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“Met een beetje begeleiding 
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verhaal Hans Schaafsma laat zien waar 
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Waterlelie 19 • 8043 NZ Zwolle • Tel 038 - 45 38 014 / 06 539 20 669 
www.conradcatering.nl • info@conradcatering.nl

Altijd goed 
verzorgd

 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.
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Colofon
ALGEMEEN

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 finan-
cieel 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
week van de maand. 

Oplage: 10.000.

CONTACT:

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

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

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

VERKOOP

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 be-
zitten een verkoperspas met registratie-
nummer, pasfoto en locatie van verkoop.

BIJDRAGEN

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!

INITIATIEF EN HOOFDREDACTIE

Joop van Ommen

REDACTIE EN MEEWERKENDEN

Wilfred Willemsen (uitgeverij Jupijn), 
Arie Steenbergen (distributie).

CREATIE EN DRUKWERK

JM Reclamedia, john.marsman@hetnet.nl

PUBLICATIE

Niets uit deze krant mag zonder bronver-
melding overgenomen worden in welke
vorm dan ook. De rechten van de fotogra-
fie liggen bij de betreffende fotografen.
Deze mogen dan ook niet zonder toestem-
ming worden gebruikt.

Informatie over redactie en adverteren in de Herbergkrant?

info@vriendenvandeherberg.nl

telefoon 038 - 422 61 29

Uw fotograaf voor:
• Trouwreportages
• Rouwreportages
• Portretreportages

T 06 - 21 832 653 • info@marcelsenzfotografie.nl 
www.marcelsenzfotografie.nl

t
tagespor
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.marcelsenzfotografie.nlww.
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3 • info@marce

BUDGET
MENU
VAN

CORNELL

Bo log ne se saus
Ingrediënten:
- 1 tuinkruidenbouillontablet
- 1 grote ui
- 1 winterpeen
- 3 stengels bleekselderij
- 100 gram ontbijtspek (stukje)
- 30 gram boter of margarine
- 400 gram rundergehakt
- 2 eetlepels tomatenpuree
- zout
- zwarte peper
- geraspte kaas

Bereiden
In een pan 2 1/2 dl water aan de kook
brengen. Bouillontablet erin oplossen en
1 1/2 dl afmeten. Ui pellen en snippe-
ren. Wortel en bleekselderij wassen en

klein snijden. Ontbijtspek in blokjes snij-
den. In pan boter verhitten en gehakt rul
bakken. Ui, wortel, bleekselderij en spek
toevoegen en ca. 5 minuten meebakken.
Bouillon toevoegen, aan de kook bren-
gen en ca. 10 minuten op hoog vuur
laten inkoken. Tomatenpuree toevoegen
en op smaak brengen met zout en peper.
In pannetje melk verhitten en vervol-
gens aan saus toevoegen. Op laag vuur
met deksel schuin op pan saus ca. 30
minuten zachtjes laten koken. Serveren
met spaghetti en geraspte  kaas.

Tip: Lekker met een gebakken eitje

Eet smakelijk en geniet ervan!!!

Aart-Jan

HUUR DAN EEN KRAAM
(4 x 1.20 meter )

Nu 2 kramen voor .............. € 40,00
(1 kraam € 25,00)

GROTE VLOOIENMARKT
WENUN-WIESEL (bij Apeldoorn) ORANJEHAL

BENTWEIDEWEG 25
Zondag 3 juni van 09.30 tot 16.30 uur

Ga ook eens uw
overtollige spulletjes verkopen!

Info: 033-2600102 - E-mail: innhollandevenementen@gmail.com

Spaghetti met bolognesesaus
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De wedstrijd was verdeeld in 20 verschillende cate-
gorieën. Alle typen architectuur- en interieurprojec-
ten van na 2008 konden worden ingediend als ze
werden gekenmerkt door een hoge kwaliteit en func-
tionaliteit, alsmede een innovatief gebruik van
ruimte, materiaal, kleur en textuur. 
De 1750 (!) inzendingen waren afkomstig uit 47 lan-
den en besloeg 825 deelnemende kantoren. Een 13-
koppige jury selecteerde in maart de beste projecten
in elk van de 20 categorieën. In de categorie Charity
werd de tweede prijs toegekend aan LKSVDD. 

Ronald Olthof reageert enthousiast na de uitreiking.
“Jammer dat we niet eerste zijn geworden”, opent
Olthof lachend. “Nee, het is natuurlijk geweldig dat
we de tweede prijs hebben gewonnen en zo internati-
onaal gezien in de picture komen. Daarnaast is het
geweldig dat de Herberg de aandacht krijgt die het
verdient. Want ook voor ons was de Herberg, en is
het nog steeds, een heel bijzonder project. En het is
voor het eerst dat een internationale jury dat ook on-
derkent. Het is een bijzonder compliment.”

Tijdens de uitreiking in Frankfurt kon de mondiale
architectenwereld kennis maken met elkaar. “Uit heel
de wereld kwamen ze naar Frankfurt toe. Portugal,

Verenigde Staten, India, noem maar op. Ik vond het
natuurlijk echt wel jammer dat we de eerste prijs niet
hadden, maar toen ik een tijdje sprak met de winnaar
kon ik me daar wel bij neerleggen”, vertelt Olthof.
De winnaar was een project in New Orleans. 
De orkaan Katrina trof in 2005 de stad New Orleans.
In deze stad stierven destijds meer dan 1800 mensen
aan de gevolgen van deze natuurramp. De bekende
acteur Brad Pitt besloot tot het oprichten van een
stichting om geld op te halen voor de nieuwbouw
van de verloren gegane huizen. Deze stichting
werkte daarna samen met een architectenbureau uit
Los Angeles, dat ook vestigingen heeft in Bejing en
Berlijn, om de wijken opnieuw op te bouwen. “Toen
ik dat hoorde was ik nog blijer met de tweede plaats.
Want zo’n groot project en dan daarachter eindigen.
Prima. Wij waren zeer tevreden”, aldus Olthof. 

“Het mooie van de Herberg is dat moderne architec-
tuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen
hier mooi zijn gecombineerd. Er wordt natuurlijk
veel gesproken over het maatschappelijk verant-
woord ondernemen en hier is het perfect tot elkaar
gekomen. Hier werden gebruikte materialen verwor-
den tot één mooi groot gebouw. We laten daarmee
ook zien dat gebruikte materialen een mooi geheel
kunnen vormen. Alles bij elkaar is dit een uniek pro-
ject geweest”, besluit Ronald Olthof. 

Architect De Herberg wint internationale prijs

met ontwerp  de Herberg in Zwolle
Ronald Olthof, architect bij het architectenbureau LKSVDD, heeft de tweede prijs ont-
vangen tijdens de internationale AIT Award ‘Global Award for the very best in Interior
and Architecture” voor zijn ontwerp van de Herberg. Deze prestigieuze prijs is geïniti-
eerd door het tijdschrift voor architectuur en interieurdesign AIT en werd uitgereikt in
de Duitse plaats Frankfurt. 
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“Wij hebben ervoor gekozen om de ketenregisseur in dienst te hebben”

Vroege signalering problemen belangrijk in Hattem
De Herbergkrant verhaalt vaak uit in Zwolle. Maar ook buiten Zwolle steekt hulp-
verlening, begeleiding en armoede vaker de kop op dan menigeen lief is en daar
moet veel aan gedaan worden. Vroegsignalering is dan ook in veel gemeen-
ten van groot belang.  Zo ook in Hattem. De redactie van de Herbergkrant
had hierover een gesprek met de Hattemse wethouder André Borst en
ketenregisseur Marlinda Wonnink. 

Wethouder Borst is inmiddels bezig aan zijn derde
termijn als wethouder. Hij beheert in zijn portefeuille
onder meer financiën, belasting en grondzaken, werk
en inkomen, maatschappelijk welzijn, onderwijs en
sport en recreatie. 
e ketenregisseur heeft de regie over alle hulpverle-
ning binnen de gemeente Hattem. Het is de taak van
de ketenregisseur om hulpzoekende burgers de weg
te wijzen naar de juiste instantie. Daarnaast houdt de
ketenregisseur zich bezig met het onderhouden en
uitbreiden van het hulp- en dienstverleningsnetwerk
rondom de burgers in Hattem.

De ketenregisseur onderhoudt de contacten met alle
instellingen in Hattem.  Op die manier wordt er ge-
werkt aan de hulp- en dienstverlening rondom de
burger. Burgers met een hulpvraag die zoekende zijn,
worden door de ketenregisseur naar de juiste instel-
ling verwezen. Wij hebben ervoor gekozen om de ke-
tenregisseur in dienst te hebben, zodat hij of zij dicht
bij de organisatie staat. Andere gemeenten kiezen
voor andere oplossingen, maar wij vinden deze func-
tie dermate belangrijk dat we ervoor gekozen hebben
deze functie zelf  in te vullen. 

Hierdoor gebeuren er geen
dingen dubbel en vallen er
ook geen grote gaten”, 
vertelt André Borst. 

Marlinda Wonnink
vertelt: “Ik zit in diverse
netwerken die er zijn in
de gemeente Hattem,
waaronder het Centrum
Jeugd en Gezin, overlast-
netwerk en het zorgoverleg
Volwassenen. Doordat ik in
al die netwerken participeer
en bij de overleggen aanwezig
ben kan ik de signalen voor hulp
opvangen en zorgen dat er geen 
dingen dubbel gebeuren. Zo kan de
hulpverlening ook beter op elkaar afge-
stemd worden. Daarbij probeer ik alles zo 
goed als mogelijk in beeld te krijgen en krijg je 
vroegtijdig de problematiek te horen.” Juist de 
vroegsignalering kan veel problemen voorkomen. Als een jongere in de problemen komt kan dat ook

zijn terugslag krijgen op het gezin of is het gezin wel-
licht de oorzaak van de problemen waar de betref-
fende jongere in komt of dreigt te komen. “Alles
houdt verband met elkaar. En wellicht zijn er in zo’n
gezin meerdere kinderen die in de problemen komen
of dreigen te komen.” De ketenregisseur schuift ook
aan in het Justitieel Casus Overleg. 
Hierin hebben het Openbaar Ministerie, jeugdreclas-
sering, Bureau voor Jeugdzorg, de gemeente en de
politie zitting. 

Door te werken in en met netwerken kan er ook bij
de problematiek bekeken worden wie het probleem
gaat aanpakken. “Belangrijk is daarbij om te bekijken
wie er, bijvoorbeeld bij een probleem met een gezin,
de beste ingang heeft in het betreffende gezin. We
moeten proberen zo preventief mogelijk te interve-
niëren.”

Problemen vroegtijdig zien te tackelen en mensen
een toekomstperspectief bieden. Dat is wat Hattem
onder andere probeert te bewerkstelligen door het
inzetten in de eigen organisatie van de ketenregis-
seur. 

Foto: Marcel Senz

Sint Andreasschool
uit Hattem steunt
Voedselbank
Jaarlijks houdt de Sint Andreasschool in het voorjaar een
themaweek. Die stond dit jaar in het teken van het thema
“Geld”. Allerlei aspecten kregen hierbij de aandacht: 
rekenen met geld, diverse valuta, omgaan met geld en
budgetteren. 

Op verzoek van de kinderen werd de week afgesloten met een markt die
door ouders en andere familieleden druk werd bezocht. 
De bijeengebrachte € 575,96 moest volgens de kinderen ten goede
komen aan de Voedselbank in Zwolle. De medewerkers van de 
Voedselbank deden bij een plaatselijke supermarkt inkopen voor dit
bedrag. Deze goederen werden vervolgens op school afgeleverd en door
de kinderen zélf aan de Voedselbank aangeboden. Die waren daar 
natuurlijk erg blij met deze spontane gift van de kinderen.
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Las Paljas treedt op in instellingen in de driehoek van
Deventer, Zwolle en Apeldoorn. Het optreden wordt
aan elkaar gepraat door conferencier Wichert aan het
Rot. Hij doet dit door sketches, gedichten en actuali-
teiten. In de tehuizen in Zwolle is Las Paljas een veel-
gevraagde en graag geziene groep. 

“Op dit moment geven we ongeveer 70 optredens
per jaar”, vertelt Wichert aan het Rot. “We doen het
voor de blije gezichten bij de mensen. Het is altijd
weer mooi om dat te zien bij ons publiek. Daarbij
spelen wij ook constant in op de wensen van het pu-
bliek. We waren een keer op de boot Henri Dunant
en daar lag een vrouw in bed en zij vroeg een coun-
trynummer. Dan spelen we dat ook. We hebben in-
middels zoveel ervaring dat we direct kunnen
inspelen op verzoeken. Wij zijn er voor de mensen.”

Muziek

De muziek dat gespeeld wordt door Las Paljas vari-
eert van Wals tot Swing. “En uiteraard aangepast aan
het publiek van dat moment”, vertelt Wichert aan het
Rot, die inmiddels 12 jaar lang deel uitmaakt van de
amusementsgroep. “En natuurlijk zijn de meezingers
immer populair bij ons publiek. Denk hierbij aan
onder andere ‘Het kleine café aan de Haven” van
Vader Abraham, de Amsterdam Medley, nummers
van Frans Bauer of Hello Mary Lou.”

Het optreden van Las Paljas start altijd met de begin-
tune. Wichert legt daarna het publiek uit wat men
mag verwachten die morgen, middag of avond. In
ieder geval krijgen de aanwezigen een gevarieerd
programma voorgeschoteld. 

Eén van de hoogtepunten tijdens het optreden is de
Tante Proet-act. Tante Proet is een Indonesische dame
dat te vergelijken is met Wieteke van Dort die in
vroeger jaren op televisie optrad als Tante Lien. 
“Het is geweldig altijd om de Tante Proet act te zien.
Ons publiek vermaakt zich altijd kostelijk hiermee.
Onlangs hadden we een optreden in IJsselvliedt in
Wezep en dat werd een gehele Indonesische avond.
Dat was echt erg leuk”, vertelt Wichert aan het Rot 

lachend. Overigens wordt deze act alleen op verzoek
gespeeld. 

Kijk voor meer informatie ook op 
www.laspaljas.nl voor meer informatie over 
deze veelzijdige groep.

De optredens van Las Paljas kosten slechts kilometer-
vergoeding. “Wij doen het niet voor het geld. 
We doen dit allemaal vrijwillig. Dus een kleine ver-
goeding is het enige dat we vragen. 

Wel kunnen mensen ons steunen. Voor een tientje
word je namelijk ons vriendje. En we hopen dat 
mensen dat willen doen, zodat we door kunnen gaan
met dit leuke werk waar we veel mensen blij mee
maken”, besluit Wichert aan het Rot. 

De tien euro kunnen overgemaakt worden op het 
rekeningnummer 128886641 ten name van Las Paljas.

Las Paljas verzorgt optredens voor ouderen en zieken

“Op dit moment geven we 

ongeveer 70 optredens per jaar”
Las Paljas is een amusementsgroep die al sinds 1972 bestaat. Het doel van deze vereniging
is om gezellige optredens te verzorgen met muziek, dans en cabaret/variété. De doelgroep
van Las Paljas is 55-plussers en zieken. De basis van het gezelschap dat 11 leden omvat 
bestaat uit een 9-mans orkest. Het repertoire is internationaal en afgestemd op de doel-
groep waarbij de eigen geluidsinstallatie op een aangenaam niveau wordt afgesteld. 

Bespreken van optredens
of voor opvragen van inlichtingen

kan via telefoonnummer 038-4540743.

Foto’s: Marcel Senz
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Afgelopen week ben
ik samen met mijn
vrouw in Parijs 
geweest. Even een
paar dagen er tussen
uit. Als je daar bent
geweest dan praat je
wel anders. 
Dan hebben we het in
Zwolle nog niet zo
slecht voor elkaar kan
ik je vertellen. 

Parijs heb ik me laten vertellen heeft inclusief de
voorsteden een ruime 2 miljoen inwoners. 
Wij verbleven in één dan de voorsteden van Parijs.
En dan zie je daar vrouwtjes van 70, 80 jaar die
staan te bedelen met zo’n plastic bekertje. 
Dan denk ik hoe is dat toch mogelijk?! 
Die vrouwen horen lekker thuis te zitten met een
kopje koffie, maar toch niet op straat te lopen 
bedelen…… Het is echt verschrikkelijk om te zien.
Je ziet bij die vrouwtjes ook echt het verdriet in de
ogen staan. 

Ook wordt er in Frankrijk erg verwetend gekeken
naar Afrikanen. Ze zouden niets goeds doen. Na-
tuurlijk zijn er daar een paar die de boel verzieken.
Maar de meeste mensen die daar wonen en oor-
spronkelijk uit Afrika komen, zijn gewone hard-
werkende mensen. Je moet die groepen niet over
één kam scheren. Dat is hetzelfde als dat we hier
in Nederland doen met de Polen. 
Die blonde krullenbol uit Limburg zet ook mensen
tegen elkaar op. En natuurlijk zijn er Polen die
zich misdragen, maar de overgrote meerderheid
zijn gewoon nette mensen die hard werken en zich
gedragen. Maar die krullenbol brandt iedereen af
en dat brengt ons ook in een slecht daglicht in de
rest van de wereld. Maar gelukkig hebben we bin-
nenkort geen last meer van hem met de Kunduz-
coalitie. 

Over iets als de sociale werkvoorziening is gelijk
al goed nagedacht. Daar ben ik blij om. Deze men-
sen gebruiken hun verstand. De regering Rutte is
weg en daar ben ik blij mee. Met name omdat die
spelbreker weg is. Ken je dat nog? Die groep De
Spelbrekers? Nou deze is dus echt een spelbreker
en ik noem die man zijn naam nooit, maar ik denk
dat u wel weet wie ik bedoel.

Ik ben blij dat de partijen die ze de Kunduz-coali-
tie noemen nu het voortouw hebben genomen om
tot een akkoord te komen. Toen ik op het station in
Zwolle stond om samen met mijn vrouw naar 
Parijs te gaan legde er iemand een hand op mijn
schouder. Ik keek achterom en daar stond Arie
Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie. 
Ik zei tegen hem dat ik het geweldig vond wat ze
gedaan hebben met die partijen. Daar heb ik écht
waardering voor. Ik vind Slob een volksvertegen-
woordiger en geen politicus. 

En hier uit de omgeving hebben we er met 
Margriet Meindertsma (voormalige lid van de Eer-
ste Kamer) en Eddy van Hijum (Tweede Kamerlid
voor het CDA) natuurlijk meerdere die het volk
vertegenwoordigen en niet de politicus uit gaan
hangen. Want er zijn een paar partijen op dit mo-
ment in ons land… Die weten niet dat ze ’s nachts
moeten slapen en overdag wakker moeten zijn. Ik
heb ook gezegd tegen Arie Slob. Wees er trots op
wat jullie hebben bereikt in 1,5 dag. 

COLUMN JOOP VAN OMMEN

GRONDLEGGER VAN DE HERBERG

De 40-jarige Eddy van Hijum telt zich opnieuw beschikbaar als kandidaat voor de
Tweede Kamer. Van Hijum wil zijn ervaring graag inzetten voor een nieuwe periode.
‘Eén ding is zeker: we zijn in vele opzichten een land in crisis. Dat vraagt om een juiste
mix: van nieuwkomers tot  mensen die weten hoe de Haagse hazen lopen. Dat laatste is
nodig, wil je in de politiek wat voor elkaar krijgen. Ik zit nu ruim acht jaar in de Kamer
en ben secretaris van de CDA-fractie, lid van het presidium en woordvoerder Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en kan op grond van mijn kennis en ervaring verschil
maken’. 

Bestuurslid Stichting Vrienden van de Herberg

Eddy van Hijum (CDA) opnieuw

beschikbaar voor Tweede Kamer

Voordat Van Hijum in 2003 Kamerlid werd, was hij
raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van
Zwolle. Daarvoor woonde hij in Enschede, waar hij
bestuurskunde studeerde en later promoveerde aan
de Universiteit Twente. Tussen alle drukke werk-
zaamheden vindt Van Hijum ook nog tijd om zich in
te zetten voor de mensen die het minder hebben in

Nederland. Zo is hij ook bestuurslid van de Stichting
Vrienden van de Herberg. Ook wil Van Hijum zich
sterk blijven maken voor Oost-Nederland. ‘Er is in
Den Haag te weinig oog voor de enorme economi-
sche dynamiek van de regio’s Zwolle/Kampen,
Twente en de stedendriehoek Deventer-Apeldoorn-
Zutphen. Ik ga er voor om een verbindende schakel
te zijn tussen onze regio en het rijk. Ik vind dat ook
leuk om te doen. Concreet betekent dit dat ik dage-
lijks contact heb met wethouders, gemeenteraadsle-
den en de burgers. Ik weet wat er speelt. De
brugfunctie tussen Oost-Nederland en Den Haag.
Proberen om dingen die daar spelen voor elkaar te
krijgen. Ook wil Van Hijum het CDA als een mo-
derne gezinspartij profileren. ‘Ik zet in op de waar-
den waar onze provincie Overijssel ook sterk in is:
de zorg voor elkaar, voor de buurt (‘noaberschap’).
Het belang van opvoeding en mantelzorg voor de sa-
menleving is enorm. Mensen moeten daarom beter
in staat worden gesteld om hun betaalde baan te
combineren met zorgtaken’. 
Voordat Van Hijum zich kandidaat kan stellen voor
de Tweede Kamer moet hij eerst nog gekozen wor-
den op de lijst van het CDA in Overijssel. Zij houden
eerst een provinciale verkiezing waarin wordt be-
paald wie vanuit Overijssel op de lijst voor de
Tweede Kamer terecht komen. “Dat is nog een drem-
pel die ik moet nemen. Maar that’s all in the game. 
Ik deins daar niet voor terug en ga er absoluut voor.
Ik ben nog lang niet klaar in Den haag en zie ook de
verkiezingen in Overijssel als een mogelijkheid om
onze eigen leden hiervan te overtuigen. Ik brand in
ieder geval van ambitie”, besluit Van Hijum. 

De expositie werd geopend door Daniël van Delden
en Hermen Maat, leerlingen van groep 7 van basis-
school De Schatgraver. “Dat is bewust. We wilden
kinderen er graag bij betrekken. We willen graag cul-
tuur overdragen op de jeugd. En hierdoor worden ze
op een losse manier erbij betrokken”, vertelt Marja
van Delden, coördinator van Kunst in de Kerk. 

Pavel woont sinds ruim vier jaar in Nederland, waar-
van de laatste anderhalf jaar in Zwolle. Hij woont op
straat en probeert met schilderen zijn passie te vin-
den. Pavel schildert dus mensen die op straat leven
zonder dak boven hun hoofd. Daardoor krijg je ka-
rakteristieke portretten van doorleefde gezichten uit
de binnenstad van Zwolle. Pavel verstaat de kunst
van het werken met mooie samenbindende kleuren.
Elk portret vertelt zijn eigen verhaal. De organisatie
van de expositie is in handen van de stichting Focus
op Kunst en de Kunstcommissie van de Koningskerk.
Elke woensdagmorgen is de expositie van 10.00 tot
12.00 uur gratis open voor publiek. Pavels schilde-
rijen hangen in de kerkzaal. 

Pavel schildert ‘brothers and sisters’

“Kinderen betrekken bij kunst”
Pavel Shynkarenka exposeert zijn kunstwerken tot en met 22 juni in de Koningskerk in Zwolle.
Pavel is kunstschilder en maakte schilderijen van Zwolse dak- en thuislozen. “Cause these are
my brothers and sisters”, vertelt Pavel na afloop van de opening van de expositie. 

De Koningskerk is gevestigd aan de Landsheerlaan
5 in Zwolle.  Kijk voor meer informatie over Stich-
ting Focus op Kunst op www.focusopkunst.com. 

Foto’s: Susan Koch
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Rondleiding in de Herberg

voor Amerikaanse dames
Afgelopen week kreeg Gerrit 
Teunis bezoek van Pat Gustafson
en Branna Lindell. De dames zijn
respectievelijk voorzitter van de
Koepelorganisatie van alle 
Woningcorporaties in de 
Amerikaanse staat Minnesota en 
directeur van de grootste woning-
corporatie in Minneanapolis
(grootste stad van Minnesota).  

Teunis ontmoette de dames tij-
dens een internationale bijeen-
komst. Zij gaven destijds aan
Europa te willen bezoeken om te
kijken hoe het daar toegaat. Teu-
nis stond ervoor open om hen
rond te leiden. Zo liet hij onder
meer projecten in Hardenberg
zien en liet hij de manier van
huisvesten in dorpen en boerde-
rijen zien. “Minneanapolis is een
staat met veel platteland en daar
waren ze natuurlijk erg in geïnte-
resseerd”, vertelt Teunis. 

Ook de rondleiding in de Herberg
wekte veel indruk bij de twee
Amerikaansen. 
“Dat kunnen ze zich daar niet
voorstellen. Ook niet dat wij als
corporaties daar flink gefinancierd
hebben. 
Corporaties daar hebben nauwe-
lijks geld. Zij bestaan daar van
schenkingen en donaties. En het
hangt daar ook erg van de politiek
af. Als er in één van de plaatsen
daar een burgemeester uit de 
Democratische hoek komt dan
maken ze kans op meer geld, maar
als er een Republikein is kunnen
ze dat vergeten”, aldus Teunis. 

Gerrit Teunis brengt ‘Spoken wonen niet in huizen’ uit

“Communiceren en kennis delen

is van groot belang”

Maar juist door te communiceren kun
je van elkaar leren wat er goed is ge-
gaan, maar ook wat er fout is gegaan.”
Met ‘Spoken wonen niet in huizen’ wil
de corporatiedirecteur laten zien waar
het nou daadwerkelijk om gaat in het
leven. Er wordt weinig geschreven of
kennis gedeeld op het gebied van lei-
derschap en alle dagelijkse ervaringen
en bijkomende moeilijke beslissingen
van dien. “Ik zeg niet dat mijn manier
de beste manier is. Mensen kunnen
ervan gebruik maken of ze doen dat
niet. Maar ik wil in ieder geval graag
mijn kennis en ervaringen delen.”

Naast zijn eigen ervaringen verhaalt
Teunis ook over zijn ervaringen in de
corporatiewereld en de mate waarop
hij aankijkt hiertegen. “Mijn verhaal is
wellicht niet helemaal etisch verant-

woord omdat ik geen hoor- en weder-
hoor heb toegepast. Maar hoe kan ik
mijn ervaringen beschrijven als ik
geen namen noem.” In het boek staan
mijn ervaringen zoals ik ze heb be-
leefd, maar dat is dan ook mijn eigen
waarheid. Volkshuisvesters zo vertelt
Teunis hebben veel goede dingen ge-
daan, maar ook minder goede. “Denk
alleen maar aan de affaires bij Roch-
dale, De Key en natuurlijk Vestia. Dat
zijn geen incidenten meer. Neem Erik
Staal. Vestia was écht een goede cor-
poratie. Maar als je een jaarsalaris hebt
van 5 ton en een woning hebt op Bo-
naire en je brengt een schade aan van
een 2,5 miljard en je krijgt vervolgens
ook nog eens een bonus mee van 3
miljoen, dan vraag ik me echt af waar
we mee bezig zijn in onze sector. Echt,
dat vraag ik me dan oprecht af.”

Foto’s: Marcel Senz

Gerrit Teunis tijdens
zijn presentatie van het boek
in Hedon te Zwolle

Pat Gustafson en Branna Lindell

Bewoner van de Herberg begroet de dames

Pat Gustafson, Branna Lindell met Alie
Teunis (midden), Gert Teunis en Lammert
Beens, beveiliger van de Herberg (links
boven) en de grondlegger van de Herberg
Joop van Ommen (rechts boven).

Internationale prijs voor Gerrit Teunis

Gerrit Teunis ontving tijdens een internationale bijeenkomst
in New Foundland (Canada) een internationale prijs. 
Teunis kreeg de 2012 International Award overhandigd voor
zijn grote bijdragen en inspanningen op het gebied van 
internationale kennisuitwisseling en samenwerking op het
gebied van de sociale woningbouw.

“Ik was uitgenodigd om daar te komen spreken op die conferentie door de
Koepel van Woningcorporaties in Canada. Men was daar benieuwd hoe het
in Nederland gaat, mede ook door alle toestanden rondom Vestia. Maar het
werd me al snel duidelijk dat ze meer met me van plan waren. En toen kreeg
ik dus die prijs overhandigd. Een mooi glazen kunstwerk.” De toespraak
van Teunis verhaalde over internationale samenwerking en de dialoog over
woningbouw in het bijzonder. En met name de openheid daarin vanuit Teu-
nis. “Het was pas de tweede keer dat deze prijs is uitgereikt aan een niet-
Canadees. De eerste keer, vier jaar geleden, was de eer aan een Amerikaan
en ik ben dus de eerste Europeaan”, vertelt Teunis. 
De gedachten waar vanuit de prijs is overhandigd ligt dicht bij het boek dat
Teunis onlangs uitgaf. De uitreiking zat tussen twee herdenkingen in. 
Op 14 april wordt in Zwolle herdacht dat men bevrijdt werd door de Cana-
dezen en op 4 en 5 mei is er de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag.
“Er is een gedicht geschreven over de Canadees Lee Major en die is vertaald
in het Frans. Dat heb ik daar voorgedragen met een inleiding dat wij de 
Canadezen nog altijd dankbaar moeten zijn in plaats van de Canadezen ons.
De voordracht was heel emotioneel. De tranen stonden bij de mensen in de
ogen. Mensen kwamen na afloop naar me toe. Dat was echt heel mooi.

Aandachtig werd er geluisterd naar de uiteenzetting van Gerrit Teunis in Hedon.

Een forum gaf een uiteenzetting van de werkzaamheden van de woningcorporaties in 
Nederland aan de bezoekers tijdens de boekpresentatie van Gerrit Teunis in Hedon.

In de wereld die de laatste jaren bol staat van negatieve aan-
dacht, de woningcorporaties, probeert Gerrit Teunis het gesprek
aan te gaan. “Ik vind zelf dat je kennis moet delen. Veel bestuur-
ders durven dat tegenwoordig niet meer aangezien zij bang zijn
dat ze er later op aan worden gesproken. 
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Ronald Plasterk bezoekt 1 mei viering in Zwolle

Ieder jaar op 1 mei komen tal van PvdA mensen uit Zwolle naar de Zwolse algemene begraafplaats Kranenburg. Hier bezoeken zij dan met zijn
allen het graf van de ‘rooie dominee’ Gerrard Horreüs de Haas en SDAP-oprichter Helmig Jan van der Vegt. Ook is er iedere jaar een prominent

PvdA-lid aanwezig. Vorig jaar was dat Jetta Klijnsma Dit jaar het veelbesproken en veel geroemde PvdA-kopstuk Ronald Plasterk. 
Naast de landelijke PvdA-prominenten waren ook diverse andere bekenden uit de PvdA aanwezig. Aan hen vroegen we een korte reactie wat voor

hen de PvdA en de 1-mei viering betekent. 

De 55-jarige Plasterk vertelt dat de sociale democratie groter is dan wijzelf en dat hij strijdt voor rechtvaardigheid. Plasterk vindt het ook belangrijk
om aanwezig te zijn in plaatsen waar de 1 mei-viering plaats vindt. “Ik vind dat de landelijke politiek zich ook lokaal moet laten zien,

want de lokaliteit is ook voor een partij als de onze van groot belang.”

Ook aanwezig was de 96(!)-jarige meneer
Brettschneider. De heer Brettschneider is 
75 jaar lid van de vakbond. Hij ziet de 
1 mei-viering als de dag van de Vrije Geest.
“Iedereen moet op deze aarde 
kunnen zeggen wat hij denkt. Zonder 
vervolgd te worden. Ook vind ik trouw aan
onze partij en de partij-idealen erg 
belangrijk. Het belangrijkste is verdraag-
zaamheid en geen haat kweken.”

Fractievoorzitter van PvdA Zwolle is de 
39-jarige Eefke Meijerink. “Mijn idealen
zijn dezelfde als die van de PvdA. Het gaat
om eerlijk delen, verdraagzaamheid en 
zorgen dat iedereen mee kan doen. 
Dat probeer ik niet alleen in mijn politieke
leven, maar in mijn hele leven, dagelijks,
uit te dragen. Ook vind ik het mooi dat er
ieder jaar iemand uit Den Haag komt. 
En dat zij de moeite nemen zich in te leven.
Ook dat is typisch PvdA. 

Youcef Ben Ali Ahlaq is gemeentraadslid
van de PvdA in Zwolle. Ook hij vindt het

belangrijk om de 1 mei-gedachte te herden-
ken. “Dat is natuurlijk ontstaan doordat ie-
dereen recht heeft op rechtvaardige arbeid,
goede omstandigheden. Maar het komt nu

weer vaker voor dat mensen langer moeten
werken voor minder dan het minimum-

loon. Denk maar eens aan de Poolse arbei-
ders. Dat kan natuurlijk niet en daarom is

de gedachte achter de 1 mei-viering belang-
rijk. Maar we moeten dat niet alleen mee

bezig zijn op die ene dag, maar moeten
daar altijd aan denken en aan werken.”

Zwanie Voges is 79 jaar en al 25 jaar lid van
de PvdA. Deze partij betekent voor Zwanie

dat zij van huis uit meegekregen heeft om
sociaal ingesteld te zijn. Zo heeft ieder

kind recht op studie, van de onderkant tot
de bovenkant van de samenleving. 

De 1 mei-viering is voor haar saamhorig-
heid. “Dat hoort ook bij onze partij.” 

Het maakt niet uit wie je bent of waar je
vandaan komt. Iedereen is gelijk.”

Foto’s: Marcel Senz
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Fons Kool:

een Hagenees in Zwolle

Plakboeken vol krantenknipsels zeult hij met
zich mee. Het lijkt een beetje op zijn waardevolle
schat. En bij elke knipsel heeft hij wel een 
verhaal. Een man die praat met passie. Fons Kool,
een Hagenees in Zwolle. Hij was nooit dakloos,
zo gaf hij aan, maar had veel met die wereld.
Voordat hij naar Zwolle kwam, was de 57-jarige
Fons in Den Haag actief in de ambulante 
verslavingszorg en pastoraal medewerker. 

Voordat Kool in Zwolle terecht kwam woonde hij
in Den Haag. Daar werkte hij samen met zijn
vrouw in een koffiebar. Mensen werden in deze bar
geholpen met hun alcohol- en drugsverslaving en
doorverwezen naar hulpinstanties. Ook via evange-
lisering. “Geloof is het belangrijkste voor mij. Eerst
komt God bij mij, daarna anderen en dan pas kijk ik
naar mezelf. Ik help altijd mensen en probeer hen
ook over God te vertellen”, vertelt Fons Kool. 
Op een bepaald moment werd Fons in Den Haag
beticht van diefstal en werd hij ontslagen. Daar-
naast had het stel nog meer problemen te verwer-
ken gekregen. Fons en zijn vrouw raakten verslaafd
aan cocaïne met alle gevolgen van dien. Ruim 1 jaar
duurde de verslaving. De kentering kwam met de
schulden die gepaard gaan met een dure versla-
ving. Eenmaal afgekickt verhuisde het paar in 1993
naar Zwolle en werd actief in culturele vereniging
Eureka, waar ze een eetcafé begonnen.  Ook startte
Kool later, samen met zijn vrouw, de Stichting Goot
op. Destijds een begrip in Zwolle. “We deden daar
begeleiding, bemiddeling en behartiging voor met
name dak- en thuislozen.” 

Even googlen op internet levert direct een link op
naar een verhaal over Stichting de Goot uit 1999.
“Een gekraakte drukkerij in het centrum van
Zwolle biedt onderdak aan negen thuislozen. 
Het pand dient als uitvalsbasis voor de verkopers
van het straatmagazine Maxim en er zijn plannen
voor een eetcafé gerund door thuislozen zelf. 
Drijvende krachten achter dit initiatief zijn Gerie en
Fons van Stichting de Goot. Stichting De Goot is
een begrip in Zwolle. Ze komt op voor dak- en
thuislozen. Met schuldsanering, doorverwijzen
naar instanties, het straatmagazine Maxim en een
dagopvang in de gekraakte drukkerij proberen ze
daklozen terug te brengen in de maatschappij. Het
gezicht van de stichting is voorzitter Fons Kool. In
zijn schaduw staat Gerie, zijn vrouw. Ze treedt nau-
welijks naar buiten, terwijl ze achter de schermen
even actief bezig is als haar man” valt te lezen op
de website van Ravage. “Het straatmagazine
Maxim kun je wel zien als de voorloper van de hui-
dige Herbergkrant”, vertelt Fons. De vrouw van
Fons overleed 2 jaar geleden. En daar heeft de sym-
pathieke Kool nog altijd veel verdriet van. Nog al-
tijd praat hij met veel liefde over zijn vrouw Gerie. 

Helpen

“Ik help graag mensen en ben ook altijd iemand 
geweest die graag dingen op zet en mensen helpt.
Zo ben ik in 1993 ook bij Eureka begonnen in
Zwolle. Dat bestaat inmiddels dus alweer bijna 20
jaar. Ik werk daar nu 1 keer per 14 dagen als kok en
2 dagen per week als beheerder.” Meest vreemde is
dat Kool dit werk nu als vrijwilliger doet, terwijl hij
daarvoor werkzaam was bij Eureka. 
“En als 57-jarige kom je niet meer zo makkelijk aan

de slag. Dus ga ik me maar nuttig maken als vrij-
williger want dat is ook erg belangrijk voor de 
samenleving”, vertelt Kool. De sympathieke Kool
moet nu rondkomen van € 400 in de maand. “Nog
minder dan 50% van de ww-uitkering. Dat kan
toch niet. Ik kan nu net mijn huur betalen, maar
geld voor mijn zorgpremie of eten heb ik niet.”

Bakfiets

Kool staat in Zwolle al jaren bekend om zijn bak-
fiets. “Die kreeg ik in 1996 en toen ben ik de straat
op gegaan met dekens en soep voor de mensen die
het nodig hadden. Je kunt dat een beetje zien als de
voorloper van de soepbus. Met de bakfiets haalden
we ook veel mensen op. We haalden ze ’s nachts bij
flats weg, bij het oude postkantoor, fietsenstallin-
gen, noem maar op.” Ook deed Kool aan opvang
van daklozen in zijn huis. Samen met zijn vrouw
Gerie. “Ik denk dat we wel 55 daklozen in huis heb-
ben gehad. Het was een grote club mensen, maar
mijn vrouw en ik deden dat uit maatschappelijk
oogpunt. Net als Joop (van Ommen, red.) ook deed
met de WRZV-hallen en later in de Herberg. Soms
hadden we wel eens 8 mensen tegelijk in huis.
Gerie was wel de moeder van alle daklozen.”
Nu zijn er dus de financiële problemen die Kool on-
dergaat. Hij hoopt dat daar snel verandering in
komt. Want geld bij zijn broer kan hij ook niet
halen. “Ook die leeft van een klein bedrag”, besluit
Kool. 

Joop van Ommen 
over Fons en Gerie
Fons en Gerie stonden altijd met beide benen in
de maatschappij. Ze deden alles voor anderen en
ze waren altijd met zijn tweeën. Hun sociale 
gevoelens zijn hun vaak noodlottig geworden. 
Ze hebben iedereen in huis gehaald en daardoor
kregen ze ook een slechte naam. Gerie en Fons
hadden het altijd gedaan. Maar niet iedereen 
besefte dat zij het altijd met iedereen het beste
voor hadden. Ze zijn vaak slachtoffer geworden
van hun eigen goedheid. Mensen die in nood
waren konden ALTIJD op hen rekenen. 

Eerst komt God bij mij,

daarna anderen en dan

pas kijk ik naar mezelf.

Kool in problemen door veel te lage uitkering

Nog altijd praat Kool

met veel liefde

over zijn vrouw Gerie
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“De warme maaltijd 

is voor deze mensen 

het hoogtepunt 

van de dag”

Aart-Jan volbracht zijn opleiding als kok enkele jaren geleden. “Als instellingskok.
Ik heb tijdens mijn opleiding ook in een restaurant stage gelopen, maar dat was totaal 
niets voor mij. Je was ook altijd tot laat bezig. Maar wat me nog het meest interesseerde 
was de doelgroepen die je mag bedienen als instellingskok. Hier in de Herberg ook. 
Je hebt mensen die goed eten écht het hardst nodig hebben. Het is heel dankbaar om 
dit werk te mogen doen.”
Het contact met de bewoners van de Herberg is niet altijd eenvoudig. “Toen ik hier kwam was het
in het begin inderdaad wel eens lastig. Van beide kanten werd er in het begin toch even de kat uit 
de boom gekeken. Logisch. Maar al snel hadden we enorm leuk contact onderling. Het is ook 
natuurlijk maar hoe je jezelf naar de bewoners opstelt. Toen ik hier nog niet werkte waren de 
problemen die de bewoners hebben de ver-van-mijn-bed-show. 
Ik had natuurlijk nog nooit mensen meegemaakt die dit 
soort problemen hebben. Ik zag bijvoorbeeld bij Schiphol 
wel eens daklozen liggen. En dan liep ik daar, net als 
andere mensen, met een boog omheen. Maar nu weet je, door het 
contact met de bewoners, dat dit óók gewone mensen zijn, net als jij en ik.” 
Aart-Jan praat ook regelmatig met de bewoners. “Maar je moet het natuurlijk 
wel gescheiden houden, want ik werk in de keuken. Maar het is leuk, af en 
toe een praatje met de bewoners. Nu kan ik het ook van me af zetten. 
Zodra ik in de auto stap naar huis, kan ik het van me af zetten. In het 
begin nam ik dat wel mee naar huis, maar na een aantal maanden kun 
je dat makkelijker afsluiten. En je geniet nóg meer van je eigen leven. 
Van wat je zelf allemaal hebt. Je bent nog blijer met een dak boven je 
hoofd en je kunt doen en laten wat je wilt. En sinds ik hier werk, 
merk ik pas dat dat helemaal niet normaal is.”

Keuken

Werken in de keuken is meer een hobby dan werk voor de kok, lijkt het als 
je met hem praat. “Wij koken redelijk gekruid. De bewoners hier hebben over 
het algemeen een andere smaak, sommigen door het gebruik van alcohol, medicijnen
of drugs. 

En wat we ze allemaal voorzetten? Dat kan van alles zijn. Van aardappels met groente 
tot een viscurry tot noem maar op. En soms probeer ik ook een eigen recept. Je moet veel rekening 
houden met de variëteit van mensen. Je hebt mensen die zijn moslim. Weer anderen zijn vegetariër. 
Er zijn mensen die een kunstgebit hebben. Je hebt tal van factoren om rekening mee te houden. En het móet gewoon goed zijn. De warme maaltijd is voor deze
mensen het hoogtepunt van de dag. Tijdens bijzondere dagen besteden de koks nóg meer aandacht om de dag vrolijk te maken. Op Koninginnedag wordt het eten
dan in Oranjestijl opgediend. “Dat is mooi om te doen”, besluit Aart-Jan.

Aart-Jan Harteman is 32 jaar en is werkzaam als kok in de Herberg in
Zwolle. Met hem keken we mee tijdens Koninginnedag dit jaar. 
“Ook voor de bewoners van de Herberg proberen we op dit soort
dagen iets bijzonders te doen, want ook voor hen is het dan feest”,
opent Aart-Jan.

De keuken in de Herberg wordt geëxploiteerd door het bedrijf Conrad Catering.
En net als in iedere keuken wordt ook de keuken van de Herberg regelmatig 
gecontroleerd door de Keuringsdienst van Waren. 
Onlangs kreeg men de Keuringsdienst onaangekondigd op bezoek. 
Joyce van Ommen, eigenaar van Conrad Catering, reageert na afloop van het
bezoek: “Ze kwamen onverwacht langs. Wij vinden dat geen enkel probleem,
want we willen alles altijd even schoon en netjes hebben. Je werkt namelijk
met eten van mensen en dan mag er gewoon helemaal niets mis zijn. 
Hygiëne is heel belangrijk. De controleur vertelde ons na zijn controle dat hij
zelden zo’n schone keuken tegenkwam en dat menig horecabedrijf hier eens een

kijkje moest nemen hoe het zou moeten. Dat is natuurlijk fantastisch om te
horen. Zelf vinden we dat we op de goede weg zijn, maar als dat bevestigd
wordt dan is dat geweldig. 
Mijn collega, Cornelis Duits, was zo blij met de uitspraken van de controleur
dat hij die controleur wel kon zoenen”, lacht Joyce. 

Foto’s: Marcel Senz
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Wachten
Soms wordt mij als strafrechtadvocaat gevraagd
wat ik nou het vervelendst vind aan mijn werk.
Het antwoord is simpel: wachten! 
Wachten, wachten en nog eens wachten!

Maar advocaten zijn toch altijd druk, zult u zeg-
gen. Dat klopt, maar over onze agenda zijn we
maar deels eigen baas. Dat komt zo.

Op een ochtend (of middag) worden doorgaans
meerdere zaken gepland om te worden behandeld
door de Rechtbank. Appointeren heet dat.
In vroeger tijden werd er door justitie voor elke
zaak ruimschoots tijd gepland. Op het moment
dat alle verdachten kwamen opdagen, was dit
geen probleem. De rechter (en de officier van justi-
tie en de griffier) hadden het hele dagdeel aaneen-
gesloten zitting. Op het moment dat verdachten
echter niet op kwamen dagen, oftewel verstek lie-
ten gaan, ontstond er een probleem. De rechter, of-
ficier en griffier zaten dan duimen te draaien. Viel
er daardoor één zaak uit, dan was er tijd voor een
extra kopje koffie. Kwamen de verdachten in
meerdere zaken niet opdagen, dan vielen er grote
gaten in de zitting. Dat kwam de productiviteit
van de Rechtbank natuurlijk niet ten goede. Op
enig moment is daarom besloten om strakker te
gaan plannen.  En aldus geschiede.

Daardoor is het tegenwoordig niet ongebruikelijk
dat er voor een eenvoudige zaak maar een zeer be-
perkte tijd wordt gepland. Men gaat er daarbij van
uit dat waarschijnlijk toch niet alle verdachten op
zullen komen dagen die voor dat dagdeel zijn op-
geroepen. Zo staat er voor de behandeling van een
diefstal vaak maar vijftien of twintig minuten. In
die paar minuten moet de verdachte worden ge-
hoord over het feit en zijn persoonlijke omstandig-
heden. De officier van justitie moet eisen, de
advocaat mag pleidooi voeren en de rechter moet
zijn vonnis wijzen. Eventueel moeten verschenen
getuigen nog worden gehoord. Dan houden vijf-
tien tot twintig minuten natuurlijk niet bepaald
over. 

Als alle verdachten die op een ochtend of middag
staan gepland komen opdagen, leidt dat automa-
tisch tot lange wachttijden. Als er op een ochtend
bijvoorbeeld tien zaken staan gepland en elke zaak
loopt tien minuten uit, dan begint de laatste zaak
met anderhalf uur vertraging! En dat komt gere-
geld voor…

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat advoca-
ten liever om negen uur ’s ochtends aan de beurt
zijn dan om half twaalf. 

Is het dan alleen maar kommer en kwel dat wach-
ten? Eerlijk gezegd, nee. Wachten geeft ook de ge-
legenheid om met andere advocaten bij te praten
of om nog even wat nieuwe vakliteratuur door te
nemen. Of om het met de eveneens wachtende
cliënt eens over wat anders te hebben dan de straf-
zaak. Over hobby’s, over muziek, over sport. Vaak
zijn dat de leukste gesprekken. 

Al met al valt het dus nog wel mee met dat wach-
ten.  En dat is mooi. Want zeg nou zelf, als dit het
vervelendste is aan mijn beroep, dan heb ik toch
gewoon een prachtig vak?!

mr. V. Wolting
strafrechtadvocaat in Zwolle

COLUMN VINCENT WOLTING

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 artis-
tieke workshops en persoonlijke begeleiding bij leer-
en werktrajecten. “We bieden ook begeleiding bij
zelfstandig wonen, budgetbeheer (bewindvoering en
curatorschap), hulp bij administratie en bij contacten
met diverse instanties”, vertelt Wim Keijl. De indivi-
duele begeleiding bevat uiteraard persoonlijke ge-
sprekken 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 weerbaar-
heid en het stimuleren van de persoonlijke groei.
Ruim 25 jaar geleden kwamen Jan Geijteman en
Wim Keijl elkaar tegen in een sportschool. Er was
dringend behoefte aan het opvangen van jeugd die
begeleiding nodig had. Een kerkgenootschap vroeg
de beide mannen om iets met de jeugd te doen. Jeug-
digen die problemen hadden in welke vorm dan
ook. “Een vriend van mij werkte bij een sportschool.
En de vraag was kun je niet wat met die kinderen”,
vertelt Wim Keijl.

En zo startte men met de budotrainingen met deze
kinderen. “En je merkt dat deze jongens en meiden
veel toegankelijker zijn als je met ze sport. Als je met
deze kinderen bijvoorbeeld gaat boksen dan komen
er veel sneller dingen naar boven bij ze. Je merkt als
je ze een tik geeft dat ze visueel ook veranderen”,
aldus Keijl.

In de jaren 90 versmolten de budotraining en hulp-
verlening daadwerkelijk in elkaar. “We gaan dan
met de jeugd ‘in gevecht’. Tijdens die training geef je
de ander dan een klap en dan zie je gelijk een reactie.
Na die reactie ga je direct met de persoon in gesprek.
Dus niet doortrainen en daarna een gesprek aan-
gaan, nee direct die reactie bespreken.”
Vanaf 1992 zorgt de stichting ook voor dagbesteding
op de boerderij in ’t Harde. “Je kunt de mensen wel
helpen, maar ze moeten ook wat te doen hebben.

Dan gaan ze aan het werk op de boerderij. De grond
afrasteren, onderhoud plegen, noem maar op”, aldus
Keijl. Maar sommige mensen hadden ook onderdak
nodig, omdat ze bijvoorbeeld eruit waren gegooid.
“Dus hebben we destijds een caravan gekocht waar
men kon verblijven. Inmiddels hebben we er al 10 (!)
caravans staan. Honderdtwintig mensen hebben we
nu rondlopen en rond de 18 mensen hebben we in
dienst van de stichting voor de begeleiding van deze
mensen. 

“Waar we met name trots op zijn is dat we ieder jaar
en dat al 12 jaar lang een slagingspercentage hebben
van 80(!)%. En dat tegenover 25 tot 45 % van organi-
saties die torenhoge subsidies krijgen. En hoe dat
kan? Door constant met de mensen bezig te zijn en
niet met al die regeltjes. Met de mensen moet je
bezig zijn”, legt Keijl uit. Als iemand, zoals dat bij
Chu-Shin heet, geslaagd is, dan is deze persoon
schuldenvrij, middelenvrij en is er een toekomstper-
spectief voor die persoon en hebben ze enige mate
van geluk ervaren. 

Stichting Chu-Shin ontvangt diverse donaties en gif-
ten. “En daar moeten we het van doen. We moeten
dus er alles aan doen om de centen binnen te krijgen.
Gelukkig krijgen we giften en donaties om ons werk
te doen. We zijn ook een ideële stichting en hebben
een ANBI-kenmerk. We moeten echt elk dubbeltje
omdraaien om ons werk te kunnen doen.”, aldus
Keijl. 

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn
volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelas-
ting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwe-
lijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of
andere instelling die het algemeen belang dient. Zij
hoeven geen schenkbelasting te betalen over de gift
of over uitkeringen die zij in het algemeen belang
doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelas-
ting over ontvangen erfenissen.
Kijk voor meer informatie op www.chu-shin.nl. 

Stichting Chu Shin is een ideële instelling en biedt hulpverlening via diverse trajecten.
Wekelijks begeleiden ze ongeveer 120 mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. In een
eerder artikel verhaalden wij al over het botenproject van de Stichting in Zeewolde. Nu
keken we in ’t Harde bij de zorgboerderij op landgoed Zwaluwenburg. 

Stichting Chu Shin combineert 

budo-sport met gesprekken
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Dinsdag 15 mei 2012 was het feest in de Herberg.
Bewoonster Christien was deze dag jarig en vierde haar 51e verjaardag.

Christien werd o.a. verrast met een mooi cadeau uit Parijs,
wat haar werd aangeboden door Joop en Joyce van Ommen.

Ook de redactie van de Herbergkrant feliciteert haar met haar 51e verjaardag.

“Met een beetje begeleiding zou ik nog thuis wonen”

Schaafsma heeft een rijk verleden achter de rug. 
Hij werd geboren in Bloemendaal en woonde onder
andere nog in Utrecht, Smilde en Assen. De laatste
jaren woonde Schaafsma in Scheerwolde (gemeente
Steenwijkerland, red.). Hans Schaafsma werkte jaren-
lang in totaal verschillende vakgebieden.  Zo begon
hij als onderwijzer, bivakkeerde twee jaar in de 
Verenigde Staten als hulp op een boerderij bij een
Nederlandse boer en was hij als ondernemer actief in
het bouwen van sauna’s en stoomcabines en later als
eigenaar van nachtclubs. Ook trouwde hij twee keer
en scheidde even zovele malen. Een rijk leven qua er-
varingen en ook financieel had hij nooit problemen. 
In 2006 overleed de vader van Schaafsma. Zijn moe-
der bleef achter maar zij leed aan Alzheimer. Zijn
broer en zus wilde dat hun moeder naar een verzor-
gingstehuis ging, maar Schaafsma wilde dat niet en
wilde zelf voor zijn moeder zorgen. “Dat heb ik één
jaar volgehouden. Toen ging het echt niet meer. Ze
brak ook nog eens haar heup en moest revalideren.
Toen kon ik het niet meer tegenhouden en moest
mijn moeder wel naar een verzorgingstehuis in Bar-
neveld. Ze herkende niemand meer. Als ik zei doe je
de groeten aan die of die, vroeg mijn moeder : “Ok,
wie kan ik zeggen dat er geweest is”? Schaafsma
moet er tijdens het interview zelf ook om lachen, on-
danks de treurigheid van een ziekte als Alzheimer. 
Sinds 3,5 jaar woonde Schaafsma in Scheerwolde. Hij
nam teveel hooi op zijn vork en de gevolgen daarvan
werden zichtbaar. Hij was druk met zijn woning en
besloot van alles te doen in en om zijn huis, zoals het
bouwen van een schuur, het leggen van de vloer enz.
enz. En aangezien ook bij Schaafsma maar 24 uur in

een dag zat, bleven andere dingen liggen, waaronder
zijn administratie. Naast zijn drukke bezigheden
kreeg hij ook last van lichamelijke ongemakken en
moest hij onder meer een staaroperatie ondergaan.
“Je gezondheid is erg belangrijk”, vertelt Schaafsma.
Door voorafgaande bleef de post dus soms dagen on-
geopend. “En dan kon ik dat allemaal niet meer vin-
den, want je kreeg natuurlijk allemaal reclamefolders
binnen en daar belandde de post dan ook altijd tus-
sen. Ik had altijd iemand die dit voor me deed. Een
man die als vrijwilliger actief namens de FNV. Die
deed mijn hele administratie waaronder ook mijn be-
talingen bijvoorbeeld. Daar had ik geen omkijken
naar, maar die man kwam plots te overlijden. Dat
hoorde ik via-via en die man had allemaal spullen
van mij.” In de tussentijd moest Schaafsma ook nog
14 dagen de cel in voor het rijden zonder rijbewijs.
“Ik had al 20 jaar geen rijbewijs. Dat gebeurde alle-
maal toen ik in Amerika zat. Daar verliep mijn Ne-
derlandse rijbewijs. Ik moest toen alles overdoen.
Daar had ik geen zin in. Ik heb dus 20 jaar zonder rij-
bewijs gereden. Zo ben ik dan ook wel weer, want
dan ging in gewoon dwars liggen.”
In de tijd dat Schaafsma in de gevangenis zat en ook
de tijd ervoor kwamen er diverse aanmaningen bin-
nen. “Ik heb nooit een brief van de deurwaarder ge-
zien. Dat heb ik de mensen ook vertelt toen die
kwamen. Want het hele rijtje stond op een gegeven
moment voor mijn huis hoor, de deurwaarder, de slo-
tenmaker, politie, noem maar op. Ik moest mee naar
het politiebureau en heb daar gewoon een hele dag
in de cel moeten zitten. Toen ze bij mij aan de deur
kwamen mocht ik me nog even omkleden, maar

meer ook niet. Alles moest ik daar achter laten. 
Er kwamen andere sloten op de deur. Ik vroeg wat er
met mijn spullen ging gebeuren en er werd gezegd
dat dat keurig werd opgeslagen. Nou mooi niet,
want ik weet nu nog niet waar het allemaal is. 
Ik had net een nieuwe wasmachine gekocht en een
koel-vriescombinatie. Die stonden beiden nog in het
karton. Weg, alles weg. Zelfs mijn ziekenfondskaartje
heb ik niet meer.”
Toen Schaafsma het politiebureau mocht verlaten
vertelde men hem dat ze een opvang hadden gere-
geld voor hem in Zwolle. “Dat was dus de Herberg.
Mijn huis kon ik niet meer in en bij anderen kon ik
ook niet terecht. Maar ik had ook geen geld meer en
moest met de trein naar Zwolle. Dus ben ik maar
zonder kaartje op de trein gestapt. Ja, lopen naar
Zwolle was zo’n eind”, lacht Schaafsma. Hij meldde
zich in de Herberg en kon daar slapen. Wel kreeg hij
vrijwil direct na aankomst een gesprek/screening
met de begeleidster van GGD IJsselland. “Nou dat
was me ook wat met die juffrouw”, vertelt
Schaafsma. Het rapport dat Schaafsma onder ogen
kreeg verwonderde hem. “Het kan toch niet zo zijn
dat je iemand kunt ontleden in een gesprekje van een
half uur. Dat kan nooit volledig zijn.”
Schaafsma was het dan ook niet eens met het 
rapport. Terwijl de oplossing toch zo simpel kan zijn.
Dat concludeert Schaafsma zelf aan het einde van de
brief die hij stuurde naar de GGD naar aanleiding
van het screeningsrapport. “Zelfstandig wonen en
functioneren met begeleiding op administratief en 
financieel gebied, lijkt mij in de nu ontstane situatie
voldoende.”

Hij verblijft noodgedwongen sinds oktober vorig
jaar in de Herberg. De 69-jarige Hans Schaafsma.
Met hem hadden we een interview over zijn leven
en hoe slecht mensen begeleid worden. 
Mensen die met een beetje begeleiding niet in de
Herberg opgevangen zouden hoeven te worden.

Verhaal Hans

Schaafsma laat zien

waar tekortkomingen 

in zorg liggen

Verhaal Hans

Schaafsma laat zien

waar tekortkomingen 

in zorg liggen

Foto: Marcel Senz
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Op 14 mei zijn twintig bewoners van de Herberg en een aantal
medewerkers uitgenodigd om in restaurant “De Keuken van
Hackfoort” in Vorden te komen dineren. Het diner werd aangebo-
den door een prijswinnaar van een actie “Proef de aandacht en
win een biogisch diner” die zijn prijs (een thuisdiner bereid door
een chef-kok) heeft geschonken aan de Herberg.

De groep werd ontvan-
gen op het terras van het
landgoed van Kasteel
Hackfoort, met uitzicht
over de groentetuinen en
boomgaard. Dagelijks
wordt uit de groentetuin
verse producten geoogst
welke ’s avonds op het
bord van de gasten lig-
gen.  De driegangen-
maaltijd, bestaande uit
aspergesoep, als hoofd-
gerecht een heerlijk lapje
varken-of rundvlees met
een witte bietenstampotje

en gegrilde groentes werd besloten
met een heerlijke nagerecht, 
bestaande uit een huisgemaakte
muffin, rabarbercompote en vruch-
tenijs uit eigen keuken. Er werd
door alle gasten genoten van de
maaltijd, en de prachtige locatie. Bij
het afsluitende kopje koffie op het
terras ontvingen alle bewoners nog
een zakje koekjes van Fattoria La
Vialla, gekozen tot het beste Itali-
aanse biologische bedrijf van 2011.
Per bus, gesponsord door de Vrien-
den van de Herberg ging de groep
weer terug naar Zwolle, nagenie-
tend van dit prachtige uitje. “Dit is
een ervaring die ik niet snel zal ver-
geten” aldus één van de bewoners. 

Bewoners Herberg genieten van diner in “de Keuken van Hackfoort”

RODE DRAAD:NIEMANDOP STRAAT

Stichting Vrienden van de Herberg stelt zich ten doel om
die rode 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 Herberg-
krant.

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.

Ook aan mensen die hun onderdak in de Herberg even
niet kunnen betalen. Lezers van de Herbergkrant en do-
nateurs worden geregeld op de hoogte gehouden van de
inkomsten en uitgaven van de Stichting van de Herberg.

Wilt u ook bijdragen?Maak uw donatie over
op bankrekeningnummer1100.31.539ten name vanStichting Vrienden van de

Herberg te Zwolle.
Hartelijk dank!

www.vriendenvandeherberg.nl 
info@vriendenvandeherberg.nl 

Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle, telefoon 038 - 422 61 29

Daklozenopvang
De Herberg in Zwolle
is een bijzondere daklozenopvang
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 splitsing  6 netjes  12 bergplaats  13 spraakorgaan  15 malloot  18 deel
v.e. bloem  20 zangstem  21 wolvlokje  23 papegaai  24 harde val  26 schuld
28 Griekse letter  29 vogelnaam  31 betaalplaats  33 bijbelse figuur  34 woud  36 een
weinig scheel  38 deel van Engeland  41 venster  43 gerief  45 maatstaf  47 priem
49 mager  51 waterdoorlatend  52 dagtekenen  55 visje  58 insecteneter  59 pot  
60 bedekte spot  61 afmeting.

Verticaal: 2 sportploeg  3 vernis  4 plan  5 ontkenning  7 Europeaan  8 staat in Ame-
rika  9 vertrager  10 herkauwer  11 tennisterm  14 platte schuit  16 bergweide
17 verwonding  18 vetlaag  19 grond om boerderij  22 riv. in Rusland  25 zuil
26 neiging  27 rookgerei  28 provincie-
hoofdstad  30 soort hert  32 zangnoot  
35 pl. in Noord-Brabant  36 smaad  37 teken
38 dans  39 individualist  40 bijenhouder  
42 op de wijze van  44 pers. vnw.  46 snelle
loop  48 lof bewijzen  50 land in Azië  
53 ik  54 profeet  56 wees gegroet  57 deel
v.d. week.

Win een VVV-
cadeaubon t.w.v. € 25,-

Stuur uw oplossing voor 20 juni op naar: De Herbergkrant, o.v.v. puzzelactie nr. 5, Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle.

Ook kunt u uw oplossing voor 20 juni mailen naar: info@vriendenvandeherberg.nl o.v.v. puzzelactie nr. 5.

Onder de juiste inzenders verloten wij een VVV-cadeaubon van € 25,-

Het mooie van een column
In een column mag je altijd een beetje je eigen 
mening, je verdrietjes of je blijdschap verwoorden. 
Nu ben ik presentator van een amusementsgroep,
Las Paljas genaamd. Deze groep heeft als doel om 
ouderen en zieken een middag of avond te vermaken.
Ik kan U zeggen dat het altijd lukt en ik kan u ook
vertellen dat wij dan bijzonder blij zijn. Immers als
mensen met een rollator of in een rolstoel je na afloop
komen bedanken voor de gezellige middag/avond, dan glunder je hoor. En
als je voor 55-plussers speelt die in de benen komen om een polonaise te lopen,
dan hebben wij ook plezier. Wat ik hiermee wil zeggen is dat wij dus ook voor
ons zelf spelen en daarom zelf veel plezier maken. Maar er moet wel geoefend
worden. Immers je repertoire verandert elk half jaar en we spelen het hele jaar
door. Omdat we een groep van 14 mensen hebben is het immers niet erg als er
eens iemand op vakantie is of door andere omstandigheden afwezig is.

Hetzelfde plezier heb ik meegemaakt, net als vorig jaar overigens, bij de orga-
nisatie van een voetbaltoernooi met als doel steun voor WRZV De Boog. Im-
mers de organisatoren van dit evenement met vele bekenden konden na
afloop terug zien op een fantastische avond. Niet iedereen begreep dat het niet
om het winnen ging, maar om de vriendschap en het genot van de doelgroep.
Maar dat zijn sommige sporters nou eenmaal gewend .Ze willen winnen. Ple-
zier maken voor een ander en er zelf ook van genieten is een groot goed.
Er zijn (gelukkig) mensen die veel organiseren en dan lijkt het soms of ze er
zelf niets aan vinden. Ik kan dat gevoel soms ook wel begrijpen. Ik heb zelf
ook pas voldoening als ik mensen zie genieten. Of dat nou bij Las Paljas is, of
bij de carnaval of bij het voetbal.

Bij de politiek is het en andere zaak. Die kletsen soms zo maar een eind raak
net als die Pvda’er bij het radioprogramma van Giel Beelen. Of die leuke
Groen-Links dame in hetzelfde programma. Ze weten niet waar het over gaat
en kletsen maar zo mee. Dat doen mensen die iets organiseren niet. Die staan
ergens voor en daarom heb ik veel respect voor de drie organisatoren van het
voetbaltoernooi en hoop ik er volgend jaar, in gezondheid, weer bij te mogen
zijn. Want het is echt voor herhaling vatbaar.

Het mooiste vond ik dat er een band uit Beilen stond die speciaal voor Joop
van Ommen was gekomen. Allemaal mensen die door hem ooit zijn opgevan-
gen. Dit moet hem zeer goed hebben gedaan. Een band net als Las Paljas die
er staat voor het plezier van anderen maar tevens zelf geniet.

Tot volgend jaar. 

COLUMN WICHERT AAN HET ROT

E M O T I E H E L P E R
T I K N A U E V E R I V
I N Z E T R O E G E D O E
A D E R V O I L E T O O G
R E I C A P A R K O L E
A S A U N A L E E D S R

G R B A
P C A V I A B A A R N O
A T E E R A U S B O L M
M O E S A N O D E N O O D
P O L K A L P G A O R T A
A R A R M E E L B E U T

N U T T I G T E N N I S

OPLOSSING PUZZEL APRIL 2012

De oplossing van april was: NACHTOPVANG.

Uit de vele inzendingen is de winnaar van de puzzel
van april 2012:

Petra Aukema uit Zwolle.

De VVV bon zal zo spoedig mogelijk worden opgestuurd.

Kijk voor meer informatie op www.vechtgenoten.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 Stekkenkam in Ommen, maar heeft een 
regionale functie. Ook u bent dus van harte welkom!

Openingstijden:
maandagavond 19.30 tot 22.00 uur
dinsdagmiddag 14.00 tot 17.00 uur
woensdagochtend 09.30 tot 12.30 uur
donderdagmiddag 14.00 tot 17.00 uur
vrijdagochtend 09.30 tot 12.30 uur

Adres:
Vechtgenotenhuis
Beerzerweg 5d, 
7731 PA Ommen
Tel. 0529 - 45 57 67
Mobiel 06 - 3903 2263

Adverteren in de Herbergkrant?
Meer informatie mail naar: info@vriendenvandeherberg.nl

of bel 038 - 422 61 29 Kijk ook op de site: www.vriendenvandeherberg.nl
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www.ribwijsselvecht.nl

‘Ik heb nu meer 
grip op m’n leven’

“Mijn leven was een zooitje. Dat liep uit de hand. Nu krijg  

ik begeleiding van de RIBW IJssel-Vecht. En ik ben toch  

op mijzelf, wetend dat ik altijd een beroep kan doen op de  

begeleiding. Het gaat beter met me. Ik heb meer grip op 

mijn leven.”

RIBW IJssel-Vecht




