relatie met hen op te bouwen.  
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7. Organisatie en Partners 

We zijn een stichting die voornamelijk gedragen wordt door - ondertussen 125 - 
vrijwilligers, aangevuld met een aantal professionals op kerntaken die het 
operationeel functioneren mogelijk maken.  

In de huidige ontwikkeling kennen we een bestuur van vijf personen om de 
organisatie vorm te geven, beleid te maken en de contacten met de partners te 
onderhouden. Na het vaststellen van beleids- en activiteiten plan de begroting voor de 
rest van 2022 en 2023 is de volgende stap om bij de belastingdienst de ANBI status 
voor de stichting aan te vragen.  

Op dit moment worden de maaltijden bereid in Cadier en Keer. We willen deze, ook 
vanwege de vrijwilligers die in de keuken meewerken, graag naar Heerlen 
verplaatsen. We zijn daartoe in gesprek met de opgerichte Bovengrondse Vak School 
die einde 2023 het verbouwde pand aan de Passartweg in Heerlen in gebruik gaat 
nemen. Dan is het ook de bedoeling dat de keuken van Caritas045 daar gevestigd is. 
Deze zal opgezet worden als groot keuken voor het bereiden van de maaltijden en een 
leerwerk omgeving voor deelnemers aan trajecten binnen de Bovengrondse Vak 
School.  

In de tussen tijd zal de school gevestigd zijn aan de Diepebrockstraat in het 
Eikenderveld in Heerlen. We zijn in gesprek om de Caritas045 keuken al daar heen te 
laten verhuizen, om de samenwerking van start te laten gaan en de keuken meer in 
de buurt te hebben.  
Een intentie overeenkomst die moet leiden tot een samenwerkingsovereenkomst is in 
ontwikkeling.  

Overige partners: 
• Leger des Heils 
• Voedselbank 
• Werk voor Heerlen 
• Alcander  
• Schuldhulpmaatje 
• De gemeenten Heerlen en Kerkrade 
• En vele partners die niet genoemd willen worden, die in financiële zin of door 

donaties in natura het werk van Caritas045 mogelijk maken.  
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8. Financiering 

Voor de specifieke zaken rondom de financiering, deze zijn weergegeven in de  
separaat bijgevoegde begroting. In de huidige context en kennis zullen we voor het 
einde van het 3e kwartaal van 2023 vooruitkijken naar 2024 en deze kennis ook 
delen.  

9. Voorbehoud 

De afgelopen jaren zijn gekenmerkt door situaties die we in de recente moderne 
geschiedenis niet kennen.  

COVID-19 
De beperkingen die in de aanpak van de COVID-19 pandemie opgelegd zijn waren 
voor iedereen een last. Voor de gasten van Caritas045 waren de gevolgen en impact 
groot. Bij een mogelijk vervolg met nieuwe varianten willen we onze gasten verder 
helpen. En zullen dan weer naar adequate oplossingen zoeken, Nieuwe dan wel reeds 
ingezette acties.  

Oorlog in Europa 
Daarnaast is er door de confrontatie die vanuit Rusland naar de wereld gezocht is, en 
meer specifiek de oorlog in Oekraïne een situatie ontstaan waarin zelfs ons eigen 
Nederlandse Planbureau het CPB een inschatting heeft gemaakt dat de aantallen 
mensen in armoede van 450.000 zullen oplopen naar 950.000.  
Dit enerzijds door oplopende kosten voor dagelijkse levensbehoeften (inflatie) en 
anderzijds door onvoorstelbare prijsstijgingen in de energiemarkt. Voor zowel 
elektriciteit als gas.  

De weerslag hiervan in Parkstad is nog niet te overzien, de gemeente Heerlen heeft 
Caritas045 uitgenodigd om expertise te delen en mee te denken over hoe een aanpak 
van de gevolgen zo effectief mogelijk kan zijn.  

Deze laatste ontwikkeling is positief. Waarbij we ons realiseren dat de omvang van de 
uitdagingen te groot is voor de stichting, zowel in organisatorische als in financiële 
zin. Echter als we in staat zijn om een “coalition of the willing” te smeden we wel een 
aandeel kunnen hebben in mogelijke oplossingen voor onze gasten en zelfs in een 
bredere context.  

Daar waar we voor uitdagingen staan die we nu nog niet kennen zullen we als bestuur 
eerst intern naar oplossingen, richtingen zoeken, daarna deze verkennen met onze 
partners. En natuurlijk ook delen met onze anonieme weldoeners. 
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