
 

 

Artikel BOEi 

 

KOP: BOEi loodst de Soete Moeder in veilige haven 

De Soete Moeder heeft een nieuwe partner gevonden: BOEi, de nationale maatschappij tot Behoud, 

Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed. Nadat eerder het Monumentenfonds Brabant 

afhaakte, vond de Soete Moeder  BOEi bereid om te investeren in het voormalige 

Nemiusklooster.BOEi wordt eigenaar van het monumentale pand en neemt ook de verbouwing voor 

haar rekening. Als het kloosterhotel eenmaal klaar is, huurt de Soete Moeder het pand van BOEi.  

BOEi is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met herbestemmen van industrieel erfgoed. Zij 

doet dit vanuit verschillende invalshoeken: als ontwikkelaar, belegger of adviseur. Of een combinatie 

hiervan. BOEi werkt volgens de stadsherstelformule: onderzoek de haalbaarheid van herbestemming, 

voorkom verval, koop het pand of complex en restaureer het en zoek er een passende 

(economische) functie bij, zodat het gebouw of complex behouden blijft.   

Met de aankoop van het klooster door BOEi komt het project van de Soete Moeder in een 

stroomversnelling. De bouw zal kort na de verkoop van het pand starten. Dat betekent dat de eerste 

jongeren dit najaar al gaan beginnen bij de Soete Moeder. De eerste ‘lichting’ krijgt 

leerwerktrajecten aangeboden in de bouw. Onder begeleiding van getrainde coaches leren de 

jongeren algemene vaardigheden die belangrijk zijn op het werk en leggen zij zich vooral toe op 

praktische sloop- en bouwwerkzaamheden. De jongeren gaan het eerst aan de slag met het 

bouwklaar maken van het klooster en met de aanbouw  van het klooster, direct aan de tuin gelegen, 

waar zij twee mooie hotelkamers gaan maken.  

 

 



 

 

Artikel Jaarverslag  

 

 

Wat vliegt de tijd 

Wat gaat de tijd toch snel. Dat besef je pas goed als je bezig bent met het jaarverslag van 2013. Met 

hulp van De Firma Grondzaken is het jaarverslag 2013 van Stichting Bij de Soete Moeder een prachtig 

document geworden. Handzame informatie over de stichting en het reilen en zeilen daarvan in 2013 

wordt afgewisseld met mooie foto’s en leuke citaten in kaders . Het verslag geeft niet alleen een 

beeld van wat er gebeurd is in 2013, maar laat ook een duidelijke toekomstvisie zien voor 2014 en de 

jaren daarna!  

Voor de geïnteresseerden: een digitale kopie van het jaarverslag is te downloaden op 

http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/bij-de-soete-moeder. Als u liever een PDF toegestuurd wil 

krijgen via de mail, laat dat dan weten aan ons via mailadres info@desoetemoeder.nl. Wij sturen u 

dan een digitaal exemplaar.  
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Artikel Sponsoren 

 

Begunstigers maken leerwerkbedrijf mogelijk 

Het leerwerkbedrijf voor jongeren is een van de steunpilaren van de Soete Moeder. Uiteraard steken 

wij daar zelf veel energie, tijd en financiële middelen in. Gelukkig krijgt de stichting daarnaast ook 

aanvullende steun van diverse begunstigers. Zonder partners en zonder fondsen zou ons unieke 

leerwerkbedrijf voor jongeren lang niet zo ver zijn als nu het geval is. Daarom op deze plek een 

welgemeend “bedankt” voor alle partijen die de Soete Moeder mede mogelijk maken! We zijn erg 

blij dat zoveel organisaties onze sociale onderneming steunen en daarmee ons op weg helpen om 

onze droom waar te maken: het creëren van leerwerktrajecten voor jongeren die zelf de weg naar 

arbeid en/of studie nog niet hebben gevonden.  

Op www.desoetemoeder.nl/begunstigers vindt u een overzicht van de organisaties die achter de 

Soete Moeder staan. Door op de logo’s te klikken, gaat u naar de homepagina’s van de organisaties 

en kunt u meer lezen.  

Veel financiers vinden het belangrijk dat de Soete Moeder als Social Enterprise jongeren die in de 

marge van de maatschappij staan en daardoor afstand hebben tot de arbeidsmarkt, de kans geeft 

zichzelf te ontwikkelen, beroepsvaardigheden te leren en ervaring op te doen in een echte 

werkomgeving. Dit alles onder begeleiding van professionals en vrijwilligers. Bij de Soete Moeder 

komen uiteenlopende leefwerelden met elkaar in aanraking. Zo ontstaat er ruimte voor persoonlijke 

groei en wordt er wederzijds begrip en respect gecreëerd. Dat alles zorgt er uiteindelijk voor dat onze 

samenleving, en in het bijzonder de wijk De Muntel in ’s-Hertogenbosch, een klein stukje mooier en 

socialer wordt. Voor fondsen is dit reden te meer om het jongerenproject van de Soete Moeder 

mede mogelijk te maken en daar zijn we oprecht dankbaar voor! 
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Artikel Koningsdag  

 

De Soete Moeder kleurt oranje 

De Vrijmarkt die op Koningsdag georganiseerd werd door een aantal wijkbewoners was een 

geslaagde dag. De Soete Moeder sloot enthousiast aan en heeft een fantastische dag gehad.  

Om 9 uur verzamelde een aantal opgetogen medewerkers en vrijwilligers van de Soete Moeder zich 

in het Prins Hendrikpark. Er werd een mooi plekje uitgezocht en al gauw lagen de kleedjes vol met 

leuke tweedehands spulletjes. Het zonnetje scheen en de vrijmarkt werd druk bezocht. Er heerste 

een gezellige sfeer in het park.  

Leuk was vooral het contact met mensen uit de wijk. Er kwamen veel geïnteresseerde 

buurtbewoners bij de kleedjes van de Soete Moeder langs om vragen te stellen en meer informatie 

te krijgen. De reacties waren over het algemeen erg positief en dat was fijn om te horen. Dat de 

Soete Moeder ook nog diverse spulletjes verkocht, was een mooie bijkomstigheid. Vooral de tijdens 

NL Doet opgeknapte meubeltjes waren in trek. Uiteindelijk is er een mooi bedrag opgehaald dat 

gebruikt wordt bij de inrichting van het leerwerkbedrijf.  

Koningsdag 2015 houdt de Soete Moeder alvast vrij in haar agenda!  

Zie voor een compilatie van Koningsdag 2014 in De Muntel de volgende video van De Buurtkiep: 

https://www.buurtkiep.nl/nieuws/buurtkieptv-compilatie-koningsdag.html De vrijmarkt in het Prins 

Hendrikpark is het derde onderwerp. 
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Artikel Erfgoedcongres 

  

Erfgoedcongres in Etten-Leur 

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief nam de Soete Moeder op donderdag 10 april deel aan 

het Erfgoedcongres in Etten-Leur. Dit congres werd georganiseerd door het programma Erfgoed & 

Erfgenamen van de provincie Noord-Brabant. Alle zeven initiatieven die deel uitmaken van het 

programma Erfgoed en Erfgenamen presenteerden zich en gingen met elkaar in gesprek. Dit leverde 

een inspirerende dag op die vol stond van de “do’s and don’t’s” omtrent Erfgoed en het opdoen van 

nieuwe leuke contacten. 

Burgemeester Heleen van Rijnbach van Etten-Leur en gedeputeerde Brigite van Haaften openden het 

congres in de voormalige NH-Kerk van Etten, waar de vader van Vincent van Gogh ruim honderd jaar 

geleden dominee was. Er werd uitgebreid gesproken over de rol van het provinciale programma 

Erfgoed & Erfgenamen. Met Erfgoed en Erfgenamen participeert de provincie in Brabantse 

initiatieven uit de samenleving. Dit doet zij onder meer door de inbreng van kennis en expertise, het 

leggen van verbindingen met het onderwijs en het opschalen naar bredere netwerken. Dat bleek op 

10 april uit de diversiteit aan deelnemers op het congres: naast de zeven initiatieven (waaronder de 

Soete Moeder) waren ook ondernemers, maatschappelijke organisaties en docenten en studenten 

van de NHTV aanwezig.  

Op het congres werd een video gepresenteerd die inzoomt op twee initiatieven: Stichting Behoud 

Weervisserij en – jawel – Stichting Bij de Soete Moeder. De video over de Soete Moeder is te zien op 

onze homepagina: www.desoetemoeder.nl.   

 

Meer informatie over het programma Erfgoed & Erfgenamen en informatie over de zeven 

deelnemende initiatieven vindt u op:  

http://onlinepublisher.nl/Brabant/2014/ErfgoedErfgenamen.html.  
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Artikel Zomerstop 

 

De Soete Moeder gaat op vakantie! 

Wegens vakantieplannen van het personeel en het feit dat er  in de zomer bij diverse organisaties de 

prioriteiten elders liggen, het is ten slotte ‘komkommertijd’, legt de Soete Moeder het werk een 

aantal weken neer. Onze laatste werkweek is van 14 tot en met 18 juli. De Soete Moeder gaat dus 

vanaf maandag 21 juli met vakantie. Het werk wordt weer opgepakt vanaf maandag  18 augustus. 

Vanaf deze plek wensen wij iedereen een fantastische zomer toe!  

 


