
Nieuwsbrief LeefGoed Veghel 

 

Het gedachtegoed van LeefGoed 
LeefGoed is ontstaan vanuit het gedachtegoed van de zusters Franciscanessen: verbinding, zorg en 
aandacht voor elkaar. Wanneer je op het kloosterterrein loopt voel je de indrukwekkende 
geschiedenis van de Zusters Franciscanessen. Zij startten in het midden van de 19e eeuw de 
ziekenzorg in Veghel. Ruim 175 jaar leefden zij op het kloosterterrein. De laatste jaren is het aantal 
zusters binnen de congregatie in Nederland sterk gedaald en hebben de zusters besloten een deel 
van het klooster en de tuin terug te geven aan de gemeenschap. Hierbij spraken zij de nadrukkelijke 
wens uit dat de waarden van het klooster behouden blijven. In LeefGoed vonden zij een bestemming 
die in het verlengde ligt van hun gedachtegoed. De zusters zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling 
van LeefGoed Veghel. Alle stappen worden met de zusters besproken en Moeder-Overste heeft nog 
altijd vetorecht. Als zij niet akkoord gaat, gaat het niet door. De zusters blijven een deel van het 
klooster gebruiken en verspreid wonen over het terrein. Zo blijven ze – ondanks hun gemiddelde 
leeftijd van 90 jaar – midden in de samenleving staan.  

 

    
 
 

Labyrint Zorg & Werk één van de 
LeefGoed-partners 
Samen met tien andere organisaties hebben wij de krachten gebundeld om samen het gedachtegoed 
van de Zuster Franciscanessen voort te zetten in LeefGoed Veghel.  

De overige LeefGoed-partners zijn 

• Area 

• BrabantWonen 

• BrabantZorg 

• Gemeente Meierijstad 

• GGZ Oost Brabant 



• IBN 

• ONS welzijn 

• ROC De Leijgraaf 

• Unik 

• Zenzo 

   
 
 

Het Ontmoetingscentrum 
In de voormalige refter (eetzaal) van de zusters wordt het Ontmoetingscentrum gerealiseerd. Het 
wordt een centrale en gastvrije plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar ze elkaar aandacht 
geven. De hele dag door kunnen mensen komen en gaan, van jong tot oud. Het wordt een 
mengelmoes van bezoekers die er (een deel van de) dag kunnen doorbrengen. Van gezinnen met 
kinderen tot senioren die gebruik maken van de dagopvang tot scholieren die stage lopen. Iedereen 
is welkom. Er zullen ook diverse activiteiten georganiseerd worden op het gebied van sport & 
bewegen, kunst & cultuur en recreatie. Deze activiteiten worden georganiseerd door de verschillende 
LeefGoed-partners. Wanneer het Ontmoetingcentrum officieel geopend wordt is nog niet bekend, 
maar we houden u uiteraard op de hoogte.  
    
 
 

Wethouders geven startsein sloop en 
bouw Kloosterkwartier 
Wethouders Rik Compagne en Jan Goijaarts gaven vrijdag 1 april het officiële startsein voor de sloop 
en de nieuwbouw van het Kloosterkwartier. Rik Compagne had de eer om plaats te nemen in de 
sloopgrijper. Overste zuster Gerda van Gogh, omwonenden, (toekomstige) bewoners, Zenzo-
adviseur Floris Alkemade, architect en bouwers keken toe hoe het kozijn uit het zigzag-gebouw werd 
gesloopt. De komende weken gaan naast het zigzag-gebouw ook het oude PABO-gebouw en het 
dienstengebouw (het gebouw met de grote schoorsteen) tegen de vlakte. En dan is het tijd om te 
bouwen. Na de zomervakantie wordt gestart met de bouw van het poortgebouw San Rufino, dat de 
toegangspoort wordt van de nieuwe Veghelse wijk. Het monumentale moederklooster en de kapel 
blijven behouden, net als andere waardevolle elementen zoals de kloostertuin en de gracht. Er wordt 
een passende aansluiting op omliggende gebouwen en percelen gecreëerd. Bij de ontwikkeling 
worden de zusters nauw betrokken zodat hun gedachtegoed behouden blijft voor de generaties na 
ons. Het Kloosterkwartier wordt het maatschappelijk hart van Veghel. Het wordt dé plek waar 
mensen en organisaties elkaar ontmoeten, samen leuke dingen doen en gebruik maken van elkaars 
talenten.   

 



    
 

Opvang Oekraïense vluchtelingen 
Afgelopen maand namen 124 Oekraïense vluchtelingen hun intrek in het moederhuis van het 
voormalige klooster van de zusters Franciscanessen. Het opvangen van mensen in nood past bij het 
gedachtegoed van LeefGoed: er voor elkaar zijn als dat nodig is. Het klooster biedt de vluchtelingen 
voor langere tijd (een half jaar tot een jaar) een veilige en stabiele woon- en leefomgeving. Een plek 
waar ze tot rust kunnen komen. Inmiddels krijgen ongeveer vijftien kinderen in de leeftijd van 12 tot 
18 jaar onderwijs aangeboden op het Fioretti College. Ze starten met de vakken Nederlands, Engels, 
wiskunde/rekenen, maatschappijleer, gym en beeldende vormgeving. Na de meivakantie wordt dit 
vakkenpakket waarschijnlijk uitgebreid. Voor de basisschoolkinderen zijn in het klooster klasjes 
ingericht. Vrijwilligers helpen met taallessen en activiteiten voor kinderen en volwassenen en er zijn 
tolken aanwezig die op vrijwillige basis hun diensten aanbieden. Veel helpende handjes dus. Op 
korte termijn wordt samen met de LeefGoed-partners gekeken naar meer ondersteuning op het 
gebied van welzijn. Meer informatie over de opvang en het aanbieden van hulp is te vinden op de 
website van de Gemeente Meierijstad. 
 

     
 

Vacature gastvrouw/gastheer tijdelijke 
Ontmoetingcentrum 

ONS Welzijn zoekt een gastvrouw/gastheer voor het tijdelijke Ontmoetingscentrum.  

Vind jij het leuk om een praatje te maken, mensen te ontvangen en kleine organisatorische taken op 
je te nemen zoals de planning van de bezetting van ruimtes? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 De werkzaamheden bestaan uit: 

• Het voorzien van bezoekers van koffie/thee en/of een versnapering. 
• Een gezellig praatje maken met bezoekers. 
• Lichte huishoudelijke klusjes. 
• Planning van ruimtes. 

https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/Hulp_Oekra_ne


Ben je geïnteresseerd in deze leuke vacature? Of ken je iemand? Neem dan contact op met het 
vrijwilligerspunt van ONS Welzijn in Veghel vpveghel@ons-welzijn. 

 
  

   
 

mailto:vpveghel@ons-welzijn.nl

