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Tekst: Stan de Laat

Info-Meer en
Dit voorjaar werd de Stichting Maatschappelijke Opvang
(SMO) Breda huurder van de voormalige snoepfabriek
De Faam, vlakbij station Breda. Hierin werden enkele
projecten ondergebracht onder de naam ‘Talentenfabriek
De Faam’. Op maandag 14 september was de officiële
start. Tevens werd deze middag de naam van de eerste
samenwerkingspartner openbaar: FAMEUS.
Onder deze nieuwe naam gaan Info-Meer en het Centrum
voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid (CHE) samen verder.
FAMEUS (een onderdeel van GGz Breburg) richt zich op
herstel, ontwikkeling en ontplooiing en kent nu twee locaties:
FAMEUS Breda (het voormalige Info-Meer, dat nu in het
pand van De Faam zit) en FAMEUS Tilburg (het voormalige
CHE, dat op de huidige locatie aan de Mendelssohnstraat in
Tilburg gehuisvest blijft).

Spijkers met koppen
In de achterste twee voormalige droogkamers van de fabriek
heeft FAMEUS Breda een stek gevonden. Bram Berkvens
(manager inhoud van FAMEUS) sprak tijdens de openingsmiddag kort een openingswoordje, waarin hij aangaf trots
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CHE samen verder als FAMEUS
te zijn op deze nieuwe ruimte. Het was snel
gegaan: toen hij vernam dat SMO Breda naar
de Faam-fabriek ging, bedacht hij plots dat
misschien ook FAMEUS Breda daar een plekje
zou kunnen krijgen. Via een telefoontje met
Lieke Jansen, bestuurder van SMO Breda,
sloeg hij meteen spijkers met koppen.

leren (diverse cursussen, zoals een taalcursus,
een computercursus en een cursus ‘Herstellen
doe je zelf’), ontspanning (sport, beeldende
expressie en muziek) en arbeidsvaardigheden
(werk en activeringsprojecten zoals keramiek,
stofferen en een klussenteam).

Kruisbestuiving
Vervolgens hebben ze alles zelf mee ingericht:
van de kasten tot en met de vloer. “Mijn droom
is dat we voor iedereen in Breda iets moois
weten te vinden”, aldus Bram. “Belangrijk
daarbij is: denk in mogelijkheden, niet in
onmogelijkheden. Iedereen die wil groeien in
herstel, is hier welkom.”

Vier functies
FAMEUS is slechts één van de onderdelen van
Talentenfabriek De Faam. Het gebouw kent
vier functies: ontmoeten (bij ontmoetingsplek
‘De Zoete Inval’ en bij de Inloop Wegwijs,
waar je terecht kunt voor praktische vragen),

Voordeel van het nieuwe pand is dat je nu alles
vlak bij elkaar hebt: zo krijg je kruisbestuiving.
Cliënten en niet-cliënten mogen altijd binnenlopen voor informatie of een kop koffie. SMO
Breda wil burgers weer volwaardig laten
meedoen aan de samenleving en gaat uit van
drie kernwaarden: verantwoordelijk, oprecht
en op maat. Daarbij staan ze altijd open voor
goede nieuwe initiatieven.

Opening
Tijdens de openingsmiddag werden belangstellenden in groepjes rondgeleid door het
gebouw. Aan de voorzijde is het kantoor

gedeelte met vijf groepsruimtes: drie beneden
en twee boven. Ook staan er computers,
die door iedereen vrij te gebruiken zijn.
Over het algemeen zijn de ruimtes zo veel
mogelijk open. Ook zijn er aparte ruimtes
voor individuele gesprekken. Aan de achterzijde bevinden zich de voormalige droogkamers van de fabriek, die zijn omgebouwd tot
activiteitenruimtes, alsmede de genoemde
ruimtes van FAMEUS.
In de nabije toekomst wil SMO Breda de
Talentenfabriek verder ontwikkelen tot
een ‘Herstel-ontwikkellab’: een creatieve
ontmoetingsplaats van medewerkers en
cliënten als broedplaats van nieuwe ideeën.
Ook wil men meerdere netwerken in Breda en
de regio met elkaar verbinden. Met FAMEUS
als eerste samenwerkingspartner is het eerste
schaap over de dam; SMO Breda hoopt dat
meer instanties volgen.
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