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Zo kun je ook met elkaar omgaan

Veiling en zomerfeest in Holtenbroek een
mooi initiatief

25 jarig jubileum WRZV-hallen in Zwolle

Donoren zijn van levensbelang!
Nederland zegt JA

Verkoopprijs  € 1,50  waarvan € 1,00 voor de verkoper (let op de verkoperspas)  oplage 10.000

Zwollenaar
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Altijd goed
verzorgd

Viskoekjes met tonijn
Voor 4 personen
600 gram bloemige aardappelen
25 gram boter
1 eetlepel mierikswortel
2 eetlepels fijngesneden peterselie
3 bosuitjes, gesnipperd
200 gram mais uit blik, afgespoeld en uitgelekt.
200 gram tonijn uit blik, uitgelekt
2 eetlepels bloem
2 eetlepels plantaardige olie
Zout en peper

De aangeven hoeveelheden zijn
richtlijnen. In de praktijk gaat het
om het vinden van de juiste
smaakbalans.

Bereidingswijze:
Kook de aardappelen in licht gezouten water gaar. Giet ze af, laat ze even uitdampen in de pan en prak ze met de boter. Voeg de mierikswortel, peterselie, bosuitjes
en de mais toe aan de warme aardappelpuree en schep alles goed om. Voeg de tonijn en wat zout en peper toe. Laat het mengsel afkoelen. Vorm van het aardappeltonijnmengsel 8 dikke koekjes ca. 7 cm doorsnee. Bestuif ze aan beide kanten met
bloem. Verhit de olie in een grote koekenpan. Bak hierin de viskoekjes aan elke kant
3-4 minuten. Keer ze voorzichtig met een spatel.
Tip: Laat de ongebakken viskoekjes 30 minuten in de koelkast opstijven,
ze zijn zo gemakkelijker te hanteren.

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.

Advertentie

Uw fotograaf
af voor:
• Trouwreportages
portages
• Rouwreportages
portages
• Portretreportages
eportages
t

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

T 06 - 21 832 65
653
3 • info@marce
info@marcelsenzfotograﬁe.nl
w.marcelsenzfotograﬁe.nl
.
www.marcelsenzfotograﬁe.nl

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 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
week van de maand.

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 bezitten een verkoperspas met registratienummer, 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

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

REDACTIE EN MEEWERKENDEN
Wilfred Willemsen (uitgeverij Jupijn),
Arie Steenbergen (distributie).
CREATIE EN DRUKWERK
JM Reclamedia, info@reclamedia.nl
telefoon 06 - 5555 85 88
PUBLICATIE
Niets uit deze krant mag zonder bronvermelding overgenomen worden in welke
vorm dan ook. De rechten van de fotografie liggen bij de betreffende fotografen.
Deze mogen dan ook niet zonder toestemming worden gebruikt.

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
dinsdagmiddag
woensdagochtend
donderdagmiddag
vrijdagochtend

19.30 tot 22.00 uur
14.00 tot 17.00 uur
09.30 tot 12.30 uur
14.00 tot 17.00 uur
09.30 tot 12.30 uur

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

Kijk voor meer informatie op www.vechtgenoten.nl

HERBERGKRANT  PAGINA 3

‘Zo kun je ook met elkaar omgaan’
Het zijn al zeer lang trouwe vrijwilligers bij de WRZV-hallen en ook in
de buurt zijn ze zeer geliefd en behulpzaam. En nu werden zij een
keer verrast door de buren. Jacob en
Alie van ’t Ende. Het paar ging een
weekendje weg en de buren gingen
toen samen met vrijwilligers van de
WRZV-hallen hard aan de slag om
de tuin een mooi gezicht te geven.
Zoals u op de foto’s ziet werd er
hard gewerkt door de aanwezigen.
Jacob en Alie waren bij terugkomst
erg verrast door de actie van de
buren. Ze vonden het geweldig. Dit
staaltje van saamhorigheid in de
buurt, laat zien dat het ook anders
kan in een wereld die egoïstisch
wordt genoemd. ‘Zo kun je ook met
elkaar omgaan’.

Foto’s: Marcel Senz
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Niemand op straat;
dreigt deze wagen krakend tot stilstand te komen?
Met grote ogen keken Mustafa en Rakul rond in de kantine van de WRZV- hallen.
Ik had hun wel vertelt dat ik voor huisvesting zou zorgen, maar hoe deze er uit ziet is natuurlijk moeilijker te beschrijven. Mustafa en Rakul zijn vluchtelingen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen en daarom geen huisvesting of andere voorzieningen.
Twee weken geleden kwamen ze bij VluchtelingenWerk Zwolle om hulp vragen. Elke
vluchteling legaal, Illegaal en alles wat er tussen in zit kan bij ons terecht voor een
gesprek, boterham kop koffie of thee. Zoals zo veel aanwaaiers kwamen zij vooral voor
huisvesting en medische zorg. Mustafa had inmiddels drie keer asiel aangevraagd,
Rakul was net vrijgelaten uit vreemdelingenbewaring. Bijna een jaar lang heeft de
Nederlandse overheid geprobeerd om Rakul hem uit te zetten naar Bangladesh. Omdat
dit niet lukte en omdat hij steeds zieker werd is hij vrijgelaten. Of zoals dat zo mooi
heeft in het ambtelijke jargon: heengezonden. Binnen Vluchtelingenwerk noemen we
dit ‘Klinkeren’ . Mensen worden op straat gezet, soms met een dagkaart van de NS, vaak
met alleen een brief dat ze geacht worden zichzelf te verwijderen uit Nederland. Rukul
vertelde ons dat hij terugkeer naar Bangladesh niet onder ogen durft te zien. Door zijn
toedoen is zijn familie in rouw gedompeld en zijn zus dood.
Hij was voorzitter in een studentbeweging van een
politieke partij in Bangladesh. Deze organisatie werd
door de lokale machthebbers als een bedreiging gezien. Hun bijeenkomsten worden verstoort en aangevallen door gewapende bendes. De leiders door
corrupte politieagenten gevangen gezet. Rakul weet
te ontkomen maar zijn familie betaalt hiervoor een
hoge prijs. Hun huis brand af en zijn zuster wordt op
een gruwelijke manier de dood ingedreven.
Dagelijks herbeleeft hij de gebeurtenissen in bloederige nachtmerries. Terugkeren naar Bangladesh is
voor hem onbespreekbaar Als hij terug keert naar
Bangladesh is hij bang dat zijn familie nog meer te
leiden gaat krijgen. Ook vreest hij dat hij zelf gevangen gezet gaat worden.

Zwolle komen voldoen ze niet aan de criteria van
opvang van het Nel Bannink Huis . Het Leger des
Heils heeft ze nog naar het AZC Dronten gebracht ,
maar hier werden ze niet toegelaten. Kennelijk wist
men daarna niets anders te verzinnen dan hen naar
Vluchtelingenwerk te brengen.
Wij maken ons zorgen over wat er met Rakul zal gebeuren als hij geen onderdak en medische voorzieningen krijgt.
Hij is vrijgelaten uit de vreemdelingenbewaring
omdat hij een zelfmoordpoging heeft gedaan en
psychisch steeds meer in de war begon te raken.
Wij verwachten niet dat hij op straat kan overleven.
Hij heeft psychische, sociale en medische hulp nodig.
Omdat de Herberg hen geen opvang kan bieden
hebben we Joop van Ommen gebeld. Gelukkig kan
hij nog iets betekenen voor deze twee mannen.

De toekomst

Mustafa vertelde ons dat hij in mei een asielverzoek
heeft ingediend en dat dit afgewezen is. Hij vertelt
dat als hij dat niet gedaan zou hebben hij zich bij de
tentenkamp bewoners in ter Apel aangesloten zou
hebben. Zoals bekent hebben de Iraki’s die in dit tentenkamp zaten opvang gekregen in afwachting van
verdere gespreken tussen minister Leers en de
Iraakse minister van immigratie. Mustafa vraagt aan
ons huisvesting totdat deze gesprekken in september
zijn afgerond.

We hopen voor Mustafa dat het overleg van Minister
Leers en de Iraakse minister Mustafa genoeg aanknoppingspunten geeft om zijn leven weer zelf in te
gaan richten. Rakul heeft ons nieuwe documenten
gegeven en verwacht nog meer informatie uit
Bangladesh. Als deze vertaalt zijn, verwachten we
dat Rakul genoeg nieuwe bewijzen heeft om een
nieuw asielverzoek te doen.

Omdat de herberg vol was hebben we aan het Nel
Bannink huis gevraagd of ze beide jonge mannen onderdak kunnen bieden. Gelukkig konden ze hier tijdelijk in voorzien. Omdat beide echter niet uit

Rik Joziasse
Coördinator VluchtelingenWerk Overijssel
locatie Zwolle

“We gaan het beleid
niet direct wijzigen”
Volgens de Europese daklozenorganisatie
Feantsa mogen
gemeenten geen
daklozen van
elders weren.
Daarom
diende de
organisatie een
klacht in
bij de
Europese
raad.
Als deze
klacht in
behandeling wordt
genomen kan
dit
consequenties
kunnen hebben
voor het beleid
van Zwolle als
regiogemeente.

Feantsa gaf aan dat daklozen die niet uit de regio
komen worden geweerd uit de opvang en dat dat in
strijd is met de Wet Maatschappelijke Opvang.
Feantsa vindt dat de Nederlandse overheid deze wet
zou moeten handhaven. Zwolle geldt als regiogemeente en biedt hierdoor de opvang aan. Heeft de
klacht van Feantsa nog gevolgen voor Zwolle? “Toen
we dit hoorden hebben we het direct uit laten zoeken. We wilden graag weten of Feantsa een punt
heeft. De klacht geldt tegen de Nederlandse staat. In
principe vangt elke regiogemeente, waar wij er één
van zijn, mensen op uit de regio. Daarin zijn goede
afspraken gemaakt”, vertelt wethouder Nelleke Vedelaar. Het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft volgens Vedelaar contact opgenomen met
het mini-sterie van Buitenlandse Zaken over dit onderwerp. “Het kan zijn dat de handreiking die door
de VNG is opgesteld op een aantal punten aangepast
moet worden. Maar zoals het er nu uitziet kan het regiobeleid overeind blijven. De gemeente Zwolle ziet
voorlopig nog geen reden om het beleid te wijzigen.
“De Raad van Europa moet eerst nog beslissen of ze
de klacht in behandeling neemt, als dat gebeurt kan
het nog ruim een jaar duren voordat er een uitspraak
is. Daarom houden we ons nu nog aan de afspraken
die er liggen. Dat houdt in dat we mensen opvangen
die uit de regio komen. Voor mensen van buiten
wordt gekeken met de gemeente waar ze vandaan
komen hoe en waar de opvang geregeld kan worden.
Zo zijn we met alle gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk voor goede opvang van mensen”, aldus
Nelleke Vedelaar.

HERBERGKRANT  PAGINA 5

Stichting Vrienden van de Herberg doen donatie

Zomerfeest in Holtenbroek
In Holtenbroek werd op 7 juli een veiling en zomerfeest gehouden. Doel van dit feest is
kinderen die niet op vakantie kunnen een leuke busreis te schenken. Eén van de initiatiefnemers is Jean-Pierre van de Kamp van het bureau 038.

Voor het feest waren tal van artiesten en dj’s die de
dag met muziek opvrolijkten. “Het was een gezellige
drukte en dat kwam natuurlijk ook door het mooie
weer die dag. We hadden niet te klagen”, vertelt
Jean-Pierre van de Kamp. Tijdens de veiling werd allerhande spullen aangeboden. “Inwoners van de
wijk verkochten overbodige huisraad, ondernemers
uit de wijk en uit de rest van Zwolle boden waardebonnen aan enzovoorts enzovoorts. Daar werd op
geboden en we haalden nog mooi € 593 mee op.
De Stichting Vrienden van de Herberg heeft het aangevuld tot € 1.250,-. Daardoor kan de kinderen een
mooie busreis naar Burgers Zoo worden aangeboden. En het wordt een complete dag met de busreis,
entree in Burger’s Zoo met wat drinken en een patatje. Echt een leuk evenement voor deze kinderen
die dat zo nodig hebben”, aldus Van de Kamp. De

ondernemers. En natuurlijk ook de Stichting Vrienden van de Herberg. Mooi dat we dit met een collectief mogelijk gemaakt hebben.”

dag werd afgesloten met een Amerikaanse buurtbarbecue waar bijna 200 mensen bij aanwezig waren.
“En er was ook een halal-barbecue. Dat was in samenwerking met de Ulu Camii Moskee. Het was
echt een heel leuk initiatief. Bijna 200 mensen van
alle culturen en uit de hele samenleving. Zoals het
hoort. Hartstikke gezellig”, vertelt Van de Kamp enthousiast.

Bureau 038 was initiatiefnemer van de veiling en het
feest. “We hopen meer dan dit soort leuke initiatieven te kunnen doen. We hopen dat het feest in Holtenbroek een goede voedingsbodem was om dit te
initiëren. We leven nu in een tijd dat subsidies en andere gelden niet meer zo vanzelfsprekend zijn voor
dit soort evenementen. Maar in Holtenbroek hebben
we laten zien dat als je de handen in één slaat dat dit
soort evenementen wel door kunnen gaan”, besluit
Jean-Pierre van de Kamp.

Kinderen die meegaan tijdens deze reis zijn die kinderen waarvan de ouders niet draagkrachtig genoeg
zijn om op vakantie te gaan. De kinderen die voor de
busreis in aanmerking komen worden ‘gezocht’ via
organisaties als Travers en de diverse scholen.
Normaal werd er geld gedoneerd door Jantje Beton,
maar zij zijn daarmee gestopt. Van de Kamp:
“Daarom is het ook zo mooi dat iedereen meewerkte
aan dit initiatief. Van inwoners vanuit de wijk tot
Joop van Ommen reageert namens de Stichting
Vrienden van de Herberg.
Waarom werkte deze stichting mee aan het initiatief.
“We hebben hiermee geholpen omdat Holtenbroek
als wijk altijd sociaal meedenkt en mee heeft gedacht.
Denk alleen maar aan de komst van de Herberg in
Holtenbroek. En zo kun je wat terugdoen voor de bewoners. Sommige kinderen uit deze wijk kunnen niet
op vakantie omdat de ouders het niet zo breed hebben. En wij kunnen door een bijdrage er mede voor
zorgen dat we deze kinderen een leuke dag hebben.
En het past ook in de doelstelling van de Stichting.
In de nabije toekomst zullen we vaker kijken wat we
kunnen doen met de Stichting om mensen die het
nodig hebben te helpen. En ook Eddy van Hijum,
Tweede Kamerlid voor het CDA, is bestuurslid bij de
Stichting Vrienden van de Herberg. Hij is daarnaast
ook ambassadeur van Holtenbroek en hij heeft nadrukkelijk meegedacht.”
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Zwollenaar ‘viert’ veertig jarig jubileum in criminele circuit
Een jubileum is een bijzonder moment. Maar niet altijd een heuglijk moment blijkt als
de redactie van uw Herbergkrant een gesprek heeft met Henkie van der Wal. Henkie
‘viert’ namelijk zijn 40-jarig jubileum in de criminaliteit. “Ja, ik zit al bijna mijn hele
leven in de bajes. Vanaf mijn jeugd eigenlijk al toen mijn ouders uit de ouderlijke macht
werden gezet”, vertelt de 58-jarige Zwollenaar. Op 31 juli volgde de uitspraak in de
meest recente zaak tegen Van der Wal. Bij het ter perse gaan van deze Herbergkrant was
het vonnis nog niet bekend.

‘Het kan maar zo
gebeuren dat er iemand
wordt neergestoken,
zo pats pats’

“Ja, Henkie”, lacht Joop van Ommen. De grondlegger van de Herberg kent Van der Wal al lange lange
tijd. “Echt een hele aardige kerel, maar iemand die af
en toe rare dingen doet en zich het prettigste voelt als
ie vast zit. Henkie zat ook achter bij de WRZV-hallen
toen daar de Herberg zat”, vertelt Van Ommen.
De bajes is zijn thuis. Dat geeft Van der Wal ruiterlijk
toe. Hij pleegde daarvoor diverse criminele activiteiten. Henkie is een man die heel rustig over komt.
Je kunt je dan ook nauwelijks voorstellen dat hij zo’n
lang crimineel verleden heeft. Maar zijn veroordelingen komen niet allemaal voort uit alleen maar criminele activiteiten, zo zegt Henkie. “Ik was ook heel
vaak op het verkeerde moment op de verkeerde
plaats. En dan wist ik wel wie het had gedaan, maar
Henkie houdt altijd zijn mond en zal nooit anderen
verraden. En ja, dan wordt Henkie weer vastgezet.”
Op de vraag waarvoor hij zo al heeft vastgezeten,
antwoordt hij: “Oh van alles. Ik heb ook een tijd
vastgezeten voor valsmunterij. Zie je dat voor je?
Vier jaar heb ik ervoor vastgezeten.

‘In de bajes voel
ik me thuis’

Henkie: ‘Een strafblad van 26 pagina’s,
dat valt toch nog wel mee’?
Die lui willen gewoon dat ik praat en volgens mij
weten ze gewoon dat ik vroeger een woutenmepper
(wout is een woord in straattaal voor politieagent,
red.) was en willen ze me daarvoor nu pakken.”
Hoe vaak hij vast heeft gezeten is hem niet bekend,
maar dat het vaak is, is zeker. “Maar nu was ik al wel
een tijdje vrij hoor. Ik ben al vrij sinds 23 mei (het interview vond plaats nog geen twee maanden daarna
op 18 juli, red.).”
Van der Wal is geen prototype van een crimineel.
Pratend met deze man merk je dat hij erg rustig is en
niets wijst op een crimineel verleden. Maar het is dus
toch mis gegaan in zijn leven, al van jongsaf aan. En
aan een tekort aan begeleiding. “Ik heb een WAOuitkering. En als ze nou zeggen, joh hier heb je een
woning en we worden begeleid dan wordt het vast
wel anders. Maar nu ben ik veel op straat. En ik ben
niet zo’n beroerde vent hoor. Ik help graag mensen.”
Maar soms is ‘de jubilaris’ het helemaal zat. “Dan zit
ik er helemaal doorheen en zie ik het niet meer zitten. Dan moet ik gewoon naar de bajes. Want dat is
dan mijn thuis. Hoe ik daar dan terechtkom? Ach
Henkie wordt vanzelf wel weer opgepakt.”
Maar door gebrek aan een woning en begeleiding
leeft Henkie al lang op straat. “Ik vertelde al dat ik
vaak op het verkeerde moment op de verkeerde plek
was. Maar dat komt omdat je veel op straat leeft.”
Op de vraag hoe dat dan is antwoordt hij: “Dat kun
je niet uitleggen. Dan zou je gewoon een week of
twee op straat moeten gaan leven. Dan zie je wat ik

bedoel. Alles gebeurt onverwacht. Het kan maar zo
gebeuren dat er iemand wordt neergestoken, zo pats
pats. Dat gebeurt op straat. Maar goed, ik red me wel
hoor. Ik ben een survivor.”
In de zaak die nu tegen hem dient wordt Henkie beschuldigd van het stelen van een fles port en van een
fiets. Maar ook die aanklacht klopt volgens hem niet.
“De fles port is niet bewezen. Toen ze me aanhielden
had ik wel een fles port die ik opdronk. Maar ik heb
het niet in de winkel gestolen. Iemand anders heeft
gezegd dat hij mij heeft zien stelen, maar dat is absoluut niet waar. Ook die fiets is een totaal ander verhaal. Ik liep daar met iemand en er lag een fiets aan
een stalling. Maar die fiets was al hartstikke oud en
was al niet meer heel. Dus ik heb een betonschaar gepakt en de ketting losgeknipt. Kan ik deze mooi als
oud ijzer verhandelen en verdien ik weer wat geld.
Maar heb deze fiets zeker niet zomaar gestolen.”
Van der Wal was afwezig tijdens de eerste rechtszitting. “Ik had geen bericht gehad en ja dan kan ik ook
niet komen natuurlijk. Maar de 31e ben ik er zeker
bij.”

In een artikel over deze rechtszaak staat
dat Van der Wal een strafblad heeft van
26 pagina’s.
“Oh, nou dat valt toch nog best wel mee?
Dat is nog geen pagina per jaar”, lacht hij.
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Joop van Ommen herbergt
weer daklozen in WRZV-hal
(door Erik-Jan Berends)

‘Alstublieft kerken, help me. Mensen mogen niet de dupe worden van instanties die bonje
maken.’ Joop van Ommen is ten einde raad nu hij weer mensen opvangt in de kleedkamers
van zijn WRZV-hallen. “Afgelopen weekend zaten er negen mensen, nu vijf!” De maat
was vorige week vol toen Rik Joziasse van Vluchtelingenwerk met Mustafa uit Irak en
Rakul uit Bangladesh bij Van Ommen aanklopte.
“De rode draad is dat er in Zwolle geen mensen op straat hoeven te slapen”, herhaalt de
‘Godfather’ van de daklozen nog maar eens. ”Of ze nu uitgeprocedeerd zijn of de vrouw
die onlangs met haar drie kinderen op het station stond. Wethouder Nelleke Vedelaar en
de Centrale Toegang hebben gezorgd voor onderdak. Als zij dat niet hadden gedaan, hadden ze hier nog gezeten. Wat is de reden dat ik het moet oplossen? Ik zie nog de apetrotse
burgemeester Henk Jan Meijer zeggen dat er in Zwolle niemand op straat hoeft te slapen.
Maar het probleem speelt hier alweer maanden.
“De jongens hadden tien dagen in het Nel Banninkhuis gezeten. Daar konden ze niet blijven en de Herberg was vol”, reageert Rik Joziasse van
Vluchtelingenwerk. “Eén van de twee jongens heeft
een medisch probleem, waardoor ik het niet verantwoord vond om ze op straat te zetten.” Mustafa uit
Irak vindt dat zijn situatie vergelijkbaar is met die
van de Irakezen die onlangs in tentenkampen in Ter
Apel zaten en wil daarom het besluit van de minister
in september afwachten. Bij Rakul worden zijn medische problemen nog onderzocht en wordt mogelijk
een nieuwe procedure opgestart. Joziasse: “Ik begrijp
dat de lokale overheid de landelijke problemen niet
kan oplossen. Maar de opvangmogelijkheden worden minder, terwijl de problemen groter worden.”
Volgens Van Ommen wordt er ‘gerotzooid achter de
schermen’. “En niemand mag het weten. Er zijn allemaal organisaties mee bezig die steeds geld willen
hebben. Waarom is er dan geen oplossing? Ga in
ieder geval fatsoenlijk met de mensen om! Ook is het
weer verkiezingstijd, dus de politici mogen nu geen
ruzie maken. Dus wel! Het is nu de tijd om problemen op te lossen. Mijn maat Tinus Wolters stond direct voor me klaar en regelde wat matrassen. Ja, er
zijn meer mensen met het hart op de goede plaats.
Verder heb ik aan de corporaties te danken dat de
Herberg er is. Zij stoppen er veel geld in en meer
kunnen ze niet doen. Als zij de geldkraan dichtdraaien, is het gebeurd. Ik krijg hier huilende mensen van de GGD, de directeur van
Vluchtelingenwerk en mensen met een briefje met
mijn naam erop aan de deur. Als de situatie ten koste
gaat van de mensen, staan de containers hier zo weer
achter de hal.”
“Burgers denken dat het allemaal geregeld is, maar
dat is niet zo”, vervolgt Van Ommen. “Je best doen

en een probleem oplossen, is een groot verschil. Ik
had hier vorige week een jongen van achttien jaar. Ik
moest ruzie maken om hem onder dak te krijgen.
Een oplossing zoeken, moeten we samen doen.
Straks krijg je weer het verhaal van ‘ze zitten weer bij
Joop’. Ja, daar heb je het dan zelf naar gemaakt. Maar
ik kan het ook niet allemaal meer alleen. Daarom
mijn oproep aan de kerken en iedereen die kan helpen.”
“Laten we voorop stellen dat het niet de bedoeling is
dat Joop van Ommen mensen moet opvangen”, reageert Eddy Veenstra, directeur van woningstichting
SWZ. “De huidige situatie is aanleiding om weer
eens goed te kijken wat er nou precies aan de hand
is. In de Herberg moet gewoon altijd een plaatsje vrij
zijn. Als dat niet meer kan, moeten we kijken hoe we
verder moeten. Misschien moeten we meer energie
steken in de doorstroom.” Twaalf woningcorporaties,
waaronder drie regionale, zorgen voor een belangrijk
deel voor de financiering van de Herberg. Regelmatig is er met de instanties overleg hoe de opvang zich
ontwikkelt. Ook voor corporatiedirecteur Veenstra
blijft de basis dat niemand in Zwolle ongewild op
straat hoeft te slapen. “We moeten daarom snel om
tafel om te bespreken hoe we de Herberg beter kunnen laten functioneren.” Van Ommen en Veenstra
hebben woensdag een gesprek over de huidige situatie gevoerd met wethouder Nelleke Vedelaar.
Zij vraagt zich ten eerste af hoe het mogelijk is dat
mensen die op het station staan of in de stad lopen
bij Joop van Ommen terecht komen. “Zij kunnen terecht bij de maatschappelijke opvang, daar is genoeg
plek. Dat Joop van Ommen mij belt, vind ik op zich
raar, want waarom belt een instelling als de Herberg,
het Leger des Heils of Vluchtelingenwerk niet als
daar geen plaats meer is?” Ook voor de wethouder

Joop van Ommen:
‘Alstublieft kerken, help me”,
ik ben ten einde raad.
staat als een paal boven water dat er in Zwolle geen
mensen op straat hoeven slapen. “De afspraak is dat
we eerst opvangen en daarna pas de discussie aangaan of die persoon wel in de opvang thuis hoort.”
Anders wordt het volgens Vedelaar als het om uitgeprocedeerde asielzoekers gaat. “In Zwolle hebben we
voor hen nog geregeld dat mensen die wel terug willen, maar dat nog niet kunnen nog worden opgevangen. Daarmee gaan we ver tegen het Rijk in. Die
opvang blijven we bieden.”
Die mogelijkheid is er niet voor mensen die wel
terug kunnen, maar niet terug willen. “Op het moment dat we hen gaan opvangen, komt heel uitgeprocedeerd Nederland in Zwolle terecht. Ik vind dat
we deze illegalen zoveel mogelijk moeten begeleiden
bij hun terugkeer. Dan houden de mogelijkheden
echt op. Als wethouder, overheid of maatschappelijke instellingen kunnen we dan echt niets meer
doen.” Ze begrijpt dat illegalen graag de laatste strohalm, die Joop van Ommen ze biedt, aanpakken.
“Maar het kan niet zo zijn dat instellingen naar hem
doorverwijzen. Deze week bellen we de organisaties
nog weer om de gemaakte afspraken te herbevestigen. Na de zomervakantie ga ik met de maatschappelijke opvang om tafel om duidelijke afspraken te
maken. En als er nog mensen in de kleedkamers bij
Joop van Ommen zitten, moeten we nagaan waarom
ze niet in de gewone opvang verblijven. Als er bij een
instelling geen plek is, moeten de organisaties elkaar
opzoeken. Of die afstemming niet goed verloopt, is
wat mij betreft een onderzoeksvraag. Maar het lijkt
er wel op.”
Foto: Erik-Jan Berends / weekblad de Swollenaer

Mustafa uit Irak en Rakul
uit Bangladesh
in de WRZV-hallen
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Joop van Ommen, grondlegger van de Herberg,
vader en moeder tegelijk
Joop van Ommen heeft het niet van een vreemde: zijn moeder stond
altijd voor anderen klaar, hoe arm het vaderloze gezin ook was.
De basis voor de Zwolse dak- en thuislozenopvang werd gelegd toen een
14-jarige jongen van huis wegliep en bij Joop in de taxi stapte.
Joop ontfermde zich over hem tot hij vier later zelfstandig verder kon.
Inmiddels is het aantal mensen dat Joop weer uit de goot geholpen heeft niet
meer te tellen. Zijn telefoon staat altijd aan en sinds er mobiele telefoons zijn heeft
hij altijd het zelfde nummer gehouden. Want mensen moeten hem kunnen
bereiken als het nodig is. Ook als dat ‘s nachts is, in het weekend of tijdens de vakantie.
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Joop van Ommen slaat de eerste paal voor
de WRZV-hallen

Tijdens de carnavalsoptocht in Zwolle met
een wagen met “Joop for president”
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Donoren zijn van levensbelang
Donororganen en donorweefsels zijn nodig om
ernstig zieke mensen te helpen. Veel mensen staan
op de wachtlijst voor bijvoorbeeld een nier of hartkleppen, er is een groot tekort aan donoren. Het is
voor deze mensen van levensbelang dat u laat
weten of u na uw overlijden donor wilt zijn.

Dat betekent dat u bent overleden. Het vaststellen
van de hersendood gebeurt heel zorgvuldig, volgens
vaste regels. Daarna wordt de bloedsomloop kunstmatig in stand gehouden met beademingsapparatuur. Daardoor blijven de organen geschikt om te
transplanteren.

Of u wel of geen donor wilt zijn: registreer uw
keuze, zodat duidelijk is wat u wilt. Ook voor uw
familie is dat belangrijk. Zij hoeven dan na uw
overlijden geen moeilijke beslissing voor u te
nemen.

Soms kunt u ook organen doneren na een hartstilstand. Dat kan alleen als u een hartstilstand krijgt in
een ziekenhuis. Zodra de arts heeft vastgesteld dat u
bent overleden, worden de organen met een vloeistof
behandeld, zodat ze goed blijven voor transplantatie.
Deze orgaandonatie heet non-heartbeating donatie.

Leg uw keuze vast met het donorformulier achter in
deze folder. Of registreer uw keuze direct via
www.donorregister.nl.
Veelgestelde vragen
Om een bewuste keuze te kunnen maken, hebt u heldere informatie nodig. In deze brochure beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen over orgaanen weefseldonatie.
Wilt u meer weten?
Kijk dan op www.donorvoorlichting.nl. Daar vindt u
ook allerlei folders en brochures die uitgebreid ingaan op het onderwerp. U kunt uw vragen over donatie en registratie ook persoonlijk stellen aan onze
medewerkers via telefoonnummer 0900-8212166 (lokaal tarief).
Wie kan donor zijn?
In Nederland kan iedereen van 12 jaar en ouder zich
als donor registreren, ook mensen die ziek zijn of medicijnen gebruiken. Pas nadat u bent overleden,
wordt onderzocht of uw organen en weefsels ook
daadwerkelijk geschikt zijn voor transplantatie.
Welke organen kunt u doneren?
Na uw overlijden kunt u de volgende organen doneren: hart; lever; longen; nieren; dunne darm; alvleesklier. Deze organen zijn levensreddend. Zonder deze
organen kan iemand niet lang blijven leven.
Welke weefsels kunt u doneren?
Na uw overlijden kunt u de volgende weefsels doneren: hoornvliezen; hartkleppen; huid; bot- en peesweefsel; bepaalde bloedvaten.
Weefsels verbeteren de kwaliteit van leven voor patiënten. Met een nieuw hoornvlies bijvoorbeeld, kunnen mensen weer zien, die op een andere manier niet
geholpen kunnen worden.
Hoe gaat orgaandonatie?
U kunt vaak alleen organen doneren als u overlijdt
op de intensive care van een ziekenhuis. Eerst moet
een arts vaststellen dat u hersendood bent.

Hoe gaat weefseldonatie?
Voor weefsels is het niet belangrijk dat er nog zuurstof in het bloed zit. Dus ook als u thuis overlijdt,
kunnen artsen de weefsels vaak nog gebruiken.
Naar wie gaan de organen en weefsels?
Het toewijzen van organen gebeurt heel zorgvuldig
door het Orgaancentrum van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Toewijzen van organen gebeurt
op basis van medische gegevens, zoals bloedgroep,
weefseltype, lengte en gewicht. Ook medische noodzaak en wachttijd spelen een rol. Iedereen in Nederland heeft evenveel recht op een transplantatie. U en
uw nabestaanden kunnen geen voorwaarden stellen
aan de ontvanger.
Hoe gaat het voor de nabestaanden als ik donor
ben?
Uw nabestaanden hebben altijd tijd om afscheid van
u te nemen. Dat kan vóór, en ook na de operatie
waarin de arts de organen of weefsels verwijdert.
Uw lichaam kan gewoon worden opgebaard. Ook
thuis. De begrafenis of crematie kan plaatsvinden op
de dag die uw nabestaanden kiezen, en hoeft niet te
worden uitgesteld.
De nabestaanden worden goed begeleid. Dit doet de
huisarts of een medewerker van het ziekenhuis. Als
de nabestaanden dat willen, horen ze hoeveel mensen er zijn geholpen met uw organen en weefsels.
Zijn er kosten?
Aan het afstaan van organen voor transplantatiedoeleinden zijn voor u of uw nabestaanden geen kosten
verbonden. Eventuele kosten die worden gemaakt,
komen voor rekening van de verzekeraar van de patiënt die de organen of weefsels ontvangt.
Wordt er ook wetenschappelijk onderzoek gedaan?
Organen en weefsels van donoren zijn alléén bedoeld
voor transplantatie. Als ze daar niet geschikt voor
zijn, blijven ze in uw lichaam. Soms blijkt pas na de
uitname dat een orgaan toch niet geschikt is voor
transplantatie. Dan zullen de artsen het orgaan wil

len onderzoeken om meer kennis over transplantatie
te krijgen. Wilt u niet dat uw organen voor onderzoek gebruikt worden? Dan kunt u dat bij het Donorregister aangeven op het formulier ‘Bezwaar tegen
wetenschappelijk onderzoek’.
Waarom is het belangrijk om het donorformulier in
te vullen?
In Nederland is bij wet bepaald dat iemand toestemming moet geven voor orgaandonatie. Daarvoor is
het Donorregister opgericht. U kunt daarin vastleggen of u donor wilt zijn of juist niet. Of de keuze aan
iemand anders wil overlaten. Dan weet iedereen wat
u wilt. Uw nabestaanden komen dan niet voor een
moeilijke beslissing te staan als u komt te overlijden.
Hoe registreer ik mijn keuze?
Dat kan per post of via internet.
Donorformulier per post
Stap 1: Haal het donorformulier op bij uw huisarts,
apotheek of gemeentehuis, of vraag het aan via
0900-8212166 (lokaal tarief). U kunt het formulier ook
printen via www.donorregister.nl.
Stap 2: Vul het donorformulier in. Vergeet hierbij uw
handtekening niet.
Stap 3: Stuur het donorformulier op. Een postzegel is
niet nodig.
Stap 4: U ontvangt een brief van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat uw keuze is
vastgelegd in het Donorregister.
Donorformulier via internet
U kunt uw keuze ook registeren op www.donorregister.nl. Daarvoor hebt u een DigiD nodig, uw inlogcode voor de overheid. Hebt u nog geen DigiD,
vraag deze dan aan op www.digid.nl.
Geen adreswijziging nodig
Verandert uw naam of adres? Geef dat dan door aan
uw gemeente. Het Donorregister krijgt automatisch
uw nieuwe gegevens van de gemeente.
Hoe verander ik mijn keuze?
U kunt uw keuze altijd veranderen, zo vaak als u
wilt. Dat kan weer op twee manieren:
U stuurt een nieuw donorformulier op per post, of u
verandert uw keuze met uw Digid via www.donorregister.nl.
Elke keer als u uw keuze verandert, krijgt u van het
Donorregister een bevestiging.
Wat zijn de keuzen op het donorformulier?
U kunt op het donorformulier kiezen uit vier mogelijkheden:
1. Ja, ik geef toestemming
Wilt u een bepaald orgaan of weefsel niet doneren?
Dan kunt u dat ook aangeven op het formulier.
2. Nee, ik geef geen toestemming
Uw nabestaanden mogen deze keuze later niet veranderen.
3. Mijn nabestaanden beslissen
Uw nabestaanden mogen na uw overlijden beslissen
of u wel of geen donor bent.
4. Een specifiek persoon beslist
U wijst iemand aan die na uw overlijden beslist of u
wel of geen donor bent.
Meer informatie?
Telefoon: 0900-8212166 (lokaal tarief)
E-mail: info@donorvoorlichting.nl
Website: www.donorvoorlichting.nl
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Limburgse corporaties
slaan handen ineen voor daklozen
Negen Limburgse woningcorporaties zijn het eens geworden over een gezamenlijke aanpak van woningzoekenden die vanwege hun situatie niet eenvoudig in aanmerking
komen voor een sociale huurwoning. Het gaat om mensen die door hun huurdersgedrag
in het verleden tijdelijk geblokkeerd zijn voor woningtoewijzing. Daarnaast richt het
beleid zich ook op woningzoekenden in de regio Parkstad die nu in een instelling voor
zorg of maatschappelijke opvang verblijven en klaar zijn om opnieuw zelfstandig te
kunnen wonen. Voor de eerste groep is er een zogenaamd ‘tweede kans’ beleid afgesproken en voor de tweede groep is er een Housing Loket ingericht. Deze aanpak heeft tot
doel om dak- en thuisloosheid te voorkomen en kansarmen te helpen stijgen op de maatschappelijke ladder. Een samenwerking van deze omvang is uniek in Nederland.

Tweede kans beleid
Dit beleid is bedoeld voor woningzoekenden die
ingeschreven staan voor een woning via Thuis in
Limburg, de website met het gezamenlijke woningaanbod van 8 Limburgse woningcorporaties. Meer
specifiek gaat het om ex-huurders, die eerder ontruimd zijn vanwege wangedrag, wanbetaling of
overlast. Zij kunnen zich weliswaar opnieuw inschrijven voor een woning, maar krijgen deze niet
automatisch toegewezen omdat het woonruimteverdeelsysteem deze ex-huurders blokkeert. Om voor
een woning in aanmerking te komen, zijn ze aangewezen op persoonlijke bemiddeling. De deelnemende corporaties zijn onder bepaalde voorwaarden
bereid de blokkering op te heffen en deze woningzoekenden opnieuw woonruimte aan te bieden. Tot
deze voorwaarden kan bijvoorbeeld de eis behoren

dat huurders – na een bepaalde periode van uitsluiting – een vorm van (zorg)begeleiding accepteren.

Housing Loket
De beleidsnotitie ‘Stedelijk Kompas’ van de
gemeente Heerlen is gericht op het voorkomen en
wegnemen van dak- en thuisloosheid .

tueel onder de voorwaarde van zorgbegeleiding of
een omklapcontract, waarbij de instantie garant staat
voor het huurcontract. Negen woningcorporaties in
de regio Parkstad hebben toegezegd hieraan hun medewerking te verlenen.

Woningcorporaties
in Parkstad
In de regio Parkstad zijn diverse woningcorporaties
actief, die zijn verenigd in het Regionaal Orgaan
Woningcorporaties (ROW).
Acht van deze woningcorporaties hebben hun
woningaanbod gebundeld via de woningwebsite
www.thuisinlimburg.nl.
Het gaat dan om Wonen Limburg, Wonen Zuid
(regio Parkstad & Heuvelland), Woningstichting
Land van Rode, Woningstichting Simpelveld,
Woningstichting Voerendaal, Woningvereniging
Ubach over Worms, Woonmaatschappij Hestia groep
en Woonpunt.
Verder heeft ROW-corporatie Weller zich ook achter
dit beleid geschaard.

Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een
coördinatiepunt van waaruit dak- en thuislozen
begeleiding krijgen op verschillende leefgebieden,
waaronder wonen. Via dit zogenaamde ‘Housing
Loket’ kunnen zorgverlenende instanties en maatschappelijke opvang in de regio Parkstad cliënten
voordragen voor zelfstandige woonruimte. Dit even-

COLUMN WICHERT AAN HET ROT

Vakantietijd
Juist in deze vakantietijd merk je dat ouderen veel
alleen zijn, immers er wordt veel minder georganiseerd doordat veel vrijwilligers ook weg zijn en
natuurlijk hebben de professionele hulpverleners ook
recht op hun vrije dagen. Daar komt nog eens bij dat
veel ouders hun kinderen en kleinkinderen ook zien
vertrekken in deze tijd.

IN LAAT LICHT
In de lucht doven rosrode lijnen in hoogten
Onder de hemel welven bleekblauwe heuvels in verten
Boven de grond dwalen deinende muggen in scholen
Over de weiden hangt lichtgrijs waas in laagten
Langs de velden sluipen bontbruine dieren uit holten
Totdat de avond omarmt alle vergezichten in donker
Olle

Adverteren in de Herbergkrant?

Bij Driezorg lokatie Westenhage hebben we daarom de zomersoos ingesteld.
De eerste keer waren er maar liefst dik 40 personen ondanks het warme
weer,die zich vermaakten met kaarten, sjoelen en allerlei andere spellen. Heel
gezellig. Ook mensen uit Westenholte die niet in Westenhage wonen kunnen
hiervan gebruik maken. Ik verwacht dan ook dat straks in september het een
gezellige volle bak wordt.

Meer informatie mail naar:
info@vriendenvandeherberg.nl of bel 038 - 422 61 29
Kijk ook op de site: www.vriendenvandeherberg.nl

Zelf ben ik op fietsvakantie geweest naar Duitsland langs de Neckar en kom ik
er steeds meer achter dat Duitsland een gastvrij land is. Twee lekke banden en
twee keer stoppen er mensen om je te helpen. Weg kwijt, mensen stoppen netjes of ze je kunnen helpen en vragen waar we heen moeten. Daar heb ik wat
van geleerd. Aldus gebeurde het dat ik in Langeholte rijdt met de auto en zie
twee mensen zoeken. Ik stop en vraag kan ik u misschien helpen? Waarop ik
aangekeken werd of ik een melaatse was. We moeten naar de Vecht dan kunnen we naar Dalfsen.

Alles O.K. bij de WRZV!

Ik leg uit dat er op dat moment werkzaamheden plaats vinden op de dijk richting de Agnietenberg. De vrouw was al doorgefietst met een gezicht ‘waar bemoei jij je mee’ en de man had een kaart bij zich en wist het zelf wel. Toen ik
mijn dochter opgehaald had kwam ik langs hetzelfde driehoekspunt alwaar
ik de mensen aansprak en ja hoor, ze fietsten keihard richting AA-landen. Ik
deed het raampje open en heb ze nog een prettige dag in Dalfsen
gewenst,waarop door de onbekende, de bekende middelvinger werd opgestoken.
Toch zal ik ook de volgende keer weer netjes stoppen en vragen of ik kan helpen, want ik weet zeker dat we niet allemaal zo onbeschoft handelen en dat er
mensen zijn die wel geholpen willen worden. Net als die vele mensen die in
de zomer eenzaam zijn.

De WRZV hallen in Zwolle is een geschikte
accommodatie voor beurzen, (sport)evenementen,
symposia of markten. Gelegen aan 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 inclusief of exclusief catering.
Precies op maat zoals u dat wenst!
Kom langs voor vrijblijvende informatie.
U bent van harte welkom.

Buitengasthuisstraat 8
8041 AB Zwolle
Tel. 038 - 422 61 29
E-mail: info-wrzv@planet.nl
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Arie Slob,
lijsttrekker ChristenUnie
Foto: Ab Roukema

Eddy van Hijum,
Tweede Kamerlid CDA

“De stap naar daken thuisloosheid
is niet zo groot”
Eddy van Hijum staat op plaats 6 van de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, namens het CDA. Van Hijum is voormalig gemeenteraadslid in Zwolle en is
ook nu al actief voor de Christen- Democraten in de Tweede Kamer.
“Ik vind het tegengaan van dak- en thuisloosheid van groot belang. Al in de gemeenteraad van Zwolle heb ik me met dit onderwerp beziggehouden. We moeten
voorkomen dat mensen op straat belanden en dat kun je onder meer doen door
het tegengaan van schulden. We moeten proberen mensen zo zelfstandig mogelijk
te laten functioneren en huisuitzetting voorkomen.” Volgens Van Hijum moeten
in de eerste plaats de woningcorporaties voor voldoende huisvesting zorgen.
Mensen zelfstandig laten wonen en eventueel onder begeleiding. “De Herberg in
Zwolle is daarvan een goed voorbeeld. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat er
oog blijft voor deze problematiek. Toen ik in de gemeente actief was sprak ik regelmatig met de mensen uit de doelgroep. Iedereen heeft het idee gevoelsmatig
dat deze mensen ver van de dagelijkse samenleving afstaat. Maar door die gesprekken merk je dat dat niet zo is. Iedereen kan het overkomen. De stap naar
dakloosheid na een echtscheiding of bij onbeheersbare schulden is soms niet zo
groot. Naast aanpak van de overlast moet er ook oog blijven voor de menselijke
kant van het probleem.”

“De dak- en thuislozen
moeten letterlijk in
beeld blijven”
Lijsttrekker voor de ChristenUnie tijdens de aankomende Tweede Kamer-verkiezingen is Zwollenaar Arie Slob. De 50 jarige fractievoorzitter begon zijn politieke
loopbaan als gemeenteraadslid in Zwolle. “Ik weet nog dat we toen als gemeente
steun gaven aan de begeleiding en opvang van de dak- en thuislozen en dat dat
nu nog steeds gebeurt. Ik vind dat we als politiek onze verantwoordelijkheid
hierin moeten dragen. De dak- en thuislozen moeten letterlijk in beeld blijven.”
Je moet er met veel wijsheid mee omgaan, zo vertelt Slob. “Een deel van de zaken
hieromtrent zijn bij de gemeenten neergelegd. We zullen met zijn allen lokaal alert
moeten blijven zeker gezien de bezuinigingen die er aan komen. We zullen de gemeentes ruimte moeten bieden om maatwerk te leveren. We hebben de verantwoordelijkheid bij de gemeentes neergelegd en dan moeten we ze niet met allerlei
regeltjes gaan bestoken. Probeer de gemeentes ruimtes te bieden.

Staatsschuld
Het CDA is een partij die vindt dat we de schulden niet door moeten schuiven
naar onze kinderen. We hebben als overheid te lang op te grote voet geleefd. We
geven 80 miljoen per dag meer uit dan er binnenkomt. Huishoudens kunnen het
zich niet veroorloven om grote schulden te maken; de overheid ook niet. Het terugdringen van de staatsschuld is van belang voor Nederland en nodig om er
voor te zorgen dat we in de toekomst goede zorg en onderwijs kunnen blijven
houden. Uiteraard wel met oog voor de meest kwetsbare groepen. Als je dan kijkt
naar SP en PvdA dan vind ik dat ze daar veel te licht over denken. De norm van
3% begrotingstekort is een norm die we zelf wilden en ook Europees is vastgelegd. We zullen onze begroting weer in evenwicht moeten brengen”, aldus Van
Hijum.
Naast de bezuinigingen is ook de stimulering van de economie van groot belang
om uit de crisis te komen. “Maar het is een misvatting dat de overheid de economie aan een touwtje heeft. De linkse partijen willen dat de overheid meer geld
geeft voor de stimulering van de economie. Maar wat als eerste moet gaan gebeuren is dat je het consumenten- en producentenvertrouwen omhoog krijgt. Als burgers weer geld gaan uitgeven en bedrijven gaan investeren, dan krijg je weer
extra banen.” Daarbij is ook de kredietverlening door banken van belang. “Maar
we zullen allemaal moeten accepteren dat we schulden moeten aflossen en weer
meer moeten sparen.” Maar het belangrijkste zal gebeuren op 12 september. Dan
vinden de verkiezingen plaats. “Ik ben er van overtuigd dat ons land uiteindelijk
sterker uit de crisis kan komen, als we nu de problemen echt aanpakken.”

Staatsschuld
De bezuinigingen is het belangrijkste speerpunt voor de politieke partijen tijdens
de huidige campagne. Hoe gaat het met de staatsschuld en moet deze komend
jaar al onder de 3% komen, zoals ‘Europa’ eist. “De staatsschuld moet absoluut
naar beneden. Maar ik vind niet dat het direct onder de 3% moet. Wel moet de
staatsschuld naar beneden, we moeten dat niet doorschuiven. Maar we moeten
niet alles kapot gaan bezuinigen. We moeten bijvoorbeeld niet gaan bezuinigen
op onderwijs. Er is een enorme groei in de jeugdwerkloosheid. We moeten ervoor
zorgen dat de jongeren niet in een kansloze positie terechtkomen. Anders komen
er alleen maar andere problemen bij, we moeten ervoor zorgen dat er goed onderwijs is en dat de jongeren daardoor perspectief op werk blijven behouden.
Ook vindt de ChristenUnie dat er hervormd moet worden. Dat moet gekoppeld
worden volgens Slob aan arbeid, woning en zorg. Zo moet de hypotheekrente aftrek beter ingevuld gaan worden naar de toekomst toe. En er mag volgens Slob
ook niet bezuinigd worden op ontwikkelingssamenwerking, zoals de VVD wel
voor ogen heeft.

Tweede Kamer verkiezingen 2012

HERBERGKRANT  PAGINA 13

Tjitske Siderius:
verkiesbaar voor Tweede Kamer SP

Behoud en benoem de
achterliggende waarden van beleid
Het is u misschien niet
opgevallen. Misschien
heeft u er over gelezen
in de krant. Sinds 2006
is het daklozenbeleid
in Nederland drastisch veranderd. Het Ministerie
van VWS spreekt zelfs van een trendbreuk. Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) deed onderzoek naar de herkomst van dat nieuwe
daklozenbeleid. Dat beleid kenmerkt zich door een
enorme investering in huisvesting voor daklozen in
de grote steden die gepaard gaat met een nieuw ensemble van instrumenten zoals intensieve begeleiding, een centrale toegang voor daklozen per stad
en regiobinding. Voor heel veel daklozen is het
nieuwe overheidsbeleid een zegening. Maar voor
een klein aantal niet. Die worden juist uitgesloten
van passende zorg vanwege de trendbreuk. Hun
leefwereld sluit niet aan bij de systeemwereld die
werd gecreëerd in het kader van het nieuwe beleid.

“Wij willen
wel water bij
de wijn doen,
maar de wijn
moet wel
drinkbaar
blijven”
Op de 18e positie van de lijst voor de Tweede Kamer
verkiezingen staat bij de SP de naam van Tjitske Siderius. Tjitske is de huidige fractievoorzitter van de
SP in Zwolle. Sinds zes jaar zit zij nu in de Zwolse
Raad, waarvan 5 als fractievoorzitter. En nu dus op
weg naar Den Haag. “Gezien de peilingen en het feit
dat ik op plaats 18 sta, moet dat wel goed komen”,
vertrouwt de pas 30-jarige Siderius op haar nieuwe
stap.
In de Zwolse Raad zet Siderius zich met name in
voor de sociale kant, met in haar portefeuille onder
andere Sociale Zaken en Welzijn. “Wat ik leuk vind
aan de politiek is dat je in contact komt met de gehele samenleving. Wij hebben bijvoorbeeld ons bezig
gehouden met Dieze-Oost. We zijn daar de buurt in
gegaan, hebben aangebeld en gevraagd wat men van
de buurt vond. Door deze gesprekken kom je er dan
achter dat daar hele slechte huizen stonden. En dan
is het bijzonder dat je écht wat kunt betekenen voor
de mensen. Dat je echt een volksvertegenwoordiger
bent. Met alleen maar vergaderen in de Raad los je
niet alles op. Het straatwerk vind ik het mooiste aan
dit vak en daar is de SP ook erg sterk in.”
Eén van de onderwerpen die de laatste weken langskwam was het feit dat Joop van Ommen noodgedwongen mensen op moest vangen in de
WRZV-hallen omdat daar geen plaats voor zou zijn
in de reguliere opvang. “Wij hebben gelijk de wethouder om opheldering gevraagd, want dit vonden
we echt zorgelijk. Deze mensen zijn geweigerd
omdat er geen plaats zou zijn in de Herberg. En of
dat zo is, dat weet ik niet. Maar we hebben als rode

COLUMN EELKE BLOKKER
INSTITUUT VOOR PUBLIEKE WAARDEN

draad in Zwolle dat niemand op straat hoeft te slapen. En als er geen plaats is voor mensen, dan moet
je een oplossing gaan zoeken en ze niet aan hun lot
overlaten. Je kunt aan een stad zien hoe beschaafd
men is door het feit hoe men met mensen omgaat die
het moeilijk hebben.”

Staatsschuld
Het begrotingstekort moet naar beneden zo vindt de
SP. Maar volgend jaar al naar de 3% is voor de linkse
partij niet noodzakelijk. In 2017 moeten we onder de
3% zitten en we moeten uiteindelijk naar een begrotingsevenwicht. Met name de sociale zekerheid wil
men niet aan tornen bij de SP. Daarin staat men gelijk
qua standpunt aan de uiterst rechtse partij PVV. “Ik
denk dat wij beiden opkomen voor de mensen die
het nodig hebben. De mensen die het niet breed hebben. Maar de PVV week wel heel makkelijk van zijn
standpunten af tijdens het regeringsakkoord. En dat
zal bij ons anders zijn als wij mogen regeren. Natuurlijk compromissen moet je sluiten. Dat is onderdeel
van het spel. En wij willen ook wel water bij de wijn
doen, maar de wijn moet wel drinkbaar blijven”,
aldus Tjitske Siderius. ‘Binnen het onderwijs kan het
geld veel beter en eerlijker worden verdeeld. Wij willen af van al die managers en directeuren in het onderwijs. Zo’n leerfabriek als Deltion hier in Zwolle
bijvoorbeeld. Dat lijkt ons gewoon niet verstandig.
Wij willen meer naar kleinschalig onderwijs, waar de
leraar zijn leerling nog kent.”

Tweede Kamer verkiezingen 2012
Daklozen geven gevonden 8.000 euro aan politie
Twee Braziliaanse daklozen die onder de bruggen van miljoenenstad Sao Paulo leven,
hebben op straat 20.000 real gevonden, omgerekend zo'n 8.000 euro. Ze hielden het geld
niet zelf, maar brachten het terug naar de politie.
De twee vonden het geld, verpakt in verschillende enveloppen, in een vuilniszak en vroegen een omstander
om de politie op de hoogte te stellen. 'Toen we aankwamen, overhandigden de daklozen ons het geld', aldus
een politiewoordvoerder. Volgens hem zou het de buit kunnen betreffen van een diefstal in een Japans restaurant vorige week. Een van de twee daklozen verklaarde naderhand: 'Mijn moeder heeft me geleerd om niet te
stelen.' Hij verdient dagelijks omgerekend 6 euro met het recyclen van afval.
Bron: AD

Hoe kan dat?, vroeg IPW zich af. Wat drijft het
nieuwe daklozenbeleid eigenlijk? Waarom moeten
daklozen opeens meedoen? En investeren we daar
zoveel in? Als je de beleidsplannen erop naslaat
zien we daarvoor een aantal redenen. De belangrijkste aanleiding voor dit beleid is het geloof dat
als we daklozen begeleiden, dat zij minder overlast
en kleine criminaliteit veroorzaken. Veiligheid dus.
Een ander belangrijk argument is het ‘maatschappelijke rendement’ van het beleid. Het is goedkoper
om een dakloze te begeleiden, dan een de hele dag
achter daklozen aan te rijden met een politiebusje.
Klinkt logisch. Daklozen moeten meedoen omdat
zij onveiligheid veroorzaken en de samenleving
geld kosten.
Maar het zo plat? Is het echt zo dat het nieuwe daklozenbeleid is ingegeven door argumenten in het
kader van openbare orde en economische winst?
IPW onderzocht het, en kwam erachter dat de diepste waarde die het daklozenbeleid drijft het idee is
dat iedereen recht heeft op het ervaren van een
goed leven. Dat ‘goede leven’ drukken daklozen
meestal uit in “huisje, boompje, beestje.” Politici en
beleidsmakers hebben het liever over “participatie”
en “meedoen naar vermogen.” Maar hoe kan het
dan dat zowel daklozen als politici vinden dat het
nieuwe beleid erop gericht moet zijn dat iedereen
het goede leven kan ervaren, terwijl dat beleid voor
een enkeling juist precies het tegenovergestelde
veroorzaakt? Dat heeft voor een deel te maken met
het feit dat de diepste drijfveer van beleid – het
goede leven – verdwijnt zodra beleid moet worden
gelegitimeerd en vertaald in doelen en instrumenten. Dan gaat het slechts om overlastreductie en
rendement van schaarse euro’s. Dat is duidelijk,
meetbaar en past in de maatschappelijke trends. De
uitvoering en de effecten van het beleid kunnen
dus ook alleen maar in dat licht worden beoordeeld
en gewaardeerd. Het beleid kan niet op zijn merites
worden beoordeeld. En daarom ontstaan instrumenten die juist uitsluiten in plaats van insluiten.
Daardoor ontstaat een praktijk waarvan daklozen
vinden dat die heel dwingend is. En daardoor
raken leefwereld en systeemwereld van elkaar verwijderd.
IPW pleit er daarom voor dat de achterliggende
waarden van beleid expliciet in beleid opgenomen
worden als belangrijkste drijfveer. En niet alleen de
politieke legitimering of de meetbare doelstellingen. Pas dan kunnen we ook de effecten van dat beleid in de praktijk van de uitvoering beoordelen op
zijn oorspronkelijke bedoeling. En aanpassen op het
moment dat de bedoelingen niet meer in de pas
lopen met de effecten op straat.
Eelke Blokker
www.publiekewaarden.nl
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Begeleiding van mensen is veel belangrijker
dan regeltjes of geld
“Ik wil graag op het rechte
We hebben het al vaker geschreven in de Herbergkrant. Mensen die hulp nodig hebben,
moeten geholpen worden en moeten niet aan regels gebonden worden.
Maar of het helpt?! Wellicht niet. Want ook nu weer spraken we met een man die dringend begeleiding nodig heeft. Zijn naam is Marlon Nijman. “Ik ben maar naar Joop
(Van Ommen, red.) gegaan, want hij helpt ons tenminste. Hij luistert naar ons en dat
doet verder niemand. Als ik problemen heb, dan zeg ik altijd, ik ga wel naar papa Joop.”
De 45-jarige Marlon Nijman kwam ruim 20 jaar geleden naar Nederland toe vanuit de Nederlandse Antillen. Hij zwierf door Nederland tot hij uiteindelijk
in Zwolle terecht kwam. Hij verbleef in de Herberg,
toen deze opvang voor dak- en thuislozen nog achter
de WRZV-hallen gevestigd was. “Ja, dat was bij papa
Joop. Toen ging het goed man. Echt waar. Alles hadden ze onder controle daar. En als je wilde praten
dan kon dat daar”, vertelt Marlon.

“Ik ga wel naar pappa Joop”
Marlon was vroeger verslaafd aan onder andere
drugs en medicijnen. Na de verplaatsing van de Herberg naar de Nijverheidsstraat, zwierf Marlon weer
door Zwolle. Hij verbleef soms bij het Leger des
Heils, maar zwierf veel op straat. Destijds verviel
Marlon weer in zijn oude gewoontes en kwam weer
in de criminaliteit terecht. En in vier jaar tijd zat hij
vaak vast voor zijn daden. “Drie maanden vast en
dan kwam ik vrij en voor ik het wist zat ik weer vast.
Op een gegeven moment dacht ik, dit wil ik niet
meer. Ik wil gewoon op het rechte pad blijven. Ik wil
niet meer stelen, wil geen overvallen meer plegen,
wil niets meer kapot maken. Maar ik heb wel hulp
nodig, want ik kan dat niet alleen. En op straat wil ik
niet meer man. Op straat groet ik ook graag mensen.
Dat is beleefdheid. Maar veel mensen zeggen niets
terug. Sterker nog, ze zeggen dan dat ik op moet rotten. Terwijl ik alleen maar aardig ben. Daarom durf
ik overdag ook niet meer op straat te komen. Ik ga ’s
avonds. Dan zie je vrolijke mensen. Studenten. En
die zijn wel aardig. En geven me nog wel eens een
biertje of wat drinken voor eten. Die studenten zijn
aardig, jongen.”

Marlon ging aan de slag met zijn toekomst en kon
een kamer huren tegen een schappelijke prijs. Daar
moest hij uit, omdat de gemeente Zwolle vond dat er
sprake was van samenwonen en zo kreeg de goedwillende Antilliaan de sociale recherche op zijn dak.
En dus belandde hij weer op straat. Nu moet hij terugbetalen. “Ik moet geld terugbetalen aan de gemeente en weet ik veel aan wie nog meer. Ik ben
bang dat ik terug ga vallen nu. Ik heb niets meer en
moet nu in de Herberg verblijven.” Maar ook dat
laatste is geen pretje voor Nijman. “Ik ben soms gewoon bang om naar de Herberg te gaan. Altijd als ik
daar kom moet ik mijn zakken leeghalen. En je moet
in een grote groep slapen terwijl ik niemand ken
daar. Misschien slapen daar ook wel mijn vijanden
en ik vind het ook heel onhygiënisch zoveel mensen
in één kamer. Ik krijg er geen rust en ik ben ook bang
dat ik weer terugval in mijn oude gewoonten, dus
dat ik weer verslaafd raak aan drugs en/of alcohol.”
Marlon geeft aan begeleiding nodig te hebben en dat
hij deze niet krijgt in de Herberg. “Ze zijn veel te
bang dat er weinig mensen zitten en dan te weinig
subsidie krijgen.” Nijman heeft op dit moment geen
inkomsten. Hij werkte korte tijd in een fabriek waar
vrachtauto’s gemaakt worden. Daar werd hij op
straat gezet. Hij vroeg een uitkering aan en kreeg
deze toegewezen. Als postadres gaf hij de Herberg
op, waar hij verbleef. Maar op een gegeven moment
werd alles stopgezet omdat hij niet vaak en lang genoeg zou verblijven in de Herberg. “Ik moest daar
minimaal vijf nachten per week slapen, maar in de
maand mei deed ik dat niet. Want er was veel die
maand. Mijn moeder was jarig, mijn zus was jarig en
er waren bevrijdingsfeesten, dus toen sliep ik elders.
En ik had het ook nog doorgegeven. Maar ik moest

pad maar heb wel
begeleiding nodig”
vijf nachten per week daar slapen. Maar nu heb ik
contact met een meneer Kees van de Sociale Dienst
en die vertelde mij dat als ik daar 10 nachten per
maand sliep dat voldoende is voor een uitkering.
Dus dat ga ik dan maar snel proberen te regelen. En
ik ga maar naar een uitzendbureau om weer te proberen aan een baantje te komen. Maar als je in de
Herberg zit is dat niet makkelijk. Er zijn maar weinig
bedrijven die positief zijn als je zegt dat je in de Herberg verblijft. Daarom wil ik ook zo graag ergens een
kamer huren. Dan krijg ik veel sneller een baantje. En
dan kan ik mijn eigen geld weer verdienen en werken aan mijn toekomst. Gewoon mijn eigen plekje en
mijn eigen leven en niet meer op straat. Ik ben nu 45
jaar en kan nu echt nog wat van mijn leven maken.”

Nieuws in het kort
SSU lanceert geheel vernieuwd Daklozen Rotterdam auditeren
Straatnieuws: Be the change!
voor kersthit 2012
De Stichting SSU lanceerde vrijdag 13 juli haar geheel vernieuwde straatkrant in Utrecht, op magazineformaat.
Burgemeester Aleid Wolfsen nam het eerste exemplaar in ontvangst. De oplage van dit magazine bedraagt 12.000 stuks.
De prijs op straat is € 2,-. De inkoop voor verkopers € 1,10.
Het magazine bevatte een exclusief interview
met de Dalai Lama. ‘Be the change’ staat op de
cover, een uitspraak die van hem is. Is Straatnieuws nu Boeddhistisch geworden? Nee, maar
‘Be the change’ is wel een statement dat bij
Straatnieuws past.
Het magazine is een geheel nieuw initiatief de
Stichting Straatnieuws Utrecht(SSU). Inhoud en
productie zijn mede mogelijk gemaakt door redactionele samenwerking tussen SSU en Z! de
Amsterdamse daklozenkrant. Hoofdredacteur
is Hans van Dalfsen. In het eerste magazine
waren 8 pagina’s gereserveerd voor puur
Utrechts nieuws. De volgend editie zullen dat
er 16 zijn.
Bron: www.straatnieuws.nl

Daklozen en ex-daklozen melden zich nu al aan voor een band
die in december 2012 de blits moet gaan maken.
Het is de bedoeling dat zij niets minder dan dé nieuwe kersthit
op hun naam schrijven.
Van kandidaten wordt verwacht dat ze dakloos zijn of dakloos zijn geweest en
een instrument bespelen of kunnen zingen. Maar ook medewerkers van hulpverleningsinstanties kunnen zich aanmelden. Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen al binnen; in september volgen de audities in Rotterdam.
Ronald Kool, bekend van de Ik hou van Holland Huisband en als toetsenist
van onder anderen Anouk en Trijntje Oosterhuis, leidt de groep.
Vanaf eind december is de
kerstsingle voor 1 euro te
downloaden op de website.
De band moet actief blijven
na het uitbrengen van de
kerstsingle.
Bron: AD
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‘Ik heb nu meer
grip op m’n leven’

www.ribwijsselvecht.nl

“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
(SZOL[PUQLOVVMKLLUJOHVZPZVU[Z[HH[]HHR
VVR^HUVYKLPUQLO\PZVWQL^LYRPUQL]YPLUKLU
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VT[LZJO\PSLU>LIPLKLUVUKLYZ[L\UPUNIPQ
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Zullen we een schets maken?

Zomerfris

Reken maar dat het je aan inspiratie niet ontbreekt bij MART. Dat is ook

‘In de zomer spreken koele tinten aan, in

weer een uitdaging. Hoe breng je al die goede ideeën onder in een plan
voor je eigen interieur? Daar weten onze interieuradviseurs raad op.

de winter warmte tinten. Maak gerust een

Kom aan tafel zitten, dan maken we meteen een schets.

aanbidder en een liefhebber van het

De zomer van Mart

keuze voor het hele jaar. Ben je een zon-

buitenleven? Dan mag je dat het hele jaar
in je interieur terugzien. Kies niet voor een
uitgesproken zomerinterieur, maar voor
lichte natureltinten en luchtige materialen.
Zomerkoel. Met een paar kaarsen en een
haardvuur is je interieur straks weer
winterwarm…’

Laten we beginnen met je woonstijl. Wordt het ‘New York’, ‘Witte Lente’,
‘Mansion’ en ‘Puur Natuur’? Welkom in onze showroom!
Diberna, interieurstyliste

Proﬁteer nú van onze

Interieuracties!

Gratis
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Mart VI
0

Vraag het nieuwste nummer aan.
Bomvol wooninspiratie, binnenkijkers
en reportages. Bekijk ‘m online op
www.martkleppe.nl of vraag ‘m aan
via info@martkleppe.nl

gratis

interieura
dvies
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Mart Kleppe
Vlijtseweg 206, Apeldoorn
T. (055) 526 22 72

www.martkleppe.nl

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 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.
Ook 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 van de Herberg.
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www.vriendenvandeherberg.nl - info@vriendenvandeherberg.nl - Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle, telefoon 038 - 422 61 29

