
‘Opvang, ondersteunen, ontmoeten en organiseren, 
dat is wat we doen’, begint Wilbert Willems, voorzitter 
van Mondiaal Centrum Breda. ‘We bieden noodop-
vang voor ongedocumenteerden die tussen wal en 
schip vallen. We ondersteunen nieuwe Nederlanders 
door hen wegwijs te maken in het dagelijks leven. We 
bieden gezellige inloopmomenten en uitjes voor hen 
die eenzaamheid ervaren. En we organiseren tal van 
initiatieven die te maken hebben met onze multicultu-
rele samenleving. Met zo’n 100 vrijwilligers bereiken we 
jaarlijks wel duizend mensen.’

BELANGELOOS
Veel van bovengenoemde activiteiten vinden plaats in het 
voormalige klooster. ‘De broeders stellen hun gebouw 
kosteloos ter beschikking aan onze organisatie en wij 
exploiteren het. Samen met vrijwilligers hebben we het 
de afgelopen jaren al flink opgeknapt. Winters heeft ons 
regelmatig geholpen, vaak belangeloos. Bijvoorbeeld 
via de jaarlijkse veiling van Stichting Betrokken 
Ondernemers, waar Winters actief deelnemer van is. 
Tijdens deze veiling wordt een match gezocht tussen 
organisaties die hulp nodig hebben en bedrijven die deze 
hulp kunnen bieden. Zo heeft Winters onder meer onze 
wens voor een vouwwand ingewilligd, helemaal gratis.’

RENOVATIE ZOLDER
Voor grotere klussen, zoals nu de renovatie van de 
zolder, gaat Mondiaal Centrum Breda steeds op zoek 
naar donaties uit fondsen. ‘Denk bijvoorbeeld aan het 
Oranjefonds en het VSB-fonds. In dit geval droegen 
ook de broeders voor een deel bij, want het was een 
flinke verbouwing. Er zijn nieuwe dakramen geplaatst 
en het volledige dak is geïsoleerd en mooi afgewerkt. 
We vonden het belangrijk dat Winters dit zou doen 
aangezien zij het gebouw goed kennen en we er zeker 
van wilden zijn dat het goed gebeurt. Dat is ook uitge-
komen. We hebben nu prachtige cursusruimten die we 

kunnen gebruiken én verhuren. Zo genereren we er nog 
inkomsten uit ook.’

STEUNFONDS
Die inkomsten zijn hard nodig. ‘Alles wat je hier ziet, is van 
vrijwilligers en giften. Om niet alleen afhankelijk te zijn van 
andere fondsen, hebben we nu ook zelf een Steunfonds 
opgericht. Iedereen die onze organisatie een warm hart 
toedraagt, kan nu doneren via NL40TRIO0788963368 
t.n.v. Steunfonds Mondiaal Centrum Breda. Michiel 
Stevens, de directeur van Winters, zit in de raad van aan-
beveling van dit fonds en heeft namens Winters al een 
bijdrage toegezegd. Dat waarderen we enorm.’

‘Winters helpt ons regelmatig, 
soms zelfs belangeloos’ 

Interview met Wilbert Willems, voorzitter van Mondiaal Centrum Breda

In de jaren vijftig bouwde Winters in Breda een klooster voor de Broeders van 
Huijbergen. Van hieruit zetten de broeders zich decennialang in voor de lokale 
maatschappij. In 2015 stelden ze hun onderkomen beschikbaar aan Mondiaal 
Centrum Breda. Nog steeds dient het gebouw een maatschappelijk doel en 
nog steeds is Winters betrokken.
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