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Hans Oosting: ‘Gedachtegoed
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BUDGETMENU:
Zuurkoolpannenkoekjes
500 gr. zuurkool
300 gr. kruimige aardappels
1 ui
2 eieren
3 el boter
3 dunne plakken rauwe ham
6 dunne plakken casselerib (broodbeleg)
zout en peper

Wens

Knijp de zuurkool krachtig uit en trek hem uit elkaar. doe de zuurkool in een
kom. Schil de aardappels, was en rasp ze fijn boven de zuurkool in de kom.
Pel de ui. Rasp hem en meng hem door de zuurkool. Meng het geheel goed
met de eieren en de bloem. Breng krachtig op smaak met zout en peper.
Verhit de boter portiegewijs in een grote pan. Bak na elkaar 12 zuurkool
pannenkoekjes, circa 3 min aan elke kant op middel hoog vuur. Houd de
pannenkoekjes warm.
Halveer de plakken ham en casselerib en leg ze op de pannenkoekjes.
Eet smakelijk

Regenboog wat sta je hoog
vol kleuren in regengeuren
’k zie groen en blauw
ooh, kijk eens gauw
naar ’t roserood
uit hemels schoot
ook nog geel in dat juweel
wat overvloedig veel
met druppels in het rond
glinsteren zelfs bont
warme zon vecht nu om…
’t stralenspel wordt vurig fel
hoe prachtig regenachtig
maar zonneschijn zal eeuwig zijn!
Olle

Altijd goed
verzorgd

Tip: erg lekker met een beetje creme fraiche en bieslook.

■ (On)gehoord
Miljonair Fair helpt daklozenkrant
De Miljonair Fair, de beurs voor de rijken, schiet de Amster
damse daklozenkrant Z! te hulp, op verzoek van burgemees
ter Eberhard van der Laan. Yves Gijrath, oprichter van de
Miljonair Fair en uitgever van bladen als Miljonair, JFK en
Jackie wil een veiling organiseren tijdens een exclusief diner
voorafgaand aan de Miljonair Fair in december. Ook wil hij
met zijn uitgeverij GMG een creatieve bijdrage leveren aan Z!,
onder meer door gasthoofdredacteuren uit te nodigen, onder
wie de burgemeester. Hij gaat hierover binnenkort in overleg
met de stichting Z, drijvende kracht achter het magazine.
Daklozen spelen bingo om plaats in opvang
Daklozen die in het nachtopvangcentrum Havenzicht in de
Rotterdamse deelgemeente Kralingen-Crooswijk willen
overnachten moeten vaak eerst een potje bingo spelen om een
slaapp1aats te bemachtigen. Omdat er zich doorgaans meer
daklozen aanmelden dan er slaapplekken zijn, heeft de
opvang het bingospel ingevoerd bij wijze van eerlijke loting.

Wij zorgen goed voor u én uw gasten.
Of het nu gaat om een groot bedrijfsfeest of een intieme party:
wij verzorgen de catering en de hele entourage er omheen tot in de puntjes.
Sfeervol en heerlijk. Het enige dat u hoeft te doen is genieten!
Kijk op www.conradcatering.nl voor meer informatie.

Waterlelie 19 • 8043 NZ Zwolle • Tel 038 - 45 38 014 / 06 539 20 669
www.conradcatering.nl • info@conradcatering.nl

Colofon
■ Algemeen

Contact:

Verkoop

Initiatief en hoofdredactie

De Herbergkrant komt voor een essentieel
deel tot stand dankzij bewoners van de
Zwolse daklozenopvang De Herberg,
onder structurele begeleiding van een
klein team professionals. Doelstelling is
dak- en thuislozen een stem te geven, iets
te leren en iets te laten presteren.
De Herbergkrant is journalistiek en
financieel onafhankelijk van derden. Er
is geen winstoogmerk. Eventuele winst
komt te allen tijde ten goede aan de
daklozenpot van stichting Vrienden van
de Herberg. De Herbergkrant verschijnt
elke derde donderdag van de maand.

Informatie over verkoop en verkopers en
distributie:
WRZV-hallen, Buitengasthuisstraat 8,
8041 AB Zwolle, telefoon 038-4226129.

De Herbergkrant is te koop op straat voor
€ 1,50 waarvan € 1,00 voor de verkoper.
De officiële Herbergkrantverkopers
zijn geregistreerd bij de WRZV-hallen
en bezitten een verkoperspas met
registratienummer, pasfoto en locatie van
verkoop:

Joop van Ommen

Oplage: 12.000.

Redactie en adverteren:
info@vriendenvandeherberg.nl /
tel. 038 – 4226129
www.vriendenvandeherberg.nl

Bijdragen
Postadres:
Herbergkrant, WRZV-hallen,
Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle

Wilt u bijdragen? Maak uw donatie over
op bankrekeningnummer 1100.31.539
t.n.v. Stichting Vrienden van de Herberg
te Zwolle. Uw bijdrage komt geheel ten
goede aan de daklozenpot. Hartelijk dank!

Redactie en meewerkenden
Wilfred Willemsen (uitgeverij Jupijn),
Anton van Rooijen (directeur Herberg),
Frederike Westendorp (teammanager
Herberg), Arie Steenbergen (distributie),
Cristien van Heugten, Jouko Hoeksema,
Han van Zuidam, Jan Mark Boekestein,
Erwin, Gerard de Goede, Wichert aan het
Rot, Ingrid Westrik, Olle, Vincent Wolting.
Creatie en Drukwerk
Marsman Reclame Hattem.
Met dank aan de adverteerders en de
inzenders.
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De zoektocht
naar een
nieuw
onderkomen
voor de
Voedselbank

‘Het was mooi om te zien hoe de
spreekwoordelijke sneeuwbal ging
rollen’.
‘250 kwetsbare gezinnen die er gebruik
van maken en nog eens 450 gezinnen die
er incidenteel gebruik van maken’.
Diverse geledingen in de Zwolse
gemeenschap hebben de afgelopen
weken de (maatschappelijke) handen
ineen geslagen. De Voedselbank kan
namelijk niet verder in het pand waar het
de afgelopen jaren vanuit hulp verleende
aan de gezinnen die deze hulp zo
broodnodig hebben.

■ Enkele mensen uit het bedrijfsleven pakten direct
de handschoen op. Eén van hen was Quinten van
Eekelen van het bedrijf Bwefar. ‘We doen veel voor
goede doelen en daar heb je hier en daar wat
minder directe emotionele binding mee, maar als
het een goed doel in Zwolle betreft is de binding en
de emotie zeer nadrukkelijk aanwezig.
Wij wilden graag de Stichting Jarige Job
introduceren bij de Voedselbank. Toen vertelden ze
ons dat hun hoofd er niet naar stond. Later
begrepen we natuurlijk waarom. We dachten dat de
gemeente er ook wel druk mee bezig zou zijn, maar
dat was niet het geval. Je kunt de mensen van de
Voedselbank en de mensen die dit nodig hebben
niet aan hun lot overlaten. Samen met zijn collega
Akim, Rob Teitsma en Peter Vader werden de
plannen gesmeed.’

Inmiddels is de Stichting Van en Voor Zwolle in het
leven geroepen om donateurs te werven. Iedere
ondernemer kan een bouwsteen kopen voor € 250,-(zie kolom, red).
‘Het was mooi om te zien hoe de spreekwoordelijke
sneeuwbal ging rollen. Mediac bijvoorbeeld zorgde
er donderdagnacht voor dat de website gemaakt
werd.
En binnen de kortste keren hadden we ook een flyer
liggen. We kunnen nog veel betekenen met zijn
allen voor de mensen die afhankelijk zijn van de
Voedselbank, maar een nieuw pand is de eerste
prioriteit. En het mooiste van alles?
Dat je bij alle deelnemende bedrijven merkt dat het
uit het hart komt en dat ze het niet zien of
gebruiken als promotiedoeleinde van hun bedrijf’,
aldus Van Eekelen.
➔
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Ook vanuit de gemeenteraad werd er direct op
ingesprongen door Swollwacht-fractievoorzitter
Freddy Eikelboom. Wethouder Filip van As
reageerde dat er ook in november sprake zal zijn
van voedseluitgifte aan de honderden ’kwetsbare
gezinnen’. De voedselbank zal in ieder geval
volgens de wethouder niet dakloos worden.
Wethouder Van As had het liefst gezien dat er direct
een geschikt pand naar voren was geschoven.
De gemeente heeft echter zelf geen pand dat aan de
eisen van de Voedselbank voldoet.
De gemeente waardeert het werk van de
Voedselbank ‘zeer hoog’ gaf Van As aan. ‘We
moeten voorkomen dat de Voedselbank dakloos
raakt en tegelijk wel borgen dat het een particulier
initiatief blijft.’

Freddy Eikelboom reageert namens Swollwacht:
‘Wij zijn blij dat het college hetzelfde voor ogen
heeft als Swollwacht. De voedselbank mag niet
verdwijnen. We moeten nu een geschikte lokatie
vinden.’ Op de vraag waarom men zo nadrukkelijk
bezig is met de Voedselbank antwoordt Eikelboom:
‘De Voedselbank is een groot goed. Het is jammer
dat we een Voedselbank nodig hebben maar er is
veel verborgen armoede en mede daardoor is de
Voedselbank écht nodig. En dus mag deze niet
verdwijnen. We zijn ook verheugd dat er vanuit de
ondernemerswereld een groep initiatiefnemers is
opgestaan en daar hebben we contact mee gehad
om samen op te trekken.’

Eikelboom vervolgt: ‘Het is diep triest dat er
mensen zijn die er gebruik van moeten maken.
Maar we hebben het wel over 250 kwetsbare
gezinnen die er gebruik van maken en nog eens 450
gezinnen die er incidenteel gebruik van maken. Dat
is veel hoor. Daardoor heeft de Voedselbank recht
op onderdak. De mensen hebben het hard nodig en
zo kunnen we de mensen helpen om in hun eerste
levensbehoeftes te voorzien.’
Uiteraard ging ook de Herbergkrant een kijkje
nemen bij de laatste uitgifte vanuit het pand aan de
Friese Wal. Uit gesprekken met de vrijwilligers
blijkt hoezeer de Voedselbank nodig is. De
vrijwilligers vertelden te hopen dat er snel nieuwe
onderdak is. ‘Want onze mensen hebben het hard
nodig.’
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Bouw mee aan een
betere samenleving
Een gezin dat geen geld heeft om eten te kopen. Daarvan zijn er velen. Ook in Zwolle:
volwassenen en kinderen die honger lijden. Het kunnen uw buren zijn, uw familieleden of
klasgenootjes van uw kinderen. Mensen die onder het bestaansminimum moeten leven in een
wereld vol IPads en IPhones... Dat kan toch niet! Als ondernemers willen wij met onze collegaondernemers deze mensen een hart onder de riem steken, want de enige strohalm van deze
gezinnen, de Voedselbank, is in nood.
Voor € 250,- per jaar koopt u een bouwsteen voor een beter Zwolle. Een bouwsteen voor de
minder bedeelde Zwollenaren. Een bouwsteen, onder meer, voor een goed uitgiftepunt voor de
Voedselbank en voor voedselhulp aan de allerarmsten. De stichting van & voor Zwolle heeft
als doel het ondersteunen van inwoners van Zwolle die écht helemaal niets hebben. De
Voedselbank is één van de projecten. U kunt zoveel bouwstenen kopen als u maar wilt. De
bouwsteen is zichtbaar op de website van de stichting van en voor Zwolle. Op de bouwsteen
staat uw logo, óf u kiest voor een gekleurd vlaks. Als medebouwer werkt u zo heel concreet
mee aan een socialere samenleving!
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Hans Oosting; ‘We moeten niet wegkijken want het probleem

‘Gedachtegoed moet
gewaarborgd worden’
Hans Oosting is voorzitter van de
Stichting Sporthallen WRZV (SSW)
en één van de vele vrijwilligers
rondom de Herberg en
aanverwante stichtingen.
Hij verhaalt over de stichting, de
doelstellingen en het gedachtegoed
van Joop van Ommen.

■ Oosting is in het dagelijks leven eigenaar van een
Poliklinisch Revalidatie Hij zet zich, net als zijn vier
medebestuursleden en twee adviseurs, belangeloos
in voor de stichting. ‘Eigenlijk is datgene dat ik
voor de SSW doe hetzelfde als in het dagelijks leven
bij de uitoefening van mijn professie. Mensen
helpen en het hen mogelijk maken om (weer) te
functioneren en participeren. Ik vind het, en zo
denken de andere bestuursleden net zo, belangrijk
iets terug te doen voor de maatschappij.’

Stichtingen
Het kan voor mensen soms verwarrend overkomen.
Daarom hier een uiteenzetting van de stichtingen
die actief zijn rondom de Herberg. De Herberg zelf
is het fysieke onderkomen voor dak- en thuislozen.
De Herberg kent drie verschillende afdelingen.
In het voorportaal is plaats voor mensen die op
straat zijn beland en acuut onderdak nodig hebben.
De nachtopvang biedt iets meer privacy en hulp en
ondersteuning. De laatste fase is het sociaal
pension. Daar kunnen bewoners langer blijven en

krijgen ze de beschikking over een eigen kamer.
Het sociaal pension is het laatste stadium op weg
naar terugkeer in het ‘normale’ leven. De Herberg
wordt geëxploiteerd door de Stichting De Herberg.
Deze stichting heeft geen winstoogmerk en wordt
geleid door een drietal bestuurders die de
werkzaamheden vrijwillig verrichten.
Daarnaast is er dus nog de Stichting Sporthallen
WRZV waar Hans Oosting samen met zijn
medebestuursleden het werk verrichten. Hierbij
valt onder meer te denken aan het mogelijk maken
van betaalbare sportbeoefening door en voor
gehandicapten en mensen met een minimum
inkomen, als ook gesprekken met de gemeente.
Ook deze stichting heeft geen winstoogmerk en
wordt gerund uit puur maatschappelijk belang.

Onwetendheid
Zoals bekend is het Joop van Ommen die de hele
boel op touw heeft gezet in de jaren ’80 omdat hij
het niet aan kon zien dat er mensen op straat
moesten slapen. ‘En dat moet nog altijd voor

iedereen de doelstelling zijn, niemand hoeft in
Zwolle op straat te slapen’, bevestigt Hans Oosting
nogmaals de kreet van Van Ommen. Maar dit motto
geldt niet altijd voor alles en iedereen. ‘De politiek
heeft niet het meeste over voor deze doelgroep en
dan heb ik het niet specifiek over de politiek in
Zwolle. In Nederland wordt vaak weggekeken als
we het over dit soort problematiek hebben. Maar
we moeten niet wegkijken, want dit probleem
wordt alleen maar groter de komende jaren. We
moeten het aanpakken want ontkennen heeft geen
zin. Dan hoor je weer dat het zoveel geld kost, maar
we moeten niet alleen naar de kosten kijken, maar
ons sociale gevoel en hart laten spreken. Maar ook
bestaat er nog altijd bij mensen een vooroordeel
naar onze doelgroep. Dat is in veel gevallen angst
en dat komt door onwetendheid. Veel mensen
hebben bij dak- en thuislozen het beeld van mensen
met een bierfles en een joint, terwijl deze mensen,
heel vaak, niet minder waardevol zijn dan anderen.
Maar ze worden eng gevonden en houden afstand
in plaats van het feit dat ze ze zouden moeten
accepteren en helpen.
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De meeste mensen uit onze doelgroep willen
dolgraag wat anders maar hebben op dat moment
niet de (sociale) vaardigheden om er bovenop te
komen. En de mensen die in de Herberg verblijven
worden écht goed begeleid en zijn mensen die ook
graag willen. Als ze écht niet willen en dingen
uithalen die niet door de beugel kunnen dan moet
de strenge aanpak ook absoluut gehandhaafd
blijven’, aldus Oosting.
De genoemde stichtingen zijn nu plannen aan het
maken om een constructie op poten te zetten, zowel
op bestuurlijk als organisatorisch vlak.
‘Zo voorkomen we dat als er iemand wegvalt,
bijvoorbeeld Joop van Ommen, dat dan alles weg
valt. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Want ook
dan moet het motto zijn dat in Zwolle niemand in
de kou staat. Dát gedachtegoed dat moeten we
borgen.’

Veel mensen hebben bij
dak- en thuislozen het
beeld van mensen met een
bierfles en een joint, terwijl
deze mensen, heel vaak,
niet minder waardevol zijn
dan anderen.

De WRZV is nu al meer dan 20 jaar een uniek project in Zwolle. Het is allemaal
begonnen in 1976, toen de WRZV werd opgericht. De naam van deze
zaalvoetbalvereniging staat voor: Woensdag Recreatie Zaalvoetbal Vereniging.
De vereniging is ontstaan uit de zogenaamde ‘wilde voetbal’ gespeeld in de
IJsselhallen. Toen echter bleek dat er zo veel animo voor was, werd het ‘wilde
voetbal’ in 1978 officieel zaalvoetbal door middel van een aansluiting van de
KNVB.
Er is toen afgesproken dat de WRZV op woensdagavond een onderlinge competitie
zou gaan spelen in de IJsselhallen. De KNVB afd. Zwolle verzorgde de competitie
programma’s en de scheidsrechters. Vanaf dat moment heeft de WRZV een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. In 7 jaar tijd is het aantal teams gestegen
van 8 naar 73 teams. Elk jaar, tot op de dag van vandaag, moet de WRZV nog
mensen teleurstellen, doordat er geen teams meer toegelaten kunnen worden. Er is
dan ook een grote wachtlijst waar teams op staan, die nog wachten op toelating tot
de vereniging.
Doordat het Ledenaantal van de vereniging hard groeide moest er gezocht worden
naar alternatieven, om aan deze enorme groei te blijven voldoen. In 1985 heeft het
bestuur van de WRZV een werkgroep in het leven geroepen om een plan op te
stellen voor de bouw van een dubbele sporthal op het terrein van de
buitengasthuis te Zwolle. In samenwerking met de woningbouwvereniging SAVO
te Zwolle is een totaalplan opgesteld. De werkgroep heeft toen de Stichting
Sporthal WRZV (SSW) in het leven geroepen, die tevens economisch eigenaar van
de hal zou worden. De stichting heeft het plan toen verder uitgewerkt. Dit was niet
zonder resultaat, want op 14 november 1987 hebben Joop van Ommen en Okke
Koning (bestuursleden van de WRZV) de eerste paal geslagen van wat de WRZV
Sporthallen moest gaan worden. Op 12 september 1988 was het dan zover, de
WRZV opende die dag haar deuren.
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Slinger tegen
de armoede

Werelddag van verzet
tegen duurzame armoede

■ Het Zwolse platform ‘Armoede raakt ons allemaal’
hield onlangs in de binnenstad van Zwolle een actie
tegen de groeiende armoede in Nederland.
Het platform wilde een zo lang mogelijke menselijke
slinger realiseren op de Melkmarkt. Tientallen mensen
meldden zich deze dag. De slinger stond er van zeven
tot acht uur. Naast de mensen die zich al hadden
aangemeld, werden ook bezoekers van de binnenstad
gevraagd om mee te doen.
Om de slinger zoveel
mogelijk een geheel te
laten lijken verzocht
het platform dat
mensen die eraan
meedoen in groene
kleren naar de
binnenstad komen.

Op zondag 16 oktober werd in Zwolle de
‘Werelddag van verzet tegen duurzame armoede
gehouden. De organisatie was in handen van de
Joseph Wresinski Cultuur Stichting.
Er waren diverse optredens van onder meer de
Joseph Wresinski Cultuur Stichting en van het
koor Reflection uit Heino, dat onder leiding stond
van dirigent Annelies Steensma.

■ ‘Deze dag was er voor ons één om een statement
te maken tegen de armoede. En armoede is niet
alleen een financieel verhaal, maar dan kijken we
ook naar scholing, wonen en werk. Met armoede
moet je alles tegelijk aanpakken en niet alleen de
financiën. In achterstandswijken heb je slechte hui
zen die veel onderhoud nodig hebben en ook de
scholing en werkgelegenheid is allerbelabberdst.
De taak van onze cultuurstichting wil het recht
geven om langs de weg van theater te vertellen
waar armoede precies over gaat. Iedereen heeft
recht op actieve deelname aan cultuur’, vertelt
Laurens Umans namens de stichting. Kijk voor
meer informatie op www.wresinskicultuur.nl.

Het Vechtgenotenhuis is een ontmoetingspunt voor iedereen die in zijn of haar omgeving met kanker te maken heeft of heeft
gehad. Er worden naar behoefte (creatieve) workshops, thema-avonden of yogalessen gehouden, maar meedoen is niet verplicht.
U bent ook van harte welkom voor alleen een praatje en een koffie. Want waar het vooral om gaat is lotgenotencontact.
Samen praten, koffie drinken of wandelen. Het Inloophuis wordt georganiseerd door stichting Vechtgenoten in nauwe
samenwerking met Beter Wonen Vechtdal en gerund door geschoolde vrijwilligers en een coördinator.
Het Vechtgenotenhuis is gevestigd in een schitterende 17e eeuwse boerderij op Landgoed Stekkenkamp in Ommen,
maar heeft een regionale functie. Ook u bent dus van harte welkom!

Openingstijden:
maandagavond
dinsdagmiddag
woensdagochtend
donderdagmiddag
vrijdagochtend

19.30
14.00
09.30
14.00
09.30

tot
tot
tot
tot
tot

22.00 uur
17.00 uur
12.30 uur
17.00 uur
12.30 uur

Adres
Vechtgenotenhuis
Beerzerweg 5d
7731 PA Ommen
tel. 0529 - 455767
mob. 06 - 3903 2263

Kijk voor meer informatie op www.vechtgenoten.nl
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Geachte redactie

Nou ik koop nooit geen straatkrant. Wie zegt dat
de Herbergkrant uit Zwolle komt?

Gehoord in Zwolle.
Zeg heb je het gehoord van de straatkranten bij
Radar?
Die mensen kopen de straatkranten op in Brussel
Ze verkopen ze dan in Nederland en in Roemenie
kunnen ze er een huis van bouwen zoveel
verdienen ze er mee.

Mijn antwoord was ik het wel zeker dat de krant
uit Zwolle komt en ik lees de Herbergkrant van
A tot Z.
De krant is echt het lezen waard. De binnen
gekomen gelden worden echt wel goed besteed
Het zijn vaak wel de zelfde verkopers die op vaste
plekken staan, en sommigen doen hun verhaal ook

Geachte redactie,
Ik stuur u hierbij weer een gedicht.
Misschien is het geschikt voor uw blad?

nog eens in de Herbergkrant. Zo leer je ze ook
beter kennen en je hoort eens iets van hun
achtergrond. Het verbaasd mij ieder keer weer,
hoe jullie steeds weer nieuwe onderwerpen
vinden. Pauropus weet ik uit ervaring dat die
goed werk verricht.
Ik wil jullie succes wensen en ik kijk weer uit naar
de volgende editie in oktober.
Met vriendelijke groeten Marijke

Op vrijdag 23 december 2011,
aanvang 17.30 uur,

VERLOREN ZOON
‘Ma, bekijk het verder maar,
mij zie je nooit meer terug.’
Hij stoof weg in zijn Ferrari
en keek niet eens meer om.
Zij zei niets maar huilde
tot zij niet meer huilen kon.

vieren we weer de jaarlijkse
kerstavond, met het
traditionele WRZV-kerstdiner
in de WRZV-hallen,
Buitengasthuisstraat 8, Zwolle.

‘Laten we’, zei ze tegen haar man en kinderen,
‘laten wij zijn kamer laten zoals die is,
en laten we hem nooit vergeten,
en hem bewaren in ons hart.’

Dak- en thuislozen
en de minima zijn
VAN HARTE WELKOM!
Het is wenselijk om je even aan
te melden dat je komt en met
hoeveel personen.
Bel met de WRZV-hallen:

038 - 4226129
Uiteraard mag je ook even langskomen om je aan te melden!

Na jaren
stond er een zwerver voor de deur.
Stinkend, vies en niet om aan te zien.
‘Hij kon wel aids hebben,’dacht ze.
Schor zei hij ,,Ma, uw zoon.’
Ze keek hem aan , omhelse hem en huilde,
huilde tot zij niet meer huilen kon.
Kees van Baardewijk
(www.keesvanbaardewijk.nl)

Alles O.K. bij de WRZV!
De WRZV hallen in Zwolle is een geschikte accommodatie voor beurzen,
(sport)evenementen, symposia of markten. Gelegen langs de A28
en met volop parkeerruimte is de WRZV een prima uitvalsbasis
voor uiteenlopende bijeenkomsten.
Wij beschikken over 2 ruime zalen en een restaurant.
Alles incl. of excl. catering. Precies op maat zoals u dat wenst!
Kom langs voor vrijblijvende informatie. U bent van harte welkom.

Buitengasthuisstraat 8 • 8041 AB Zwolle
T 038-422 61 29 • E info-wrzv@planet.nl
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Column Vincent Wolting

Iedereen heeft recht
op recht
■ Half september kleurde ìHet Pleinî in Den Haag zwart
met een beetje wit. Samen met zo’n zeshonderd andere
advocaten protesteerde ik in toga tegen de plannen van het
kabinet om de griffierechten aanzienlijk te verhogen. Het
protest kreeg bijval van diverse organisaties waaronder de
consumentenbond en diverse vakbonden. Maar wat is er
nou eigenlijk zo erg aan zo’n verhoging?
Iemand die een procedure begint bij de Rechtbank moet
daarvoor griffierecht betalen. Of het nu gaat om een arbeids
conflict, een echtscheiding of een zaak tegen de gemeente, er
moet voorafgaand aan een procedure griffierecht betaald
worden. Dit griffierecht staat los van de kosten voor het
inschakelen van een advocaat. Ook degene die verweer
voert in een procedure moet griffierecht betalen.
De aangekondigde verhogingen van het griffierecht zijn
aanzienlijk. Het is de bedoelin�g van het kabinet om in 2013
kostendekkende griffierechten te hebben. Een voorbeeld.
Iemand die tegen een door de gemeente opgelegde parkeer
boete beroep in wil stellen bij de Rechtbank is nu Ä 41 kwijt
aan griffierecht. Als de plannen van het kabinet worden
ingevoerd is dat griffierecht straks Ä 500. Het griffierecht is
dan dus meer dan tien keer zo hoog geworden.
Dit is nog maar een eenvoudig voorbeeld, met een zaak
waarin het belang (een parkeerboete van enkele tientjes) vrij
klein is. Worden de belangen groter, dan stijgt het griffie
recht. In sommige gevallen zullen de tarieven daardoor nog
veel meer stijgen dan in het voorbeeld. Voor onvermogen
den geldt nu een maximum griffierecht van Ä 71. In de
nieuwe regeling wordt dit Ä1.875(!). Wordt daarna nog
hoger beroep ingesteld dan geldt het maximumtarief voor
onvermogenden van maar liefst Ä 4.688 (nu nog Ä 284). Het
moge duidelijk zijn dat velen af zullen zien van een proce
dure omdat ze het griffierecht niet op kunnen hoesten.
Een van de basiskenmerken van de rechtsstaat is dat burgers
kunnen opkomen tegen schending van hun rechten bij een
onafhankelijke en onpartijdige rechter. Zo staat dat ook arti
kel 17 van de Grondwet: Niemand kan tegen zijn wil worden
afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.
Iedereen moet bij de rechter terecht kunnen. We moeten voor
komen dat de toegang tot het recht in de toekomst niet lan
ger voor iedereen open staat. Het grondrecht van toegang
tot de rechter mag door de verhoging van de griffierechten
niet worden ondermijnd. Als het een elitair privilege wordt
om je recht te kunnen halen, kan van een rechtsstaat niet
meer gesproken worden! Iedereen heeft recht op recht!

Wichert aan het Rot is betrokken burger en bewogen medemens die de wereld en de
maatschappij op een geheel eigen manier bekijkt en beleeft.

Column
Wichert aan het Rot

Vakantie
■ Wat een heerlijk gevoel, we hebben vakantie sprak
de buurman.
Hij haalde zijn caravan uit de stalling, die daar een
week of 48 staat en ging op weg naar de dealer.
Goed op weg gaan is immers een eerste vereiste.
Bandjes opgepompt en het inpakken kan beginnen.
Lekker rustig aan zei hij. De buurvrouw was al twee dagen bezig om alles klaar te
zetten, want stel je voor dat je wat vergeet.
Hagelslag, aardappelen, pindakaas en blikken eigengemaakte Unox soep.
Ik vroeg nog heb je wel een ijskast aan boord, maar ik werd verwijtend aangekeken,
een ijskast??? We gaan kamperen hoor. Thuis heeft de buurman twee ijskasten en een
diepvries waarvan 1 speciaal voor de kratjes bier. Toen zag ik de rollen toiletpapier en
andere spullen voor het sanitaire gebeuren.
Thuis heeft de buurman twee toiletten. Ik zag hoe de slaap
zakken en kleine kussens werden ingepakt, terwijl de buur
man juist zo trots was op zijn nieuwe bed met verstelbare
onderdelen want dan hij beter naar de tweede TV kij
ken boven op de slaapkamer.
Wichert zei hij tegen mij als je de caravan eens wilt
lenen hij staat altijd tot je beschikking hoor.
Mijn vrouw die dit schouwspel vanaf haar stoeltje achter in de tuin volgde begon te
lachen.
Die dacht ik zie die kerel van mij nog niet zo snel met een closetrol onder de arm over
een camping lopen, hij kan trouwens nog geen voortent opzetten.
We doen het lekker kalm aan hoor en we rijden net zolang dat we mooi weer hebben
sprak de buurman nog bemoedigend.
We zwaaiden de buren uit, gingen naar binnen in onze fijne stoelen en dachten er al
aan dat we straks lekker in ons eigen bed konden slapen, haalden een biertje uit de
koelkast en we bedachten om ook maar eens wat te bespreken voor deze (zomer). Ach
we wachten Pietje Pauls weerbericht wel af, sprak mijn vrouw, we kunnen altijd nog
wel wat krijgen lekker buiten het seizoen, lekker goedkoop en rustig.
Besef je eigenlijk wel hoe bevoorrecht we zijn, hoeveel mensen kunnen helemaal niet
weg, door geldgebrek of door ziekte. Hoeveel mensen zouden al niet blij zijn als ze
permanent in een caravan zouden kunnen wonen. Een caravan voor hun zelf, hun
eigen onderkomen en naar de supermarkt gaan waar wij 1 euro 50 betalen aan
iemand die in weer en wind een krant moet staan te verkopen om net als de buurman
een aardappel, een boterham met pindakaas of eigen gemaakte Unox soep te kunnen
betalen. Ja sprak ik dat besef ik me wel terdege maar ik ben nog niet zo gek om vrij
willig met een sleurhut achter mijn auto aan in een te krap bed te gaan liggen en ook
nog eens naar jou gesnurk te moeten luisteren. Vakantie vier je nu eenmaal op je eigen
manier, sprak mijn vrouw en daarmee had ze weer het laatste (verstandige) woord.
Wichert aan het Rot
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Column Joop van Ommen,
grondlegger van

De Herberg

bijgesprongen bij de Voedselbank. De Herbergkrant is ook zo’n voorbeeld wat
we met de ‘Vrienden’ kunnen doen. We hebben vorig jaar 130.000 kranten
verkocht. Eén euro gaat naar de verkoper en 50 cent gaat naar ons toe om de
kosten te dekken. Daardoor hoeft de verkoper niet meer te jatten en kan ie zijn
shaggie en eventueel zijn blikje bier zelf kopen. Of natuurlijk zijn (gezonde)
voedsel, dat zou nog mooier zijn, maar het feit dat hij niet meer steelt omdat
hij of zij eigen geld verdient is winst.
Net ook kwam er bij mij op kantoor een jongeman van 18 jaar. Hij viel onder
het toezicht van het jeugd-ACT . Zijn moeder leeft niet meer, zijn vader kijkt
niet meer naar hem om. Hij heeft zelf al in veel internaten gezeten en nu heeft
ie dan een kamertje in Zwolle. Die jongen moet leven van een Wajonguitkering en heeft meer geld uitgegeven dan hij had. Hij wil nu zijn leven
omgooien, maar die jongen moet nog twee weken tot het einde van de maand
en kan geen eten meer kopen voor zichzelf. Dan zorgen wij ervoor dat hij eten
krijgt. Wij proberen dat op te lossen. Langzamerhand gaan we weer naar de
koude maanden toe. Tijdens de herfst wordt het al kouder en natter en dus
gaan de dak- en thuislozen dat ook weer merken. Ook een moment om aan
onze medemens te denken en hem of haar te helpen.
■ Afgelopen jaar hebben we € 20.000 euro betaald als Stichting van de
Vrienden van de Herberg. Dat was onder andere voor mensen zonder status
die eten moeten hebben. En meer en meer mensen zijn aangewezen op dit
soort hulp. Ook jongeren zie je meer en meer komen.
Die minister Leers zegt dan je hoort hier niet, maar zo ga je niet met mensen
om. De Herberg is wat dat betreft uniek. Het is bij ons niet belangrijk welk
geloof je hebt, welke kleur je hebt of dat je een klein boefje bent. Als er hulp
nodig is moet er hulp komen. Mede daarom is de Stichting Vrienden van de
Herberg opgericht. Met zo’n Stichting kun je het één en ander doen voor deze
mensen. Om maar een voorbeeld te geven het jaarlijkse kerstdiner. De
organisatie daarvan is al weer in volle gang, want vrijdag 23 december is het
kerstdiner (zie ook de aankondiging elders in deze Herbergkrant, red.) in de
WRZV-hallen. Dit diner is bestemd voor dak- en thuislozen. Vorig jaar waren
er 300 (!) mensen die met een gevulde maag weer weggingen. Dat geeft een
enorm goed gevoel om te zien. Zo hebben we met de Stichting ook

En dan hebben we nu natuurlijk ook nog de voedselbank. Het is fijn dat er
mensen uit het bedrijfsleven zijn die zich bezig willen houden met het vinden
van een ander pand. Maar dat is ook niet zo makkelijk, want je hebt
bijvoorbeeld ook een vries- en koelcel nodig. En ook verwacht ik veel van het
college, want zij hebben er ook belang bij dat dit goed geregeld is. Zij kunnen
laten zien dat ze trots zijn op hun vrijwilligers. En kijk, eigenlijk zou je geen
voedselbank moeten hebben. Dakloos zijn is erg maar ook als je een gezin met
kinderen hebt en je weet niet hoe je aan eten moet komen dat is vreselijk.
Gelukkig is daar dan de voedselbank en die helpen je dan weer een paar
dagen verder, maar veertien dagen is dan erg lang hoor. Daarom hopen we
maar met zijn allen dat dit werk ooit niet meer nodig is, maar dan hebben we
de hulp van een ieder hard nodig.
Joop van Ommen
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Personeel en bewoners Herberg slaan
handen ineen
■ In De Herberg is onlangs nieuw Linoleum gelegd. Dit werd verzorgd
door Noordman Tapijt. Een geslaagd project. Mede door toedoen van zowel
de bewoners als het personeel van de Herberg.
‘Het personeel (Frederique, Sipke en Anton) heeft het enorm goed gepland
en ook de bewoners hebben zeer goed meegewerkt, want ook zonder hen
was het niet gelukt. Het was een hele klus, maar het is fantastisch gegaan.
We zijn zeer trots op de samenwerking tijdens dit project’, vertelt Joop van
Ommen.
De oplevering werd gevierd met een afsluitend buffet. ‘Joyce en Aart-Jan
hadden een fantastisch buffet geregeld waar iedereen van heeft genoten.
Het was een buffet zonder alcohol overigens’, aldus Joop van Ommen.

Column Ingrid Westrik
Ziekenhuisverhalen – inleiding en deel 1
■ Ho ho….geen paniek hoor! Het zullen geen
verhalen worden vol kommer en kwel.
Integendeel….ik ben zo’n beetje de clown daar in
dat ziekenhuis en vrolijk de mensen wat op.
Als ik zie dat iemand op zaal ligt te slapen of zich
niet goed voelt, dan hou ik me rustig. Dan ga ik
lezen of puzzelen. Ook voel ik al snel aan dat
iemand geen zin in een praatje heeft. Daar hou ik
rekening mee. Ook deel ik daar met lotgenoten
mijn verhalen over MS en hoe ik er mee om ga.
Op zaal zitten er meer te kuren met MS. Vroeger
was de dagbehandeling in de kelder en zat je alleen
in een kamertje. U ziet dat er deel 1 staat.
Tja….het zullen nu korte verhaaltjes worden, maar
ik ben bang dat ik anders te snel door mijn
schrijfstof heen ben, en ik wil nog graag een tijdje
stukjes insturen als u het niet erg vindt. Ook zal ik
over wat misstanden in het ziekenhuis schrijven.
In den beginne was de dagbehandeling nog in de
kelder zoals ik al schreef. Ik moet altijd vijf dagen

voor die prednisonkuur voor mijn MS, en rij dan
op en neer met de scoot of de taxi. Op een dinsdag
kwam ik er weer, en een verpleegster met
pretoogjes stond achter de balie. Ik ga een geintje
uithalen, dacht ik.’Ik kom weer een shotje halen,’
zei ik tegen haar en knipoogde. Ze zei: ‘Meid je
hebt gisteren ook al wat gehad.’ Ik zei: ‘Ik moet het
iedere dag hebben, en je weet dat mijn dealer met
vakantie is.’
’Nou vooruit dan maar; ga maar even in de
wachtkamer zitten. Je krijgt zo wat.’
Ik grijnsde maar ze bleef in haar rol. Ik draaide me
om en achter mij stond een bejaarde man met een
wandelstok. Hij keek geschrokken. Ik liep door en
hoorde hem nog zeggen: ‘Verkopen jullie hier ook
drugs?’ ‘In alle soorten en maten,’ zei de
verpleegster. Mens ik dacht dat ik in de broek zou
piesen van het lachen! Ach….die arme man.
Ingrid Westrik
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Column Gerard de Goede

Doe eens normaal man
■ Ook ik kan er niet onderuit. Deze uitspraak van Wilders tijdens de
algemene beschouwingen, gericht aan Mark Rutte (onze Minister
President), was toch het meest in het nieuws de laatste weken. Ik heb
naarstig geprobeerd iets anders te verzinnen voor deze column, maar die
woorden bleven in mijn gedachten rondspoken. Ik heb ze namelijk veel
vaker gehoord, maar kon er niet opkomen waar……..en het antwoord van
Rutte: ‘Doe zelf eens normaal man’ past daar naadloos bij. Waar was dat
toch? Toen ik deze zaterdag heerlijk op een terras zat met een biertje en ik
mijmerend naar de gevel van het café keek, schoot het me weer te binnen.
In mijn jeugd was ik een regelmatige kroeg/café bezoeker. Uitgaan in het
weekend met een club vrienden op zoek naar vertier en vrouwelijk schoon
was destijds één van mijn leukste hobby’s. Laat op de avond gebeurde het
dan regelmatig dat twee beschonken gasten het met elkaar aan de stok
kregen. Vaak begon het van’heb ik wat van je aan’ of ‘waar kijk je naar’,
waarna het antwoord steevast was: ‘Doe eens normaal man’ en het
antwoord daarop weer: ‘Doe zelf eens normaal man’. Vervolgens kwam de
eerste duw en voor je het wist was er een knokpartij gaande. Vergelijkbaar?
Nee, de gasten in de kroeg krijgen van mij het voordeel van de twijfel.
Zij hadden namelijk nogal veel drank op en als ze dat niet hadden gehad
waren ze waarschijnlijk niet toegekomen aan die kinderachtige woorden.
Neem ik het Wilders kwalijk? Nee, eigenlijk niet! Sterker nog, ik vind het
wel knap van hem dat ie telkens met zijn optreden de rest van de kamer
(met uitzondering van Roemer die heel bewust niet reageert) en de
regering in de gordijnen weet te jagen. Wilders doet er alles aan om de
aandacht af te leiden van waar het echt om gaat. Zoals zijn gedoogsteun
aan deze regering! Zijn steun aan het beleid dat Henk en Ingrid zoveel pijn
gaat doen.
Verder denk ik dat Wilders ook niet anders kan. Stel je eens voor dat je
24 uur per dag omringt wordt door een aantal van die jongens, die niet
anders communiceren dan op het niveau van ‘kijk uit’, ‘kijk daar’,‘doe (me)
dat eens …..’ of ‘doe zelf maar ….’, nou, dan komt ’Doe eens normaal man’
er vanzelf wel een keer uit!
En communiceren doen die jongens dan vaak met één vinger aan het oor.
Ja, die beweging herkennen jullie vast wel uit de Amerikaanse speelfilms
……. ik in ieder geval wel. Als Wilders in de 2e kamer zo’n zelfde beweging
(naar zijn rechteroor) maakt weten jullie dat ik gelijk heb gehad. En als
Wilders dan met zijn partijgenoten overlegt wordt het niveau echt niet
hoger hoor! Dus het gezegde: ‘waar je mee omgaat, word je mee besmet’,
gaat hier zeker op.
De anderen neem ik het wel kwalijk dat ze zich telkens in de gordijnen
laten jagen en dat ze ingaan op zijn provocaties met als dieptepunt de
Doe eens normaal act!
Ze weten niet hoe ze om moeten gaan met de strategie van Wilders. Gaan
terug schelden of toneelstukjes opvoeren, zoals Jolanda Sap die letterlijk een
stekker uit een stopcontact trekt. Wat ze eens zouden moeten proberen is
hetzelfde wat Roemer doet, maar dan iets extremer. Op het moment dat
Wilders het woord heeft, en het niet over de inhoud heeft, allemaal (echt
allemaal, met uitzondering van de andere PVV’ers natuurlijk. Maar ik zou er
niet van opkijken als die ook mee gaan doen) bezig gaan met iets anders,
bijvoorbeeld mail of sms bekijken, de krant lezen, even de ogen dicht doen,
naar het toilet gaan of even bij elkaar gaan staan fluisteren.
Pas als hij iets zegt over de inhoud weer alert zijn en reageren! Kijken wie dat
het langst gaat volhouden! En dan wordt het pas spannende televisie!

Een tijdje geleden was een hot item de kloof tussen bevolking en politiek.
Daar moest iets aan gedaan worden. Nou, voor mij is die kloof alleen maar
groter geworden. De politiek is iets geworden waar ik niet meer serieus naar
kan kijken. En dat is triest, want het zijn wel de politici die beslissingen
moeten nemen over het welzijn van de zwakken in onze samenleving.
De mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen en afhankelijk zijn van
anderen, van instellingen en van de overheid. En juist die lijken nu het
slachtoffer te worden van deze coalitie.
Oh ja, nog even terug naar de algemene beschouwingen. Er was nog een
ander incident. Wilders maakte Job Cohen uit voor de bedrijfspoedel van dit
kabinet omdat de PvdA had ingestemd met het pensioenakkoord. Nu wil ik
niet veel zeggen, maar als Wilders eerlijk is en in de spiegel kijkt (letterlijk)
dan kan ook hij, met mij, tot maar één conclusie komen. Met dat haar lijkt hij
toch het meest op een bedrijfspoedel! En wie gedoogt dit kabinet ook al weer?
Gerard de Goede
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Stichting Chu Shin biedt mensen hulp aan
Ook buiten Zwolle zijn er projecten die mensen helpen die het
nodig hebben. De Herbergkrant ging kijken bij het inloophuis
Pitstop in Zeewolde. Deze locatie is de tweede naast de
boerderij van Chu Shin in ’t Harde.
Stichting Chu Shin is een ideële instelling en biedt
hulpverlening via diverse trajecten. Wekelijks begeleidt de
stichting ongeveer 200 mensen in hun persoonlijke
ontwikkeling.

■ De hulpverlening die Chu Shin dagelijks biedt is
zeer divers. Zo verzorgen zij de dagbesteding van
zowel jongeren als ouderen met een hulpvraag. Dit
varieert van allerlei klussen op de boerderij tot
artistieke workshops en persoonlijke begeleiding bij
leer- en werktrajecten. Maar de organisatie biedt
ook begeleiding bij zelfstandig wonen,
budgetbeheer (bewindvoering en curatorschap),
hulp bij administratie en bij contacten met diverse
instanties. De individuele begeleiding bevat
uiteraard persoonlijke gesprekken die bovendien
gecombineerd kunnen worden met budo training.
Dit is een psycho-fysieke training waarbij het accent
ligt op het leren omgaan met agressie, het
verbeteren van de eigen weerbaarheid en het
stimuleren van de persoonlijke groei.
De doelgroepen variëren van dader tot slachtoffer
in de leeftijd van 8 tot 50 jaar: Risicogroepen als
randgroepjongeren met gedragsproblemen, diverse
vormen van verslaving, spijbelgedrag en voortijdig
schoolverlaten. Daders en slachtoffers van

(huiselijk) geweld, agressie, mishandeling en
verwaarlozing. Mensen met een taakstraf, trauma
of laag gevoel van eigenwaarde. Tevens coachen zij
wekelijks professionals uit diverse beroepsgroepen
bij het omgaan met agressie en geweld.

Doel
Het doel is om via gedragstherapie, leefstijltraining,
gezinsbegeleiding, kortom coachen op maat door
zeer persoonlijke aandacht, te komen tot
traumaverwerking, bevorderen van de
weerbaarheid, re-integratie, resocialisatie en
persoonlijke groei. De hulpverlening vindt plaats
op de boerderij van Chu Shin in ’t Harde, bij het
inloophuis Pitstop in Zeewolde en op iedere locatie
waar nodig. Tevens kan Chu Shin wijkgericht
werken zoals in probleemwijken en bieden zij
pedagogische crisisinterventie in de school- of
thuissituatie.
Pitstop
Pitstop is de tweede locatie van stichting Chu Shin,
een laagdrempelig inloophuis in Zeewolde. Een

inloophuis heeft als functie dat jongeren zonder
indicatie of doorverwijzing binnen kunnen lopen
als ze een vraag hebben of willen praten met
iemand over hun problemen. Omdat er altijd één of
meerdere hulpverleners aanwezig zijn is er geen
wachttijd. Jongeren mogen er een bakje koffie
komen drinken en een praatje te maken of gewoon
even hun hart te luchten bij de gastheer of
gastvrouw. Er zijn ook verschillende
dagbestedingen op Pitstop waaronder creatieve,
zoals schilderen, tekenen, knutselen, muziek maken
en leerzame zoals het verrichten van huishoudelijke
taken en planten verzorgen. Ook worden er budotrainingen verzorgd. De nadruk ligt op
communiceren, samenwerken en respect hebben
voor elkaar.
De jongeren van Pitstop heten in Zeewolde
C-jongeren. Dit betekent dat deze jongeren moeilijk
communiceren. Ze kunnen hun hulpvraag niet
verwoorden en ze ‘vragen om aandacht’ door hun
gedrag; drugsgebruik, spijbelen, ongehoorzaam en
‘vervelend zijn’. Met name het drugsgebruik, zo
vertelt men bij Pitstop, is een enorm probleem.
Zeker ook in Zeewolde en men vreest dat dat alleen
maar erger wordt. ‘Zeker als de gemeente zijn kop
in het zand blijft steken.’ De meeste jongeren zijn
tussen de 14 en 18 met uitschieters naar boven en
naar beneden.
Eén van de projecten waar Pitstop mee bezig is, is
het zogenaamde Botenproject. Hierbij zijn de
jongeren die begeleid worden actief onder meer in
het repareren en opknappen van bootjes. Deze
bootjes worden dan weer ingezet in het traject waar
jongeren in terecht komen. ‘Het praat zoveel
makkelijker als we in het bootje het water opgaan.
Gewoon als begeleider en cliënt. De één-op-één
gesprekken lopen dan veel soepeler en cliënten zijn
dan veel meer bereid om te praten’, aldus één van
de begeleiders. In de volgende Herbergkrant leest u
een uitgebreider verhaal over het Botenproject.
Kijk voor meer informatie op www.chu-shin.nl.
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De Stichting Vrienden van de Herberg
brengt verslag uit
De Stichting Vrienden van de
Herberg genereert haar
inkomsten uit (maandelijkse)
giften van particulieren,
verkoop van de straatkrant en
advertentie-inkomsten. De
inkomsten van de stichting
worden voor 100 % besteed aan
de opvang van dak- en
thuislozen in Zwolle en ook aan
die mensen die tijdelijk niet in
hun eigen onderhoud kunnen
voorzien.

■ De stichting is dan ook heel blij met alle steun die
wij krijgen van particuliere en (kerkelijke) organisa
ties en instellingen door middel van giften en dona
ties. Het is eigenlijk jammer dat deze mensen gro
tendeels anoniem deze donaties overmaken. Het
zou fijn zijn om het gezicht te kunnen zien die ach
ter de donatie schuil gaat. Temeer omdat wij deze
mensen het liefst persoonlijk van harte willen be
danken voor hun gift en daarmee direct aangeven
ons initiatief te hebben omarmd, om de kwetsbare
mensen in de stad die het zeer moeilijk hebben te
kunnen helpen.

Ondersteuning
Via deze weg willen wij dan ook graag vertellen op
welke wijze wij onze doelgroep en de Herberg in de
afgelopen 6 maanden hebben ondersteund. De
stichting Vrienden van de Herberg heeft de afge
lopen maanden de Herberg en haar cliÎnten (daken thuislozen) op de volgende vlakken (financieel)
ondersteund.
Zo is een substantiÎle gift gedaan van bijna Ä
12.000,-- voor een nieuwe linoleumvloer in de loca
tie Herberg, waar de dag- en nachtopvang plaats
heeft. Daarnaast zijn er diverse activiteiten gespon
sord. Hierbij kun je denken aan activiteiten voor de
dagbesteding zoals koken (kookgerei en ingrediÎn
ten), schilderen (verf en kwasten) en knutselen. Ook
is er een bijdrage geleverd aan het opfleuren van de
accommodatie door aanschaf van planten en bloe
men. Tevens zijn er abonnementen voor diverse lec
tuur aangeschaft, waaronder bijvoorbeeld de Sten
tor. Een belangrijk aspect van de sponsoring is ook

het incidenteel en structureel helpen van de cliÎnten
als we spreken over persoonlijke verzorging. Je
kunt hierbij denken aan zwangerschapstesten, toi
letartikelen en overige benodigdheden om er ver
zorgd uit te zien.
Daarnaast sponsoren wij als Stichting, indien nood
zakelijk, het eten en overnachtingen van cliÎnten die
(tijdelijk) willen verblijven in de Herberg en niet in
het bezit zijn van geld. Het aantal verwachtingen
van mensen zonder geld is het afgelopen kwartaal
explosief gestegen van 190 naar 390 extra overnach
tingen. Deze overnachtingen staan los van de ‘vas
te’ bewoners die worden opgevangen in de Her
berg. De stijging is schrikbarend te noemen omdat
we hier spreken over de zomerperiode. We houden

wat dat betreft ons hart vast wanneer we gaan kij
ken naar de komende maanden, waarin ‘vadertje
winter’ aan de deur klopt.
Kortom, willen wij nogmaals alle donateurs, adver
teerders en mensen die maandelijks de Herberg
krant kopen van harte bedanken voor de ondersteu
ning. Met deze inkomsten kunnen wij veel kwets
bare mensen helpen die het niet gemakkelijk heb
ben en vaak ontheemd zijn van gezin en familie.
Wij hopen dan ook, dat wij ook de komende tijd op
uw steun kunnen rekenen!
Namens de thuis- en daklozen van de Herberg
HARTELIJK DANK voor uw steun.

Stichting Vrienden van de Herberg
Deze stichting stelt zich ten doel om de rode draad voor nu en voor de toekomst te waarborgen voor de
Herberg. Door fondsen en donateurs te zoeken en te werven, door geld in te zamelen en door de uitgave
van de Herbergkrant. De inkomende gelden worden goed besteed. Aan mensen die geen geld hebben om
kleding te kopen of naar de tandarts te gaan. Aan een kerstdiner voor de minima, of aan een bijdrage
voor de Voedselbank. Of aan mensen die hun onderdak in de Herberg even niet kunnen betalen.
Lezers van de Herbergkrant en donateurs worden geregeld op de hoogte gehouden van de inkomsten en
uitgaven van de Stichting Vrienden van de Herberg. De Stichting Vrienden van de Herberg wordt geleid
door een bestuur bestaande uit Joop van Ommen, Freddy Eikelboom, Eelke Blokker en Francois van
Langevelde. Het bestuur wordt in hun werk ondersteund door adviseurs.
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- 038-4226129
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8031 DZ Zwolle - www.herbergzwolle.nl
8, 8041 AB Zwolle

Daklozenopvang De Herberg in Zwolle is een bijzondere daklozenopvang

RODE DRAAD: NIEMAND OP STRAAT
Stichting Vrienden van de Herberg stelt zich ten doel om die
rode draad voor nu en voor de toekomst te waarborgen.
Door fondsen en donateurs te zoeken en te werven, door
geld in te zamelen en door de uitgave van de Herbergkrant.
De inkomende gelden worden goed besteed. Aan mensen
die geen geld hebben om kleding te kopen of naar de
tandarts te gaan. Aan een kerstdiner voor de minima, of
aan een bijdrage voor de Voedselbank.
Of aan mensen die hun onderdak in de Herberg even
niet kunnen betalen. Lezers van de Herbergkrant en
donateurs worden geregeld op de hoogte gehouden
van de inkomsten en uitgaven van de Stichting
Vrienden van de Herberg.

Wilt u ook bijdragen?
Maak uw donatie over op bankrekeningnummer
1100.31.539 ten name van
Stichting Vrienden van de Herberg te Zwolle.

Hartelijk dank!

Doe recht aan weerlozen
en wezen, kom op voor
verdrukten en zwakken
Psalm 82:3

Stichting Vrienden van de Herberg is bezig met het verwerven van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit betekent dat de gift geheel of gedeeltelijk kan worden afgetrokken van de belasting. Zie ook www.anbi.nl

