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HET KLOOSTER BREDA IN VOGELVLUCHT 
“VAN KLOOSTER TOT EMAUS”  
 

Organisatieprofiel 

 
Aan de Schorsmolenstraat te Breda staat een klooster met kerk en ruime tuin, De gebouwen en de 
tuin zijn rijksmonumenten. Een initiatiefgroep, geworteld in 2 stichtingen, tracht deze prachtige plek 
aan de rand van het centrum een maatschappelijke toekomstbestemming te geven. Nu functioneert 
het al improviserend als zodanig maar de plannen reiken verder.  
 
Het bestaansrecht van het project is om ca. 11 mensen uit dakloosheid een plek te geven om 
vandaaruit weer een plaats te heroveren in de samenleving. We richten ons op mensen zonder 
verslaving of ernstige psychische problemen. Wij noemen de groep “de bovenkant van de 
onderkant”, juist deze groep valt in het beleid van de overheid tussen wal en schip en past naadloos 
in onze methode van een woon- en werkgemeenschap. Recent wordt deze groep gekenmerkt als 
economische daklozen. De bewoners worden geacht mee te werken in de bedrijvigheden. Daarmee 
dragen de bewoners bij aan het in standhouden van de eigen plek maar belangrijker is dat het hen 
een reden geeft om uit bed te komen, dat er sociale contacten worden gelegd en de ontwikkeling 
van een gevoel van eigenwaarde. De bewoners verblijven tussen de 2-4 jaar in de gemeenschap. We 
gaan er van uit dat men gemiddeld 3 dagen per week kan werken en dat de rest van de tijd nodig is 
om de oorzaak en de gevolgen van de dakloosheid aan te pakken.  
 

Bedrijvigheid  

 
Qua bedrijvigheid ontwikkelt het klooster 7 bedrijfjes op het gebied van ambacht, horeca en cultuur 
(mkb). Ambachtelijk zijn de appeltaartenbakkerij en de tassen uit reclamebanners (LABE). Verhuur 
ruimtes voor vergaderingen en bezinning, een theetuin, een herberg en een mensa vormen de vier 
horecabedrijfjes. De residentie voor Circus is ons culturele bedrijf.  
 
Het project herbergt een aantal functies waarvan het de bedoeling is dat ze elkaar versterken. 
Bijvoorbeeld ruimteverhuur nu en theetuin straks versterken de bakkerij 
 

Functie  Onderdeel  Toelichting  

Re-integratie en 
dagbesteding  

Bakkerij, Tuin, beheer gebouw en 
Mensa  

Mensen uit dakloosheid, 
vrijwilligers, mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.  

Buurt  Mensa en Theetuin  Voorzieningen die een aandeel 
leveren in versterking Cohesie in 
de buurt  
Mensa: 1 gerecht per dag op 1 
moment klaar. Functioneert 
uiteraard ook buurt overstijgend.  
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Functie  Onderdeel  Toelichting  

Toerisme  Herberg en Theetuin  Arrangementen met 
rondvaartbedrijven.  

Cultuur  Residentie Circus  Maakplek voor (aankomende) 
professionele circus 
gezelschappen.  

Duurzaam  LABE Tassen en streven naar 
energie neutraal pand  

Tassen uit gebruikte banners  
Aardwarmte, zonnepanelen, lucht 
en waterwisselaars  

 
 

Waar we staan  

 

- Er zijn 5 bedrijfjes operationeel: Verhuur, Tassen, Taarten, Residentie Circus en Residentie Herberg  

- Het bestemmingsplan is gewijzigd  

- Het voorlopig ontwerp gebouw is klaar  

- Het definitief ontwerp gebouw is in een afrondende fase.  

- Het beleidsplan is in een afrondende fase  

- Het exploitatieplan is ter afronding afhankelijk van het definitief ontwerp  

- Een ervaren adviseur financiering cultureel erfgoed is bij de plannen betrokken.  
 
 

Waar we naartoe gaan  

 
De komende fase wordt gekenmerkt door financiering en investering in aankoop, verbouwing en 

inrichting. Het project kent een (aanzienlijk) onrendabel deel, getracht wordt dat te dekken via 

overheden, fondsen en mecenassen. Bij gedeeltelijk resultaat is er een terugvaloptie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


