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Johan van Uffelen
Breda

,,Als varken ga ik je slachten’’, zou
een 27-jarige vrouw uit Breda haar
stiefzus hebben toegebeten, ter-
wijl ze dreigde het huis in brand
te steken. En enkele dagen later
reed ze in Breda met haar auto op-
zettelijk in op twee vrouwen.
De verdachte zou voor de aan-

rijdingen opgefokt zijn geraakt
omdat ze niet meer kon pinnen.
Volgens psychiaters was ze ver-
minderd toerekeningsvatbaar.
Een gevolg van hersenschade die
ze in 2011 heeft opgelopen.
Daarom vroeg officier van justitie

Jaap Zondervan gisteren klinische
opname. En voor de pogingen tot
zware mishandeling en doodsbe-
dreigingen vorderde hij een cel-
straf gelijk aan het voorarrest.
Daarnaast twee jaar voorwaarde-
lijk. Op 20 juni leek de vrouw het
huis van haar stiefzus en haar man
in Oosterhout in brand te willen
steken.  Op 24 juni veroorzaakte
ze twee aanrijdingen in Breda. Het
eerste slachtoffer was een meisje
dat met haar fiets aan de hand een
zebrapad overstak. Vlakbij de plek
van het eerste voorval reed ze nog
een andere jonge vrouw op de
fiets aan. Die liep forse verwon-
dingen op. Uitspraak: 17 januari. 

Doorgedraaide vrouw
hoort opname eisen

Nicole Roelands
Breda

V
anaf het voorjaar
kunnen de eerste
mensen zonder vaste
woon- of verblijf-
plaats hun intrek ne-

men in het klooster aan de Schors-
molenstraat. Ook wordt de thee-
tuin dan openbaar. Met Lourdes-
grot, vijver en terrassenlandschap.
Dat is uniek voor Nederland. Later
volgt een restaurant en herberg.
Op de plek waar in vroeger tij-

den rond de 35 paters leefden, ko-
men in anderhalf jaar tijd 11 men-
sen zonder vaste woon- en ver-
blijfplaatsen te wonen. 
,,Om bewoner te worden, moet

je gemotiveerd zijn om weer een
plek in de samenleving te herove-
ren. Het is gebleken dat je dat niet
zelfstandig kunt. De meeste men-
sen blijven hier twee tot vier jaar
om aan hun toekomst te werken’’,
vertelt kwartiermaker Paul Brock-
hus
Het gaat dan om mensen die

bijvoorbeeld door faillissement
geen eigen huis meer hebben.
,,We richten ons op de bovenkant
van de onderkant. We kunnen
geen mensen helpen met een
acute verslaving of zware psy-
chotische stoornis.’’

Het is de bedoeling dat ze tij-
dens hun verblijf een helpende
hand toesteken in de tuin, keu-
ken, bakkerij of andere plek in
het klooster om zo hun eigen
plek in stand te houden. Daar-
naast helpen medewerkers als
Brockhus de tijdelijke bewoners
door onder andere mee te gaan
naar afspraken met bijvoorbeeld
de schuldsanering.

De eerste drie plekken kunnen
vanaf begin volgend jaar gevuld
worden. Tegelijkertijd gaat rond
die tijd de theetuin van het
klooster open voor publiek. 
Zowel het kloosterpand als de

tuin is een rijksmonument. In de
tuin bevindt een Lourdesgrot. De
grot in combinatie met de vijver
en terrassenlandschap is uniek
voor Nederland. 
Er wordt een renovatieplan op-

gesteld voor het complex. ,,Om
dat te kunnen financieren, moe-
ten we geld inzamelen. We wil-
len er graag een leerwerktraject
van maken, zodat de mensen die
er aan de slag gaan in aanraking

komen met historie en dit soort
materiaal.’’

Brockhus is nu bezig met het
aanvragen van de bouwvergun-
ning. Het klooster wil een serre
aanbouwen, waarin 150 mensen
per dag plek hebben om te kunnen

blijven eten. Iedere dag wordt er
één maaltijd geserveerd. De sa-
menstelling daarvan varieert van
dag tot dag. Ook ligt er een plan
om op het complex een glazen kas
te bouwen waar bezoekers van de
theetuin eten en drinken kunnen
kopen. 
Tegelijkertijd wordt in de bouw-

vergunning de aanvraag voor het
inrichten van een herberg meege-
nomen. 
,,Breda schijnt langs een oude pel-
grimsroute te liggen. We willen in
het klooster in totaal 12 kamers
gaan verhuren.  Een aantal van die
kloostercellen zal nog net zo zijn
ingericht als toen de paters er

vroeger in leefden. Ze zijn niet be-
doeld voor vrijgezellenfeesten.
Mensen die hier komen slapen,
moeten dat vooral voor de sfeer
willen doen.’’ 
Het is de bedoeling dat de

serre, kas en herberg in de
tweede helft van 2019 klaar zijn.
Er wordt ondertussen al wel ge-
keken naar de mogelijkheid om
rondvaartboten over de singels
aan te laten leggen bij het kloos-
ter, zodat opvarenden er een
wandeling kunnen maken door
de theetuin. ,,We willen hier net
zo’n steiger aanleggen als dat dat
nu al in het water bij het Valken-
berg staat.’’

Klooster opent deuren voor publiek
Wat zou er achter
de muur aan de
Schorsmolenstraat
zitten? Vanaf begin
2018 kun je dat met
eigen ogen zien.

Mensen zonder vaste verblijfplaats kunnen straks naar Schorsmolenstraat 

De mensen blijven
hier twee tot vier 
jaar om aan hun 
toekomst te werken
– Paul Brockhus, kwartiermaker

� Kwartiermaker Paul Brockhus in de theetuin met Lourdesgrot. De grot in combinatie met de vijver en terrassenlandschap is uniek voor
Nederland. FOTO JOYCE VAN BELKOM/PIX4PROFS




