Beleidsplan 2021-2026
De doelstelling van Stichting Het Kloosterhuis is:
1. Het handhaven van het uiterlijk aanzien van het totale kloostercomplex aan de
Grotestraat te Sambeek.
2. Het behouden en voortzetten van de maatschappelijke, culturele en religieuze
bestemming van het kloostercomplex in de lijn van de vorige bewoonsters, te weten
de Monialen Redemptoristinnen.
Daarbij zijn twee functies te onderscheiden
a. de maatschappelijke functie waarbij het tijdelijk onderdak verlenen aan in
maatschappelijke nood verkerende personen de belangrijkste invulling is.
Daarnaast wil de stichting door een maatschappelijke rol vervullen binnen de
dorpsgemeenschap van Sambeek.
b. de cultureel/religieuze functie door het organiseren en faciliteren van:
• het gebruik van de kapel voor o.a. liturgische vieringen, concerten,
tentoonstellingen;
• de mogelijkheid tot bezinnings- en studiebijeenkomsten;
3. het onderdak verlenen aan kunstbezit, de kloosterbibliotheek, het orgel en objecten
die met het leven van de zusters van doen hebben.
De stichting verwezenlijkt haar doelstelling met behulp van een groep vaste vrijwilligers.
Aanvullend worden andere vrijwilligers betrokken.
1. Beheren en zoveel mogelijk in authentieke staat bewaren van het erfgoed.
Het advies van Monumentenwacht is leidend voor het opstellen van een
meerjarenonderhoudsplan. Aandachtsgebieden zijn het onderhoud van gebouw,
installaties en tuin. Onderhoud wordt zoveel mogelijk in eigen beheer gedaan en daar
waar professioneel werk vereist is, worden professionals ingeschakeld. Vele kleinere
klussen in gebouw en tuin worden door de vrijwilligers uitgevoerd; gezamenlijk gebeurt
dat o.a. tijdens de maandelijkse klussendagen. Grootschalige klussen worden tijdens het
jaarlijkse klusweekend en NL-doet uitgevoerd samen met externe vrijwilligers.
Extra aandacht vraagt de verduurzaming van het gebouwencomplex waarvoor na extern
advies een aantal mogelijke stappen is geformuleerd om hier invulling aan te geven. Het
accent ligt op isolatie en nieuwe vormen van energieopwekking. In 2020 is gestart met
de investering in 110 zonnepanelen. In 2021 staat kierdichting (ramen) op de planning
en wordt het gebruik van infraroodpanelen onderzocht.
2. Organiseren van culturele activiteiten in kapel, gebouwen en tuin en
beschikbaar stellen van ruimtes aan derden.
In de kapel wordt jaarlijks een concertreeks georganiseerd van vier concerten. De kapel
wordt verhuurd als trouwlocatie, voor workshops, concerten en cursussen en wordt
beschikbaar gesteld voor exposities zoals van Kunst van het Geloven en Kunstkolk. Met
ingang van mei 2021 zal de kapel onderdak verlenen aan de RK parochie voor de
vieringen: maandelijks op zaterdagavond en op feestdagen en bij bijzondere
gelegenheden.
De sacristie van de kapel herbergt een klein museum over het leven van de zusters.
Het Kloosterhuis wil aanhaken bij bestaande activiteiten en evenementen zoals in 2021
het Jaar van het Brabants Kloosterleven.
Het faciliteren van deze activiteiten geschiedt door de bewoners. Activiteiten worden in
lokale media aangekondigd.
3. Bieden van opvang aan mensen die tijdelijk woonruimte nodig
hebben (gasten)
Het Kloosterhuis heeft 5 wooneenheden ter beschikking voor mensen die tijdelijk
woonruimte nodig hebben. Naast individuele gasten is er plaats ingeruimd voor de
doelgroep ouder/kind. De gastencommissie zorgt voor intake en contact met de gasten,

adviseert hen t.a.v. het proces richting vaste woonruimte; met de andere vrijwilligers
draagt zij zorg voor de vele praktische zaken die deze vorm van opvang vraagt. De
ervaring sinds de start in 1993 is dat deze gastenkamers vrijwel permanent bezet zijn en
voorzien in een grote maatschappelijke behoefte.
4. Sociale en maatschappelijke rol in huis en dorpsgemeenschap
De vaste vrijwilligers vormen samen met gasten en huurders een woongemeenschap.
Ook de vier vaste bewoners met een verstandelijke beperking maken hiervan onderdeel
uit.
Voor het onderling contact worden maandelijkse koffiemomenten en verschillende
feestelijke activiteiten georganiseerd. Het Kloosterhuis wordt voor derden opengesteld
om activiteiten te ontplooien zoals concerten, cursussen, tentoonstellingen en
(religieuze) vieringen.
De jaarlijkse Open Dag die onderdeel uitmaakt van de plaatselijk Sint Jansfeesten
versterkt de band met de dorpsgemeenschap zoals een dorpspicknick en een burendag
zullen vervolg krijgen.
Het Kloosterhuis heeft regelmatig contacten met de gemeente, dorpsraad en de diverse
zorg- en welzijnsinstellingen.

