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Status Iraakse Koerden
verandert niet ondanks protest bij IND

Elly en Rikkert:
Wij treden graag op voor de kinderen in
Afrika”

Egbert Gritter; bestuursvoorzitter RIBW
Groep Overijssel
“Als deze mensen zich ’s avonds melden
moeten zij opgenomen worden”

Eerste paal geslagen van de nieuwbouw
kerk Nieuw Apastolische gemeenschap,
gelegen naast de Herberg in Zwolle

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

Asielzoekers bezetten
de ingang van de IND
in Zwolle
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Pasta met champignons en groene groenten
Voor 4 personen.
-

500 gram pasta
Olijfolie
50 gram boter
300 gram broccoli in kleine roosjes
1 bosje groene asperges
2 teentjes knoflook
400 gram kastanje champignon
in plakjes
170 gram doperwten, licht gekookt
2,5 dl kippenbouillon
een handje verse basilicumblaadjes,
grof gesneden
geraspte kaas
zout en peper

Bereidingswijze
Kook de pasta beetgaar volgens de aanwijzing op de verpakking. Giet de pasta af
en spoel hem af met koud water. Roer er een beetje olie door. Zet de pasta apart
terwijl u aan de groente begint.

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.

Leg de broccoliroosjes ongeveer 4 minuten in een pan kokend water.
Laat ze uitlekken en spoel ze af met koud water. Zet ze apart. Breek de asperge in
tweeën, snij het stugge uiteinde eraf en gooi ze weg.
Leg de aspergepunten ongeveer 3 minuten in een pan kokend water.
Laat ze uitlekken en spoel ze af met koud water. Zet ze apart.
Smelt de helft van de boter in een grote pan en bak de knoflook zachtjes geduurde
een paar minuten. Zet het vuur hoger, roer de champignons erdoor en doe de
groene groenten en de dopertwen erbij.
Breng het geheel op smaak met zout en peper. Voeg de bouillon toe en laat het
boven een hoog vuur verdampen en indikken. Strooi het basilicum erover en schep
het geheel goed door elkaar.
Doe de rest van de boter samen met de pasta in een grote steelpan en verwarm de
pasta opnieuw en schep hem door de boter.
Voeg de groenten, de saus en wat geraspte kaas toe en roer nog eens goed door.
Serveer de pasta op een schaal met wat extra geraspte kaas ernaast.

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

Tip: Wikkel de asperges in een vochtige theedoek en leg deze daarna in de groentelade van
uw koelkast. Verse asperge is op deze manier best een paar dagen houdbaar.

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 onze activiteiten. 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).
OPMAAK EN DRUKWERK
JM Reclamedia, info@jmreclamedia.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
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Status Iraakse Koerden
verandert niet ondanks protest bij IND
Op maandag 20 augustus arriveerden een aantal Irakezen bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) in Zwolle. De groep wilde duidelijkheid over hun verblijfsstatus . “En we blijven hier tot we duidelijkheid hebben”, vertelde Sabah Al Doulaimi
maandag. Aangezien ze geen gehoor kregen bij de IND besloten de kleine groep
Irakezen hun tenten op te slaan voor het pand van de IND.
Op maandag 20 augustus arriveerden een aantal Irakezen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND) in Zwolle. De groep wilde duidelijkheid over
hun verblijfsstatus . “En we blijven hier tot we duidelijkheid hebben”, vertelde Sabah Al Doulaimi maandag. Aangezien ze geen gehoor kregen bij de IND
besloten de kleine groep Irakezen hun tenten op te
slaan voor het pand van de IND.
Maar de kleine groep groeide als kool. Op dinsdag
waren ruim 100 Irakezen die hun tenten hadden opgeslagen bij het pand van de IND. Sabah en Bawan
Awat zijn de twee woordvoerders van de hele groep.
De sfeer was rustig en kalm rondom het pand van de
IND. Sabah vertelde dat het overgrote deel van de
groep Koerdische Irakezen waren. Verder ook enkele
Iranezen, Afghanen en Somaliërs. De ‘boekhouder’
van de groep hield zelfs een keurige lijst bij met iedereen die zich daar meldde om mee te protesteren.
“Er zijn vandaag (dinsdag, red.) veel mensen bijgekomen om te protesteren”, begint Sabah in prima
Nederlands. “We hebben natuurlijk ook veel mediaaandacht gehad en dat zorgt er ook voor dat veel
mensen die in hetzelfde schuitje als wij zitten naar
Zwolle komen. We zijn allemaal uitgeprocedeerd. De
één verblijft een maand in Nederland en de ander al
vele jaren. Ikzelf verblijf bijvoorbeeld al 13 jaar in Nederland.”

Foto: Marcel Senz

Dinsdagmorgen zou er een gesprek volgen tussen
het IND en de actievoerders. Een gesprek met de
IND en de Irakezen op maandagmiddag leverde
niets op. Dinsdagmiddag rond half 3 zou er een verklaring naar buiten gebracht worden door de IND.
Pas om half 5 (!) kwam adjunct-directeur Driessen
naar buiten en vroeg een aantal protestanten mee
naar binnen. Ruim drie kwartier later volgde een officiële verklaring van de IND. Driessen vertelt: “We
hebben met de minister en het ministerie overleg
gehad en de minister heeft gezegd dat hij het huidige
beleid handhaafd. Dat betekent dat iedereen die vrijwillig terug wil naar Irak dat ook kan doen en daar
geen gevolgen van ondervindt. Degenen die niet
terug willen, daar wordt geen opvang voor geregeld.” De IND en de gemeente Zwolle, die vertegenwoordig werd door Henk Procé, vertelden dat er wel
toegestaan werd dat de protesten doorgang vonden
op de grond van de IND en dat er opvang geregeld
zou worden voor kinderen. “Wij willen niet dat kinderen ’s avonds en ’s nachts op straat verblijven”,
vertelde Procé. De demonstratie werd, zo vertelden
de heren, gerespecteerd. “We geven jullie alleen wel

“Volgens de minister
kunnen wij wel terug,
maar dat kan écht niet”

Foto: Marcel Senz
Adjunct-directeur Hans Driessen van de IND staat de Iraakse demonstraten te woord

het advies om terug te gaan naar de plaats waar je
vandaan komt, voordat je hier naar Zwolle kwam.
De minister heeft inmiddels zijn uitspraak gedaan en
daar komt geen verandering in. Wij zullen er wel op
letten dat veiligheid en hygiene hier gewaarborgd
blijft.”
Na de uitspraak riepen de demonstranten dat ze
‘nooit meer weg zouden gaan bij het IND, tot ze asiel
zouden krijgen.’ Bawan Awat reageerde aangedaan
na de uitspraak. “Nee, ik had dit echt niet verwacht.
Dit is niet leuk. De minister beslist niet alleen over
deze groep maar over duizenden anderen die ook in
hetzelfde schuitje zitten als wij. Ik kan niet terug en
wij allemaal kunnen gewoon niet terug naar Irak. De
minister kan wel zeggen dat dat wel kan, maar dat is
écht niet zo. We gaan niet weg hier. We blijven hier.”
Al snel ging er dinsdagavond rond in het nieuws dat
het overgrote deel van de protestanten toch weggingen. Woensdagmorgen echter zag de redactie van de
Herbergkrant ter plaatse dat een groot deel er nog

gewoon was. “Het gaat erom hoe lang we dit kunnen
volhouden. Dat kan uren duren, maar ook dagen,
weken of maanden. Wij hebben niets te verliezen.”

Foto: Marcel Senz

Bijzonder uitje voor bewoners de Herberg
Op maandag 16 juli hebben een aantal
bewoners van de Herberg genoten van een
rondleiding op Doepark de Nooterhof in
Zwolle. Deze uitnodiging was te danken
aan de ontmoeting op de Beursvloer,
waarbij de Nooterhof dit aanbod heeft
gedaan aan de mensen van de Herberg.
Na een hartelijke ontvangst met koffie en cake in het
Earthship werd uitleg gegeven over de filosofie en de
bouw van dit milieuvriendelijke huis, gebouwd uit
autobanden, flessen en ander gerecycled afval.
Daarna volgde een wandeling door de verschillende
tuinen en waterplaatsen.
Namens de bewoners hartelijk dank voor deze
ochtend aan de mensen van de Nooterhof.
Een plek om zeker nog eens terug te komen!
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Lopen voor projecten in Afrika

Andreas Manna Stichting
helpt kinderen in Afrika
Op 23 oktober komt de Afrikaloop in Zwolle aan bij de WRZV-hallen, waar de lopers de
volgende dag ook weer vertrekken. De Afrikaloop is een wandelactie georganiseerd door
de Andreas Manna Stichting. Deze stichting ondersteunt en helpt weeskinderen met
onderdak en een toekomst. De redactie van de Herbergkrant had een gesprek met Ineke
Prins en Astrid den Haan, vrijwilligers bij de Stichting.
“We geven deze kinderen onder meer onderdak, gezondheidszorg en scholing.
Dingen die je je eigen kind normaal ook geeft.”
Op 23 oktober komt de Afrikaloop in Zwolle aan bij
de WRZV-hallen, waar de lopers de volgende dag
ook weer vertrekken. De Afrikaloop is een wandelactie georganiseerd door de Andreas Manna Stichting.
Deze stichting ondersteunt en helpt weeskinderen
met onderdak en een toekomst. De redactie van de
Herbergkrant had een gesprek met Ineke Prins en
Astrid den Haan, vrijwilligers bij de Stichting. “We
geven deze kinderen onder meer onderdak, gezondheidszorg en scholing. Dingen die je je eigen kind
normaal ook geeft.”
De Stichting bestaat inmiddels 18 jaar en werd opgericht door Henk en Wilma van der Vinne. In 1988
ontmoetten zij in Noorwegen een aantal Kenianen,
die in Noorwegen met een koor aanwezig waren. Zo
werd het contact gelegd met de dirigent van het
koor. Die bracht hen bij een bezoek aan Kenia in contact met zijn dominee. Deze dominee was begonnen
met het opvangen van kinderen die naar hem toegebracht werden. Kinderen waar niemand voor kon
zorgen. Hij nam deze taak op zich en vroeg Henk en
Wilma om hem te helpen. En zo werd de stichting
opgericht.

Vrijwilligers
De Andreas Manna Stichting werkt uitsluitend met
vrijwilligers. “We willen dat het geld dat ingezameld
wordt ook echt gaat naar de mensen die het nodig
hebben. Daarom zijn onze overheadkosten maximaal
5%. Afgelopen jaar zelfs nog geen 3½%. Uniek is dat
ook onze coördinatoren in Afrika vrijwilligers zijn.”
De Andreas Manna Stichting heeft projecten in
Kenia, Oeganda en Ghana. De coördinatoren zijn
mensen uit de betreffende landen. “Het zijn mensen
die zelf ook op straat hebben geleefd. Zij weten dus
hoe dat is. Om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, werken wij uitsluitend met mensen die zichzelf
kunnen onderhouden. Ze zijn daarmee ook direct
een voorbeeld voor de kinderen en wij weten dat ze
geen andere (bij)bedoelingen hebben om dit werk te
doen. Ze kunnen zichzelf namelijk al onderhouden
door het werk dat ze doen. Ook kennen zij de mensen in het land en de juiste ingangen. Want ook wij
willen natuurlijk corruptie voorkomen. En onze coördinatoren weten wie wel en niet te vertrouwen zijn.
Ze stemmen hun handelswijze weer af met ons. Zo
moeten zij ook betaalbewijzen overleggen. Ze moeten dus verantwoording afleggen. Wij moeten en willen namelijk transparant zijn naar onze donateurs.”
In Oeganda is Florence de coördinatrice. Zij heeft 19
jaar in Nederland gewoond en heeft op 50-jarige leeftijd haar baan opgezegd en is weer naar Oeganda
verhuisd. Daar zocht zij eerst een baan om daarna
aan de slag te gaan als vrijwilligster voor de Andreas
Manna Stichting. Florence is de rechterhand van de
vrouw van de Oegandeese President Museveni. De
presidentsvrouw heeft zelf het gebied waar de Stichting werkt, Karamoja, in haar portefeuille om dat gebied verder te ontwikkelen. Een mooier samenspel
kun je haast niet krijgen. Naast de behuizing wordt

bij de projecten ook altijd een waterbron geslagen.
“Want onderdak is goed, maar goed drinkwater en
hygiëne is natuurlijk ook erg belangrijk. Uiteindelijk
is het de bedoeling dat de mensen self-supporting
zijn. En uiteraard helpen we ze. Als mensen wat willen verbouwen hebben ze geen geld voor zaden en
plantjes. Daar zorgen wij dan bijvoorbeeld voor.”
De contacten met Afrika vinden plaats per telefoon
en per e-mail. Alle vrijwilligers bezoeken de projecten. En ook die reizen betalen de vrijwilligers zelf en
gaan niet uit de pot van de Stichting. “We hebben
mensen die met hart en ziel verbonden zijn aan de
stichting en zij betalen de reizen zelf. Het geld dat
wij binnen halen moet namelijk ten goede komen aan
onze doelgroep: kinderen in nood. De bezoeken aan
de projecten zijn heel indrukwekkend.”
De Stichting werkt dus op basis van giften, donaties
en opbrengsten van diverse acties die worden georganiseerd. De Afrikaloop is daar één van. Deze loop
wordt dit jaar voor de zevende keer gehouden. Per
dag leggen de deelnemers 20, 28 of 35 kilometer af.
En hoe komt de organisatie aan de route?
“We hebben de kaart van Afrika op Nederland gelegd en zo de route uitgezet.” In alle plaatsen die
aangedaan worden probeert de organisatie geld los
te krijgen voor sponsoring en verder betalen wandelaars een inschrijfgeld en nemen vaak ook nog wat
sponsorgeld mee. Ieder jaar levert de Afrikaloop ongeveer € 25.000,- op. De vrijwilligers regelen heel
veel voor de wandelaars: zo is er bijvoorbeeld op
elke pauzeplek een toilet en wordt er gezorgd voor
een kopje koffie/thee. Voor sommige services wordt
een bijdrage van de wandelaars gevraagd, bijvoorbeeld voor een warme maaltijd aan het eind van de
dag. En uiteraard gaat ook dat geld weer naar Afrika.
De Afrikaloop vindt plaats in de Herfstvakantie van
regio Noord, van 20 tot en met 26 oktober.

Op 23 oktober komen de wandelaars aan in Zwolle,
waar ze opgevangen worden bij de WRZV-hallen.

De dagtochten zijn:
Datum
Start
Zaterdag 20 oktober Hoogeveen
Zondag 21 oktober
Dedemsvaart
Maandag 22 oktober Ommen
Dinsdag 23 oktober
Heino
Woensdag 24 oktober Zwolle
Donderdag 25 oktober Zwartsluis
Vrijdag 26 oktober
Meppel

Finish
Dedemsvaart
Ommen
Heino
Zwolle
Zwartsluis
Meppel
Hoogeveen
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Elly en Rikkert:

Wij treden graag op voor de kinderen in Afrika”
Bij de aankomst van de deelnemers van de Afrikaloop
zullen er ongetwijfeld veel bezoekers zijn die de deelnemers
een hart onder de riem komen steken en aan te moedigen.
Wie dat zeker doen zijn de groep Tangarine en het
bekende zangduo Elly en Rikkert.
Zij treden belangeloos op
in de WRZV-hallen deze avond.

“Ja wij treden deze avond inderdaad op in de
WRZV-hallen in het kader van de Afrika-loop”,
vertellen Elly en Rikkert. “Het geld gaat naar kinderen in Afrika. Daar lopen de wandelaars ook voor en
wij graag voor dit goede doel optreden. Wij zijn daar
zelf een paar keer geweest en hebben de projecten in
Kenia en Ghana opgezocht.”
Elly en Rikkert verhalen: “Verder is Joop van Ommen
25 jaar betrokken bij de WRZV-hallen. Hij raakte helemaal enthousiast voor ons plan en wilde het ook in
dat kader plaatsen. Dus twee vliegen in één klap.”
Het optreden wordt een familieprogramma vanaf
6 jaar. “Wij zingen niet alleen die avond, maar de groep
Tangarine, gebroeders Brinks uit Assen doen ook mee.
“Prachtige zang en muziek”, vertelt het zangduo enthousiast. “Zij dragen de Andreas Manna Stichting ook
een warm hart toe. Allemaal belangeloos.” De avond
begint om 19.30 uur en de zaal is geopend vanaf 19.00
uur. Er is een pauze. Daarin worden ook cd’s, boeken
en Afrikaanse producten verkocht.

Elly en Rikkert
Elly en Rikkert zijn een bekend Nederlands echtpaar
dat christelijke liedjes zingt. Zij staan vooral bekend
door hun kinderliedjes. Daarnaast heeft het koppel
een uitgebreid oeuvre aan liedjes voor volwassenen.
Ze treden nog regelmatig op door het hele land,
waarbij ze begeleid worden door de muzikanten Jan
Borger (keyboard) en Dick Le Mair (drums en percussie). Tijdens de huwelijksplechtigheid van communevrienden bekeerden ze zich tot het christendom. Elly was als kind rooms-katholiek opgegroeid,
Rikkert kwam uit een humanistisch-socialistisch milieu. Ze werden beiden overtuigd door de woorden
van Jezus Christus en gingen door met wat ze het
liefste deden en doen: muziek maken. Maar hun teksten veranderden.. In die tijd verscheen de elpee ‘Levend water ‘en al gauw volgden er meer. Hun eerste
kinderalbum was getiteld ‘Vertel het aan de mensen’.
Na die tijd zijn er nog veel albums verschenen, waaronder een half Afrikaans/half Nederlands: ‘De omgekeerde wereld’ Hun laatste projecten zijn van
allebei een solo-cd voor volwassenen en voor kinderen: ‘Een gat in de lucht’ en ‘Groter groeien’.

Tangarine
Tangarine is een Nederlandse Engelstalige folkgroep
en wordt gevormd door de tweelingbroers Sander
Brinks en Arnout Brinks. Ze worden geboren op 16
augustus 1983 in Lelystad en verhuizen op negenjarige leeftijd naar Assen. De broers beginnen met het
schrijven en componeren van liedjes, deels met invloeden van hun helden Simon & Garfunkel, The
Beatles en Bob Dylan. In januari 2008 komt hun debuutalbum Between the Lines uit.
Na de release van Between the Lines komen de
broers in contact met andere muzikanten, waarmee
ze hun passie voor folk- en rootsmuziek delen. Tezamen vormen zij de formatie Tangarine & Friends. In
oktober 2008 verschijnt het album Fields of Poetry,
die over het inslaan van een nieuwe muzikale weg
gaat. Op 31 oktober 2008 komt hun eerste single
“This old robe” uit.
Op 19 maart 2010 verscheen het album A mystery
that binds us, still van Tangarine & Friends. Ondertussen werkte de broers samen aan een winter cd die
op 9 november 2010 verscheen, genaamd Wintersongs: the December sessions. 11 december 2010 staat
Tangarine in de Finale van de Grote Prijs van Nederland, categorie singer/songwriter.
Elly maakte nog een single met Tangerine:
‘Tegenwind’, ook voor de AMS.
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“Ik ben op
agressieve wijze
de Herberg
uitgezet”
Het verhaal van:
Hans Schaafsma
Op schandalige wijze is hij de Herberg uitgezet,
zo vertelt Hans Schaafsma.
De 67-jarige Schaafsma ging onlangs niets
vermoedend op stap met mede
Herbergbewoonster Cristien.
“Ik heb mijn verhaal op papier gezet
en deze ook toegezonden naar
wethouder Vedelaar en naar het ministerie
van Volksgezondheid”,
laat Schaafsma weten.

“Om een medebewoonster, die een ingrijpende geslachtsoperatie dient te ondergaan, wat afleiding te
bezorgen, heb ik haar aangeboden mij te vergezellen
in de stad om boodschappen te doen, de markt te bezoeken en samen wat te eten en te drinken. Ik had de
laatste tijd wat geld gespaard en wilde Cristien verwennen zo vlak voor zo’n zware en ingrijpende operatie. Na allerlei omzwervingen hadden wij zoveel
plastic tassen te dragen dat we maar alles bij elkaar
in een grote boodschappentas hebben gedaan om het
zo makkelijker te kunnen tillen.”
Na een wandeling kwamen Hans en Cristien aan bij
de Herberg. De opvang waar beiden verblijven. Hans
Schaafsma vervolgt zijn verhaal: “Boven in de tas
legden we een fles whiskey in de verpakking van de
slijterij. Ik was namelijk op zondag 12 augustus uitgenodigd door vrienden voor een tuinfeestje, waar
het dan de bedoeling was dat iedereen wat eten of
drinken mee nam.
Ook hadden we nog twee blikjes bier boven in de tas
zitten die ik buiten bij de Herberg wilde nuttigen,
want het was die dag warm weer. We hadden de
drank dus niet meegenomen om naar binnen te
smokkelen, want ik weet dat dat niet mag.
Rond de klok van half 5 ’s middags kwamen we het
terrein op van de Herberg met tussen ons in de grote
zware tas. Buiten de Herberg stonden een aantal bewoners een drankje te drinken of te roken.
Het was nog te vroeg om naar binnen te gaan voor
het eten en dus wilde ik graag een drankje drinken
en de boodschappen van mij en Cristien te verdelen.
Hoe anders verliep het…. Wij werden met de woorden ‘Zo Hans en Cristien lekker boodschappen gedaan?’ ontvangen.
Onze woonbegeleider zei “Laat maar eens zien wat
jullie allemaal hebben gekocht”.
En Cristien liep daarop met de tas naar binnen dus
restte mij niets anders dan er achteraan te gaan. Het
was voor de woonbegeleider natuurlijk een koud
kunstje om de drank te vinden. Deze werden direct
in beslag genomen en er werd gezegd dat de drank
direct vernietigd zou gaan worden. Ik probeerde
hem nog te overtuigen dat het helemaal niet de bedoeling was om dit mee te smokkelen, maar om deze
te bewaren in de kluis om deze op 12 augustus mee
te nemen zodat ik dan niet met lege handen aan zou
komen. Er werd gezegd dat het in het bezit hebben

Reactie van de Herberg:
De directie van de Herberg laat weten deze zaak serieus
te nemen en is met alle betrokkenen in gesprek
om deze situatie op te lossen.
Zij willen hier verder in de pers niet op reageren.
Foto: Marcel Senz

van alcoholhoudende dranken op het terrein óók niet
was toegestaan. Minzaam lachend om zoveel willekeur nam ik mijn verlies met de woorden dat hij
maar eens om zich heen moest kijken hoeveel overtreders van deze regels er dan wel niet waren.”
Schaafsma ging het pand in om naar de Olympische
Spelen te kijken. “Als oud-hockeyer was ik natuurlijk
geïnteresseerd in de herenfinale. Ik zat nog geen
10 minuten en toen kwam de woonbegeleider binnen
en vertelde dat hij in overleg met de bewaker besloten had tot een sanctie. Ik moest direct naar buiten en
mocht ’s avonds na 23.00 uur terugkomen. Beneden
gekomen protesteerde ik tegen de behandeling die ik
als 67-jarige moest ondergaan. Ik wilde graag precies
op schrift hebben welke straf ik moest ondergaan.
Ik wilde officieel bezwaar maken tegen de straf.
Dat verzoek werd mij geweigerd. Ik kon slechts een
uitdraai krijgen ‘der huis- en gedragsregels in de
Herberg”.
Schaafsma meende in zijn recht te staan en herhaalde
nogmaals zijn verzoek dat wederom geweigerd werd
met de toevoeging dat hij nu daadwerkelijk het pand
diende te verlaten.
“De wijze waarop ik als 67-jarige werd behandeld als
een klein kind door deze jongeling ging me echt te
ver. De uitspraak dat ik me niet de les laat lezen door
een respectloze snotneus schoot de bewaker in het
verkeerde keelgat. Hij gaf aan dat hij zijn collega niet
liet beledigen. Ik probeerde rustig te blijven en zei

dat ik zelf wel naar buiten kon gaan, maar dan wel
met de papieren waar ik om gevraagd had. Amper
uitgesproken lag ik met een bloedende neus buiten
voor de voeten van de aldaar verblijvende medebewoners. Ik was door die flinke bewaker als een zak
aardappels naar buiten gesmeten.” Schaafsma kreeg
een terreinontzegging van 3x24 uur en stond zonder
verdere kleding (alleen datgene dat hij aanhad, red.),
verzorgingsspullen en medicijnen voor zijn hart buiten. “Ik moest natuurlijk wel mijn pilletje hebben.
Maar de bewaker deed of hem dat niet interesseerde.
Daar stond ik letterlijk en figuurlijk in mijn hemd,
zonder geld, papieren, toiletgerei en mijn medicijnen.
Ik stond daar voor het prachtige gebouw, dat de Herberg is, maar waar blijkbaar daklozen als een misdadiger door het personeel wordt behandeld. Als je je
hond zomaar op straat zet krijg je een boete en
spreekt iedereen er schande van. Gelukkig kon ik bij
Joop van Ommen terecht om mijn verhaal te doen.”
Na de terreinontzegging volgde er ook nog een andere sanctie en dat was dat Schaafsma drie dagen en
nachten niet in de nachtopvang terecht kon, maar
moest overnachten in het voorportaal.
“Kijk in elke samenleving gelden er regels. En die
moeten gehandhaafd worden, zodat er duidelijkheid
is voor iedereen. Daar ben ik het helemaal mee eens”,
vertelt Schaafsma. “Maar er moet ook leiding gegeven worden aan de Herberg en dat ontbreekt daar
volledig. Er werd heel agressief gereageerd en dat
kan natuurlijk absoluut niet”, besluit Schaafsma.
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Kledingwinkel Op-Nieuw!
een groot succes
Wie er voor weinig geld leuk en modern uit wil zien, moet echt een kijkje nemen in de
kledingwinkel Op-Nieuw! in wijkcentrum De Pol in het winkelcentrum van ZwolleZuid. Cliënten en vrijwilligers runnen de winkel van de RIBW IJssel-Vecht die op 8 juni
2012 haar deuren heeft geopend.
‘Bezoekers kunnen van dinsdag t/m vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur mooie en betaalbare gedragen
dames- en herenkleding en accessoires in de winkel
kopen. Het is ook mogelijk om kleding te laten repareren en eenvoudige verstelwerkzaamheden te laten
doen. En iedereen die thuis mooie gedragen kleding
heeft liggen en deze niet meer draagt die kan de kleding bij ons brengen. Ook sieraden, sjaals, dassen,
riemen, tassen en schoenen zijn van harte welkom’,
vertelt gastvrouw Peggy Griep.
‘Er zijn steeds meer wijkbewoners, waaronder cliënten van de RIBW, die kleding bij Op-Nieuw! komen
kopen. Ze nemen een kijkje in de winkel, maken een
praatje en drinken een kopje koffie in het gezellige
wijkcentrum. De wijkbewoners zijn erg enthousiast,
de mond-tot-mondreclame gaat goed en zeker bij een
‘2 halen 1 betalen’ aanbieding loopt het storm. Ook
bezoekers uit andere wijken van Zwolle en marktgangers weten onze winkel met mooie en goedkope
kleding te vinden.’

Cliënten runnen de winkel
De RIBW cliënten Debby en Antoinette werken in de
winkel en hangen de kleding op de juiste plek en op
kleur. Antoinette maakt zelf ook nog mooie sleutelhangers, kraaltjes en hartjes die in de winkel worden
verkocht. Vrijwilligster Martha bepaalt of de kleding
die binnenkomt er nog goed uitziet en schoon is en

ze stelt de prijs vast. Begeleidster Bea en wijkbewoner Do werken ook in de winkel.

Wijkgericht werken
in Zwolle-Zuid
De kledingwinkel Op-Nieuw! is onderdeel van het
wijkgericht werken in Zwolle-Zuid.
‘Door de winkel komen onze cliënten met de mensen
in de wijk in contact, ze worden actiever in hun eigen
leefomgeving en dat brengt de integratie in de maatschappij op gang. Het doel is dat ze straks een reguliere baan hebben’, vertelt Peggy van de RIBW.

Ervaring opdoen
voor de toekomst
Peggy: ‘Ik merk dat het erg goed werkt voor onze
cliënten. Het zou dus mooi zijn als er ook in andere
wijken in Zwolle zo’n winkel voor wijkbewoners zou
komen.
En wat de kledingwinkel Op-Nieuw! betreft hoop ik
dat de vele bezoekers blijven komen zodat onze
cliënten ervaring op kunnen doen voor de toekomst.’
Op-nieuw! is gevestigd in Wijkcentrum De Pol,
Gelijkheid 1 in Zwolle-Zuid
(nabij het winkelcentrum van Zwolle-Zuid).

Gastvrouw Peggy en vrijwilligster Martha van kledingwinkel Op-Nieuw!
Advertentie
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COLUMN JOOP VAN OMMEN
GRONDLEGGER VAN DE HERBERG
Laten we
elkaar helpen
Onlangs werden uitgeprocedeerde asielzoekers op straat
gezet bij de opvang
waar ze eigenlijk terecht zouden moeten
kunnen.
De organisaties willen hun handen daar
niet aan branden.
Maar wat moet je dan? Die mensen, want dat zijn
het toch, mensen, op straat laten? Nee, want we
hebben met zijn allen een rode draad afgesproken, namelijk niemand op straat. En dus ook deze
mensen niet. Want wat meneer Leers allemaal
doet in Den Haag moet hij zelf weten, maar wij
laten deze mensen niet in de steek. Ook Egbert
Gritter reageeert, namens de RIBW, in deze Herbergkrant op dit voorval.
Mensen in de buurt van de WRZV-hallen waren
bang dat ik weer tal van mensen ging opvangen.
Maar dat doe ik niet. Ik wilde alleen een daad
stellen. Kijk we hebben goede voorzieningen om
deze mensen op te vangen, maar soms gebeurt
het niet en dan moet iemand het doen, want er
mag ECHT niemand op straat, zonder dat hij of
zij het zelf wil. Maar het incident zoals ik hierboven vermeld heb, heeft gelukkig wel zijn uitwerking gekregen. Er is namelijk iemand aangesteld
die de controles houdt bij de Centrale Toegang.
Egbert Gritter legt dat in zijn verhaal goed uit.
Wethouder Vedelaar is in de bres gesprongen en
heeft het keurig opgepakt. Kijk dat is iemand
waar je wat mee kunt.
De gemeente, diverse organisaties en wij hebben
afgesproken dat er niemand op straat komt en
daar moeten we elkaar ook aan houden en elkaar
scherp op houden. Kijk nu is het nog zomer en
terwijl ik dit schrijf hebben we een enorme
warme dag achter de rug. Als er dan iemand op
straat slaapt dan komt hij de nacht wel door. Sterker nog wellicht kiezen mensen ervoor dan juist
op straat te slapen. Maar wat doen we als het 15
graden onder nul wordt. Dan hebben we andere
problemen. En die moeten we juist voor zijn.
Laten we kijken naar wat burgemeester Henk Jan
Meijer bij ons in de Herbergkrant vertelde over de
vorige winter. Hij zei toen en ik citeer: “Vorig jaar
was het -15 maar Zwolle had de mensen al binnen zitten”. En hopelijk kan onze burgervader dat
dit jaar weer zeggen.
Je ziet steeds meer behoefte aan hulp bij de mensen. Hier in de WRZV-hallen hebben we elke
week op woensdag het Christelijk Eetcafé.
Veel mensen die daar komen kijken weer uit naar
de woensdag omdat ze dan wat gezelligheid en
aanspraak hebben. Kijk wij kunnen ons dat misschien niet voorstellen, maar meer mensen dan
wij denken hebben hier behoefte aan. Of kijk naar
de Voedselbank. Eén keer per 14 dagen mogen de
mensen daar dan eten ophalen. Maar hoe zit het
dan met die andere 13 dagen? We moeten met
zijn allen de vinger aan de pols houden en zorgen
dat we deze mensen helpen. Wij hebben bij ons
thuis vroeger ook veel armoede gekend. Maar in
onze buurt hielpen we elkaar altijd. En naar die
tijd moeten we weer terug. Degenen die de boot
missen moeten geholpen worden. En dat moeten
we met zijn allen doen. Als Stichting Vrienden
van de Herberg worden we op dit moment overstelpt met hulpaanvragen, en wij helpen zoveel
mensen als we kunnen. Help je buren of familie
als die dat nodig hebben. En laten we elkaar helpen!
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Egbert Gritter; bestuursvoorzitter RIBW Groep Overijssel

“Als deze mensen zich ’s avonds melden
moeten zij opgenomen worden”
In de afgelopen tijd kwamen er diverse
klachten binnen over de opvang van daken thuislozen en uitgeprocedeerde asielzoekers. Tijd om een gesprek aan te gaan met
Egbert Gritter, voorzitter van de Raad van
Bestuur van de RIBW Groep Overijssel.
De RIBW Groep Overijssel is onder te verdelen in
twee gebieden, te weten IJssel-Vecht en Twente. Gritter begon zijn carrière bij de RIBW in 1989. Vier jaar
later werd hij directeur en nu dus sinds een aantal
jaren bestuursvoorzitter. Bij de RIBW Groep Overijssel werken ongeveer 900 mensen en per jaar zijn er
3.000 cliënten in begeleiding, waarvan 2.000 in doorloop. “Ja, dat is een behoorlijke organisatie”, vertelt
Gritter. Eén van de instanties die sterk verbonden is
met de RIBW Groep Overijssel is de Herberg in
Zwolle.
RIBW staat voor Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn. De RIBW Groep
Overijssel richt zich onder meer op mensen met een
psychiatrische of psychosociale beperkingen die begeleid moeten worden omdat ze om verschillende redenen niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de
samenleving. “In sommige gevallen komt er ook nog
een verslavingsprobleem om de hoek kijken”, aldus
Gritter. De RIBW Groep Overijssel kent drie vormen
van begeleiding, te weten begeleiding bij wonen met
verblijf, begeleiding bij zelfstandig wonen en begeleiding bij dagbesteding en werk. De RIBW Groep
Overijssel heeft 800 plaatsen waar cliënten continu
verblijven en de panden waaruit gewerkt wordt zijn
gedeeltelijk in eigendom maar veelal huurt men de
panden van woningstichtingen. “We gaan met onze
cliënten aan de slag op de gebieden wonen, werk en
welzijn. De normale dingen die ook bij andere mensen tot de dagelijkse gang van zaken behoren”, aldus
Gritter. Behandelingen die door een dokter verricht
moeten worden gebeuren niet bij de RIBW Groep
Overijssel. “We verwijzen mensen bij noodzaak door
naar de dokter, het is niet zo dat we zelf doktoren in
dienst hebben.”
Wijkgericht werken
Eén van de belangrijkste punten van de RIBW Groep
Overijssel is mensen weer maximaal te laten participeren in de maatschappij. Maar hoe krijg je de mensen weer in de samenleving?! Eén van de manieren is
het wijkgericht werken. Waar verblijven de cliënten
en welke mogelijkheden en voorzieningen zijn er in
een wijk? Als een cliënt in een wijk woont dan kan
deze het beste daar ook begeleid worden. Zo krijgen
ook de burgers een beter beeld wat er zich afspeelt.
“Wij zeggen ook altijd tegen onze cliënten die zelfstandig wonen dat ze zich moeten houden aan de
‘regels die er in de buurt gelden’. Als de buurman
zijn tuin netjes heeft, dan moet jij dat ook hebben
zeggen we dan”, legt Gritter uit. De buurt kan ook
altijd een beroep doen op de begeleider van de RIBW
Groep Overijssel. “Zij kunnen de begeleider ook bereiken mocht het nodig zijn. Je moet open zijn naar
de buurt toe en je moet de buurt erbij betrekken. Je
moet adequaat handelen.”
In de media kwam enkele weken geleden het bericht
dat er veel klachten waren over de opvang van daken thuislozen in opvangplekken zoals de Herberg.
Ook werd er niet juist omgesprongen met de opvang
van uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij werden niet
toegelaten in opvanghuizen als de Herberg. Egbert
Gritter vertelt: “Je leest en hoort het en dan duik je er
natuurlijk gelijk in. Ik heb contact opgenomen met de
directeur van de Herberg en met de teamcoördinator.
Dan blijken die klachten wel bekend te zijn maar van
één en dezelfde persoon afkomstig te zijn. Maar ik ga

er ook van uit dat er op directieniveau ook direct
achteraan wordt gezeten. Kijk, zo’n klachtenlijst is
erg vervelend, maar wij staan natuurlijk open voor
klachten. We hebben niet de indruk dat er direct wat
veranderd moet worden, maar uiteraard zullen we
kijken of dit soort klachten voorkomen kunnen worden. Maar je moet er ook rekening mee houden dat je
met een bepaalde doelgroep te maken hebt.”

Uitgeprocedeerd
Joop van Ommen, grondlegger van de Herberg, nam
onlangs in de WRZV-hallen uitgeprocedeerde asielzoekers op omdat zij geweigerd werden in de reguliere opvang zoals onder meer in de Herberg onder
het mom dat men vol zat. Iets dat Joop van Ommen
en ook Wethouder Nelleke Vedelaar direct afwezen.
Een golf van consternatie viel over de Zwolse gemeenschap heen. Buren waren bang dat er in de
WRZV-hallen weer tal van daklozen opgevangen
werden en de SP en GroenLinks in de Zwolse gemeenteraad stelden vragen aan verantwoordelijk
wethouder Nelleke Vedelaar. De afspraak was: “Als
deze mensen zich ’s avonds melden moeten zij opgenomen worden. De volgende dag moeten ze zich dan
melden bij de betreffende instantie, in dit geval het
Vluchtelingewerk. De Centrale Toegang speelde daar
toen nog geen rol in”, weet Gritter. Dit was het
Zwolse beleid.
“Het doel van de Centrale Toegang is om te komen
tot een kwalitatief hoogwaardige, uniforme, objectieve en onafhankelijke screening en toewijzing (van

de aangemelde cliënten) waarbij toevalsfactoren zoveel mogelijk worden uitgesloten. Ook moet de Centrale Toegang beter zicht geven op het functioneren
van de totale dienst- en hulpverleningsketen en op
collectieve en individuele casuïstiek”, zo laat de website van de gemeente Zwolle weten.
Als reden om de asielzoekers niet op te nemen op dat
moment werd gezegd dat de Herberg vol zou zitten.
Dit was pertinent niet het geval. Iets dat Gritter ook
bevestigt. Op zich zit de Herberg nooit vol. Het kan
wel overvol en wellicht onverantwoord vol zijn.
“Dat heeft wellicht ook te maken met de wijze van
communiceren van de medewerkers op dat moment.”
Wethouder Nelleke Vedelaar vertelde naar aanleiding van dit incident dat er tussen de betreffende
partijen hele duidelijke afspraken gemaakt moeten
worden. Iets dat door Gritter van harte wordt toegejuicht. Vluchtelingenwerk is volgens Gritter de aangewezen instantie om zich op te werpen voor deze
groep. “Maar er had adequater gereageerd moeten
worden om deze mensen te helpen, want de rode
draad in Zwolle is ‘niemand op straat’. Er had gezegd moeten worden: even naar de Herberg en wat
dan?. Als ze dan bij Joop (Van Ommen, red.) komen
dan lukt het ineens wel. Maar de Centrale Toegang
(CT) krijgt er nu een rol in. Door dit soort incidenten
raken we weer in gesprek en gaan we kijken wat er
wel en niet kan. De eerste opvang vindt binnen de
Herberg plaats en het wordt gemeld aan de Centrale
Toegang. Die hebben hun verantwoordelijkheid te
nemen. Er moet goed en deugdelijk onderdak verleend worden.”
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“Je krijgt ook een brief van het kind terug.
Dat is toch mooi.”
Op vrijdag 23 maart vond in de WRZV-hallen een zaalvoetbaltoernooi voor daklozen
plaats. Twaalf teams streden mee om de spreekwoordelijke eer. Verantwoordelijk hiervoor was Jan ten Bloemendal. De opbrengst was fantastisch evenals het toernooi zelf.
En dat alles voor de medemens. En Jan laat weer van zich horen.

Bewoners en personeel
dagopvang verslavingszorg Tactus adopteren
Etiopische jongen
De 57-jarige Ten Bloemendal is ex-verslaafde en exdakloze. Hij was verslaafd aan de drank, maar nu is
hij er vanaf. Hij drinkt nog wel eens wat. “Maar al
een heel stuk minder. Af en toe een keer een biertje.
Drank is voor mij gelukkig geen verslaving meer”,
vertelt de sympathieke Zwollenaar, die verblijft bij
de opvang van Tactus Zwolle.
Ten Bloemendal weet dat men nu bezig is met het
bouwen van de school naar aanleiding van onder andere het voetbaltoernooi dat de Zwollenaar organiseerde. Nu is hij dus met iets nieuws bezig en dat is
het adopteren van een kind via Compassion, een internationale, christelijke kindsponsororganisatie die
in 26 ontwikkelingslanden meer dan 1,2 miljoen
kinderen de kans geeft op een leven. “Met de bewoners hier en het personeel van Tactus zamelen we 30
euro per maand in. Daarmee krijgt Demelash school,
kleding en eten. En daarvan kunnen ook nog zijn
moeder en zijn vier broertjes en zusjes onderhouden
worden. Ook krijgt hij onderwijs en kan hij zelfs bijles krijgen. En als iedereen bij ons nou een euro per
maand betaalt dan hebben we het al voor elkaar. En
dat moet toch kunnen 1 euro. Sommige van de
verkopers van de Herbergkrant doneren een deel
van de opbrengst van de verkoop”, vertelt Jan ten
Bloemendal. Zelf adopteert Jan al twee kinderen. “Je
krijgt ook een brief van het kind terug. Dat is toch
mooi.”

ontwikkelen en geestelijke te groeien”, zo laat Compassion weten.
Demelash woont in het dorpje Fetra, 164 kilometer
ten noordoosten van de hoofdstad Addis Abeba. Demelash woont in de heuvels van Fetra. De ondersteuning van Demelash voorziet hem van onderwijs,
gezondheidscontroles, kleding, voedzame maaltijden, sport, schoolbenodigdheden en gezondheidsvoorlichting.

Compassion
Compassion helpt al meer dan 50 jaar kinderen die in
armoede leven. In 1952 begon het in Korea met de
droom van één man: de Amerikaanse evangelist
Everett Swanson. Tijdens en vlak na de Korea-oorlog zag Swanson de verschrikkingen in het land
waar hij als legerpredikant werkte. Veel kinderen
zwierven op straat. Zij waren wees geworden of ver-

stoten door hun moeder omdat zij een Amerikaanse
vader hadden. Niemand keek naar hen om…

Eén-op-één
Terug in Amerika liet het Swanson niet los en begon
een weeshuis te ondersteunen.
Al snel kwamen er meer weeshuizen bij en bleek dat
er behoefte was aan langetermijnhulp. In 1952 zette
hij een kindsponsorprogramma op.
Zo kon een westers gezin een kind in nood ondersteunen. Dit was het begin van het werk van Compassion. Zijn inspiratie kwam uit Mattheüs 15:32: “I
have compassion on the multitudes. I will not send
them away.”

1,2 miljoen kinderen
Wat begon met 35 weeskinderen in Korea, is uitgegroeid tot ruim 1,2 miljoen kinderen wereldwijd.
Nu werken we in 26 ontwikkelingslanden op 3 continenten: Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
We werven fondsen in 13 westerse landen. In Nederland is Compassion sinds 1996 actief.

En Jan ten Bloemendal doet meer. Zo is hij Ombudsman geworden voor de mensen die bij Tactus ondergebracht zijn. “Mensen die problemen hebben die
kunnen bij mij terecht voor hulp. Bijvoorbeeld als ze
hulp nodig hebben bij de aanvraag van hun uitkering of als ze schulden hebben. Ook mensen die in de
Herberg verblijven kunnen er gebruik van maken. Ik
ben door De Kern gevraagd dat te doen. Ik heb daar
ervaring in en al mensen kunnen helpen. Prachtig
om te doen. Ik heb goede communicatieve
vaardigheden en dat is natuurlijk belangrijk.”

Demelash Tegegn
De Ethiopische jongen die geadopteerd is door de
mensen van Tactus is de 8-jarige Demelash Tegegn.
Hij woont bij zijn moeder. Zijn huishoudelijke taak is
kopen en verkopen op de markt. Zijn moeder heeft
soms werk als verkoopster op de markt. Het gezin
telt vier kinderen. Als onderdeel van het Compassionprogramma gaat Demelash naar de activiteiten in
de gemeente. Hij gaat ook naar de basisschool, waar
zijn prestaties gemiddeld zijn. Voetballen en volleyballen zijn zijn favoriete activiteiten. “Door de ondersteuning van de mensen van Travers heeft Demelash
nieuwe mogelijkheden om zich fysiek en mentaal te

Foto: Marcel Senz

De 57-jarige Ten Bloemendal laat weer van zich horen
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Directeur-bestuurder deltaWonen Evert Leideman

“Ik ben trots op wat we bereikt hebben
als ik naar de Herberg kijk”
In de Herbergkrant kijken we ook mee bij de Woningcorporaties. Deze corporaties zijn
zeer nauw betrokken bij de Herberg en het ontstaan daarvan. Vandaag kijken we mee
met Evert Leideman, directeur-bestuurder van deltaWonen Zwolle.
Leideman is sinds oktober 2008 werkzaam als directeur-bestuurder bij deltaWonen. In zijn privéleven is
Leideman getrouwd, vader van 3 zoons en woonachtig in Meppel. “Ik organiseer ook internationale motorreizen. We zijn met de groep al in diverse landen
geweest zoals Nieuw-Zeeland, Peru en de Verenigde
Staten. Iedere keer prikken we een plaats op de wereldbol. Ja, dat doen we letterlijk. Verder interesseer
ik me in paarden. Mijn vrouw rijdt dressuur op een
Fries Paard. Dat is wel bijzonder, want dat komt niet
vaak voor in de dressuur. Ook sleutel ik graag aan
auto’s en motoren en rijd ik graag rally’s.”

DeltaWonen
DeltaWonen is als woningcorporatie actief in Zwolle,
Kampen en Oldebroek. In haar werkgebied beheert
deltaWonen ongeveer 15.000 woningen en zijn er 200
mensen actief in de vier kantoren. “In Zwolle aan de
Veerallee zitten de stafdiensten zoals we dat noemen.
In Wezep aan de Rondweg zit een bezoeklocatie en
een ontwikkelings- en onderhoudslocatie en aan de
Oude Vismarkt in Zwolle en in Kampen zitten ook
nog bezoeklocaties. Onze missie is dat wij mensen
willen huisvesten die huisvesting niet zelf kunnen
organiseren. Wij willen graag iedereen onder dak.
Wij kijken niet alleen naar de inkomensgrens van €
33.000 die we opgelegd hebben gekregen. Ook als er
bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met kinderen
is die € 34.000,= verdient, zullen we die zeker helpen.
De rode draad die we hebben afgesproken met zijn

allen is ‘Niemand op Straat’.”
De Herberg was voor Leideman één van zijn ‘externe
wapenfeiten’ als directeur-bestuurder. “Ik was en
ben nog steeds erg trots wat we hebben bereikt met
alle partijen. De Herberg huisvest mensen en geeft ze
een stuk begeleiding. Het mooie van dit hele project
is dat we dat met zijn allen gedaan hebben en totaal
los van eigen belangen. Je kunt wel vergaderen en
vergaderen waarom je zoiets niet zou moeten doen,
maar je moet met zijn allen de schouders onder zo’n
project zetten.”
Ook elders in het land merkt Leideman dat de Herberg een project is om trots op te zijn. “Het klinkt
misschien raar, maar soms heb ik het gevoel dat ik
een stukje eigenaar ben van de Herberg. Zo trots ben
ik op het resultaat dat we bereikt hebben met zijn
allen. De Herberg is een visitekaartje en ik denk dat
de mensen van de Herberg en het bestuur dat ook
gerust meer mogen uitdragen. Zorg dat er organisaties vanuit andere plaatsen komen kijken naar hoe
het hier geregeld is. Ik was pas bij corporatie Haaglanden in Den Haag en daar begonnen ze er ook
over. Zij vertelden ‘wij willen binnenkort een keer
langskomen om te bekijken hoe jullie dat doen’. Dat
is een mooi compliment.”

Dienstverlening
Ook intern bij de Herberg gaat de dienstverlening

“Als Zwarte Piet
hoorde ik de echte verhalen”

goed, heeft Leideman de indruk. “Mensen worden
daar goed geholpen en naar mijn mening voorziet de
Herberg in een duidelijke behoefte.”
Over het feit dat mensen er zelf voor kiezen om
onder een brug te slapen is Leideman duidelijk.
“Veel mensen denken dat, maar dat is absoluut niet
zo. Er zullen er 1 of 2 zijn die dat willen maar verder
kan het iedereen overkomen. Ik ben in de Herberg
ook een keer als Zwarte Piet geweest tijdens het Sinterklaasfeest. En dan hoor je van de bewoners pas de
echte verhalen. Als je daar op een normale dag komt
dan denkt iedereen ‘oh daar heb je weer zo’n hoge
pief met een dure auto en een duur pak.’ Maar als je
dan in een rol komt als Zwarte Piet dan hoor je dus
de echte verhalen. Dat iedereen daar terecht kan
komen, besefte ik heel erg toen ik daar plotseling een
oud-collega tegenkwam die daar bivakkeerde. Ik
werkte met hem bij een verzekeringsmaatschappij.
Daar schrok ik wel van. Hij werd ziek, zijn relatie
ging kapot, zijn baan kwijt en zo kwam hij terecht in
de Herberg.”

Toekomst
Mede door een belangrijk financieel fundament van
diverse woningcorporaties kwam de Herberg tot
stand. Maar het rond krijgen van de exploitatie zal
moeilijker worden, zo verwacht Leideman. “Want
wie had er vier jaar geleden verwacht dat we nu in
een crisis zouden zitten?! We moeten kijken hoe we
dit kunnen volhouden. Ook de corporatiewereld verandert. En dus zullen wij ook in ons netwerk moeten
gaan kijken naar steun. Dan denk ik onder andere
aan zorgverzekeraars, zorgaanbieders en bepaalde
commerciële partijen.
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De laatste stap naar Cristien
De 51-jarige Cristien woont sinds 10 jaar in de Herberg. De redactie van de Herbergkrant
had al eerder een gesprek met één van de meest bekende bewoners van de Herberg. Dit
ging over haar verleden en haar jarenlange wens om daadwerkelijk een vrouw te zijn.
Cristien was namelijk niet altijd Cristien. Zij werd geboren als jongen maar zat voor
haar gevoel in het verkeerde lichaam. Nu stond ze voor haar laatste operatie. Daarom
was het tijd om weer eens een gesprek aan te gaan met deze bijzondere bewoonster.
Vrijdag 17 augustus jl. zou Cristien de laatste operatie (geslachtsoperatie) ondergaan en daarna zou zij
volledig als vrouw nog door het leven gaan. Zeventien jaar geleden vond de eerste operatie plaats en tal
van operaties en jaren later zou dus de laatste volgen. Maar helaas kon deze geen doorgang vinden.
De dokter was ziek. En dus meldde de sympathieke
bewoonster van de Herberg zich donderdag voor
niets in het ziekenhuis. “Ik moest me donderdag om
half 2 melden. Dat heb ik keurig gedaan en vrijdagmorgen zou ik dan om 8 uur ’s morgens geholpen
worden. Om half 8 zat ik helemaal klaar en had mijn
operatiejurk al aan. En toen hoorde ik dat het niet
door kon gaan. De dokter was ziek geworden van
inentingen die hij had gekregen voor een reis naar
het buitenland. En hij is de enige daar die deze operaties kan uitvoeren.”

tatoeage-verwijderingen. Met name de laatste operatie was pijnlijk. “Toen zat ik ook aan de morfine.
Puur voor de pijnbestrijding”, legt Cristien uit.
De geslachtsoperatie die gepland stond zou een 6uur durende operatie zijn. “Ik zou 8,5 uur gaan sla-

pen dus ik merk er niets van”, vertelt Cristien
lachend. Zenuwachtig was ze niet. “Ik laat het maar
gewoon over me heen komen en als ik wakker word
is het al gebeurd”, zegt ze nuchter.
Na de operatie zal er ook een papieren rompslomp
moeten plaatsvinden. “Ik moet dan naar het gemeentehuis en mij als vrouw laten inschrijven bij de burgerlijke stand. Maar ook bij het ziekenfonds, bij de
belasting en noem zo maar op.
Cristien kan niet wachten tot de operatie daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Want dan is ze wie ze
graag wil zijn.

Cristien was woedend toen zij hoorde dat de operatie niet door kon gaan. “Ja ik was écht kwaad. Had
me er helemaal op voorbereid en dan kan dat niet
doorgaan. Die operatie kostte me 1000 euro. Maar ik
krijg wel een schadevergoeding. Ik hoor binnenkort
wanneer ik nu geholpen ga worden. Maar ik hoop zo
snel als mogelijk.”
Cristien vertelde eerder al: “Ik ben voor mijn gevoel
al wel een vrouw. Als ze meneer tegen me zeggen
dan kan ik kwaad worden. Pas belde mijn bewindvoerder op en die zei meneer ik verbreek de verbinding. Toen heb ik hem teruggebeld en gezegd dat ik
een vrouw was.”
Een verandering van geslacht wordt niet altijd gewaardeerd of positief tegenaan gekeken. “Ook in de
Herberg was het in het begin lastig, maar nu reageert
iedereen heel positief.” Vanwege de vastgestelde medische noodzaak worden de kosten voor de operaties
vergoed door de verzekeraar. “De psychiater vroeg
pas plagend en wat nu als ik je gewoon zo laat. Nou,
dan krijg je een schop antwoordde ik”, vertelt Cristien lachend. Na de operatie is het ‘slechts’ nog een
kwestie van het blijven gebruiken van vrouwelijke
hormonen.
De eerste operaties waren aan borst, been en

Foto: Marcel Senz

Advertentie

Rotterdamse daklozen
winnen voetbaltoernooi
Het herenteam van Rotterdamse daklozen heeft zaterdag in
Amsterdam het voetbaltoernooi om de Dutch Street Cup gewonnen. In de finale versloegen de Rotterdammers het daklozenteam van de Amsterdammers.
De strijd werd beslist met strafschoppen want de wedstrijd eindigde in 8-8.
Het is de derde keer dat de Rotterdammers de finale winnen.
Zij gaan in oktober namens Nederland naar het WK in Mexico City.
Begeleider Gert Kraaijveld van het Leger des Heils is ontzettend blij met zijn
team. “Ik ben echt apetrots op de spelers. Ze hebben het afgelopen half jaar
heel hard getraind.”
De Dutch Street Cup is ingesteld om structuur en regelmaat te brengen in het
leven van de voetballende daklozen en om hen op die manier meer kans te bieden op een betere toekomst.
Bron: Rijnmond.nl

Alles O.K. bij de WRZV!
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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Woefstok:
Het grote lifestyle evenement
voor hond en baasje
Het aantal van 400.000 bezoekers, zoals Woofstock in Canada, gaan ze niet redden, maar
toch worden er veel bezoekers verwacht tijdens het eerste Woefstok-festival in Nederland. Deze vindt plaats op 22 september aan de Wythemerplas in Zwolle. Voor de organisatie tekenen Inèz van der Voet en Gooitske Zijlstra. “En iedereen die ons helpt en
ondersteunt, want gelukkig kunnen we bogen op zeer veel vrijwilligers”, openen Inèz
en Gooitske.
Het Woefstok Festival is hét lifestyle festival voor
hond en baasje waar je àlles samen met je hond beleeft! Deze eerste editie van het festival is uniek in
Nederland. De Herbergkrant had een gesprek met
Inèz en Gooitske. En één ding kun je de dames niet
ontzeggen en dat is enthousiasme!
Toen de dames startten met de organisatie hadden ze
niet verwacht hoeveel er op hen af zou komen. “Er
gebeurt zoveel met ons. Er zijn zoveel mensen die
met ons meedoen en meewerken. We verbazen ons
er elke keer weer over. We worden echt elke keer
weer verrast. Van de gemeente Zwolle tot aan de
vrijwilligers, iedereen meldt zich spontaan aan bij
ons. En dat is te gek, want alleen red je het ook niet.
Wij zijn wel degene die het organiseren, maar dan
wel met een hele grote achterban”, aldus Inèz en
Gooitske.

onvergetelijke dag voor zowel het baasje als de hond.
Je kunt namelijk ook tapas eten en zeg nou eens eerlijk, wanneer heb jij nou tapas gegeten met de hond.

Dat is toch geweldig. Wij willen graag iedereen oproepen om te komen met de hond. Het wordt echt
een fantastische dag”, besluite Inèz en Gooitske.
Kaarten voor het festival zijn te koop via www.woefstok.nl en bij alle Primera’s in het land.

“De hond is het meest
trouwe bezit
wat ze hebben”

“Van

de gemeente Zwolle
tot aan de vrijwilligers,
iedereen meldt zich
spontaan aan bij ons”

Het lifestyle evenement moet dus een leuke dag voor
hond én baas worden. Want de hond is voor alle
hondenbezitters het meest trouwe bezit dat men
bezit. “Kijk maar naar de dak- en thuislozen. Een
aantal daarvan hebben een hond en doen alles daarvoor. Het is het meest trouwe bezit wat ze hebben.
Het is echt een vriend voor ze. Degene op wie ze
kunnen bouwen en kunnen vertrouwen”, vertellen
Gooitske en Inèz. Voor andere mensen is de hond
weer het verlengstuk van het gezin. “En honden
worden ook gebruikt bij bijvoorbeeld rampen, bij het
zoeken tussen het puin of bij het zoeken van explosieven. Je ziet wat een belangrijke plaats de hond in
het algemeen inneemt in de maatschappij.”
Woefstok bestaat uit een viertal thema’s, te weten:
Sport en Spel, Fit en Blij, Op en Top en Luvjoe.
Bij Sport en Spel gaan hond en baasje actief aan de
slag. Hier ga je onder andere fitnessen met je hond en
doe je de dans de hippieshake.
Bij Luvjoe volgen onder meer knuffelcolleges met
kinderen, relatietherapie met een hondenfluisteraar
en is er een hondentolk. Op het Op en Top-veld alles
over de verzorging van de hond en kun je een mooi
kettinkje passen bij de halsband. Op de ‘afdeling’ Fit
en Blij alles over de gezondheid van de hond. Alles
over overgewicht, wat doe je tegen vlooien en wat
doe je als je hond sloom is.
De dierenambulance is ook aanwezig tijdens Woefstok. Daar kan men de hond laten chippen. Iets dat
per 1 januari jl. verplicht is.
De Horeca en een hondenbrokkenmerk verzorgen
speciale hondenhapjes en hondenbier. Dat is een speciale bouillon in een bierflesje. “Het wordt echt een

Bedenkers en initiatiefnemers van Woefstok Festival Gooitske Zijlstra (links) en Inèz van der Voet (rechts).
De honden zijn Pukkie (Jack Russel) en Douwe (Drentse Patrijs).
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Henkie opnieuw veroordeeld
In de vorige editie van de Herbergkrant
kon u een verhaal lezen met Henkie van
der Weide. Henkie ‘vierde’ zijn veertigjarig
jubileum in de criminaliteit. Op 31 juli zou
een uitspraak volgen in de meest recent
zaak tegen Van der Weide. Die was bij het
ter perse gaan van de vorige Herbergkrant
nog niet bekend, maar inmiddels is de
straf uitgesproken. Henkie van der Weide
kreeg twee jaar tegen zich geeist.
Er komt dus een vervolg op zijn ‘veertig
jarig jubileum’.
Maar Henkie gaat in beroep, want hij is het niet eens
met de uitspraak. In de vorige editie vertelde hij over
zijn zaak, waarin hij beschuldigd werd van het stelen
van een fles port en van een fiets, dat de aanklacht
niet klopte.
Hij vertelde destijds: “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.”

Nieuws in het kort
Dak- en thuisloze dichters gezocht!
Wat inspireert je? Wat maakt voor jou het leven de moeite waard? MOVISIE, Federatie
Opvang en LOC Zeggenschap in zorg zijn op zoek naar jou als je dak- of thuisloos bent
en hierover een gedicht wilt schrijven. De drie beste gedichten worden gepubliceerd in
een brochure waarin dak- en thuislozen vertellen wat hen motiveert.
We zijn op zoek naar tien dichters (vanaf 18 jaar) die ieder 2 gedichten in willen leveren.
Hoe meld ik me aan?
Je kunt je aanmelden tot 31 augustus 2012 bij
Anita Wijnands, a.wijnands@loc.nl of 030-2843200
begin_of_the_skype_highlighting 030-2843200
end_of_the_skype_highlighting.
Dan hoor je meteen of je nog bij de eerste tien zit die
mee kunnen doen.
Vervolgens heb je de hele maand september om je
gedichten in te sturen.
Als vergoeding ontvang je een cadeaubon t.w.v. € 15,-.

Muzikale intermezzo’s in De Enk
Vrijdag 31 augustus is het weer zover, dan is de volgende Talento Forza
van 20.30-23.00 uur in Wijk- en dienstencentrum De Enk (zie www.mfc-de-enk.nl)
in de creatieve, kunstzinnige en super gezellige wijk Assendorp in Zwolle.
De avond zal dit keer voornamelijk in het teken staan van met elkaar socialiseren en wellicht nog gezamenlijk nagenieten van de heerlijke ondergaande zomerzon op het mooie, grote terras aldaar.
Dit alles onder het genot van een drankje, gezellige mensen en muzikale intermezzo’s, dit maal verzorgd
door ervaren en minder ervaren muzikanten uit Zwolle e.o. die live hun klanken ten gehore zullen brengen.
Voor deze avond is dan ook geen opgave nodig, toegang is gratis en RIBW cliënten krijgen die avond
2 consumptiebonnen.

COLUMN EELKE BLOKKER
INSTITUUT VOOR PUBLIEKE WAARDEN
De zelfredzaamstaat
Alleen mensen die
schuldenvrij kunnen
leven komen nog in
aanmerking
voor
schuldhulpverlening.
Je mag pas in een goedkope huurwoning wonen als je in je eigen inkomen
kunt voorzien. Je kan alleen meedoen aan een traject voor jongeren met gedragsproblemen als je je
normaal kunt gedragen. De verzorgingsstaat ontwikkelt zich tot een bestel voor de zelfredzamen en
sluit de meest hulpbehoevende gevallen in toenemende mate uit.
De overheid treedt terug. De samenleving moet het
zelf en samen weer doen. Iedereen moet meedoen:
zoveel mogelijk zelfstandig wonen, werken naar
vermogen en een bijdrage leveren aan onze economische samenleving. Participatie is de norm. Dat
geldt niet alleen voor de burger. Ook voor de professionele hulpverlener. Als die nog iemand helpt
op kosten van het publiek, dan is resultaat verplicht. Professionele hulpverleners dienen hun
cliënten zo goedkoop mogelijk doeltreffend naar
een optimaal niveau van participatie te bewegen.
In de uitvoering ligt zoveel nadruk op effectiviteit –
“iedereen moet meedoen” – en efficiency – “tegen
zo min mogelijk uitvoeringskosten” – dat die uitvoering zijn eigen logica creëert om die gewenste
kosteneffectiviteit te bereiken. Die logica komt er
simpelweg op neer dat alleen nog mensen ondersteund worden waarvan we van tevoren kunnen inschatten dat die met relatief gemak richting de juiste
uitkomst te manoeuvreren zijn. Op basis van die logica zijn allerlei methoden ontwikkeld, zoals vragenlijsten, risicoprofielen en participatieladders,
waarmee we objectief kunnen beredeneren of iemand het waard is om überhaupt toegang te krijgen tot ondersteuning. Of iemand het waard is
wordt afgemeten aan de evidence based inschatting
of die persoon zal slagen de meedoennorm te bereiken.
Deze nieuwe logica wordt voortgestuwd door stelselwijzigingen die zich de komende jaren zullen introduceren. Gemeenten krijgen een groot deel van
de verantwoordelijkheid voor de verzorgingsstaat
van de toekomst. Het individuele recht op zorg
wordt vervangen door een zorgplicht van de overheid. De rechtvaardige verzorgingsstaat zal zo
plaatsmaken voor de effectieve en efficiënte verzorgingsstaat.
De selectie aan de poort van die kosteneffectieve
verzorgingsstaat leidt ertoe dat de armste, meest
problematische en hulpbehoevende mensen er als
eerste uitvallen. Deze verzorgingsstaat trekt de
facto haar handen af van de mensen waarvoor de
verzorgingsstaat oorspronkelijk bedoeld was. En
daarmee levert het nieuwe stelsel al voordat het af
is het bewijs dat de verzorgingsstaat van de toekomst zich niet laat realiseren op basis van een logica waarin we alleen maar proberen zo effectief
mogelijk participatie na te streven tegen zo laag mogelijke kosten. Zelfs niet als we op ons allerbest proberen uitsluiting te voorkomen.
Nee, de toekomst van de verzorgingsstaat begint bij
haar te herdefiniëren rondom deze groeiende minderheid van uitgeslotenen. We moeten daarvoor de
ijzeren logica van efficiency en effectiviteit doorbreken. Maar niet door ze te negeren. We kunnen
niet alles en we moeten keuzes maken. De publieke
zaak draait op schaarse middelen. We moeten er andere waarden tegenover stellen: legitimiteit, kleinschaligheid en betrokkenheid bijvoorbeeld. Op dit
moment vallen die keuzes altijd uit in het voordeel
van efficiency en effectiviteit. En we realiseren ons
nog onvoldoende dat pas wanneer we zorg en ondersteuning inzetten voor mensen die niet efficiënt
en effectief geholpen kunnen worden, een verzorgingsstaat van de toekomst die naam ook daadwerkelijk verdient.
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Nieuwbouw kerk Nieuw-Apostolische gemeenschap
Naast het dak- en thuislozenopvang de
Herberg verrijst binnenkort de nieuwe
kerk van de Nieuw-Apostolische Kerk
Zwolle. Woensdag 22 augustus werd de
eerste paal geslagen van het nieuwe pand.
“Ja, het is bijzonder dat dat nog gebeurt.
De bouw van een nieuwe kerk.
En ik vind het mooi dat ik dat mag meemaken”, aldus Ate Plat, voorganger van de
Nieuw-Apostolische Kerk Zwolle.
Drie jaar geleden begon de voorbereiding van het
project. “We verblijven al sinds 30 jaar in de Kapel
van de Jeruzalemkerk. En drie jaar geleden werd ons
verteld dat de Jeruzalemkerk verkocht zou worden
en dat wij dus op zoek moesten naar een andere
plek. Toen zij wij gaan kijken wat de mogelijkheden
waren. We hebben gekeken naar de bestaande kerken maar die waren over het algemeen te groot.
Wij hebben namelijk iedere zondag 50 tot 60 bezoekers. Toen hebben we ook de optie van nieuwbouw
bekeken en daar over gepraat met het bestuur.
Die gaven aan kijk maar wat de mogelijkheden zijn
en oriënteer je daar maar op”, vertelt Plat.
Daarna werd contact gezocht met de gemeente
Zwolle om te bekijken wat er mogelijk was.

“En zij kwamen vrij snel met deze locatie”, aldus
Plat.
Daarna begon het traject voor de architect. Gerben
ter Horst nam dat op zich. Ter Horst is in het dagelijks leven architect en heeft samen met zijn compagnon architectenbureau Korfker in Emmeloord.
Tevens is Ter Horst lid van de Apostolische Kerk en
dus kreeg hij de bouwregie onder zijn hoede. “We
hebben gekeken naar het Stedenbouwkundige deel
en hoe past het in het huidige beeld en de toekomstvisie. Daarna was het een kwestie van een rekensom
hoeveel het zou moeten kosten en het ontwerp naar
de welstand. Dat was zo geregeld. En na het vergunningentraject zitten we nu op het punt van het slaan
van de eerste paal”, vertelt Ter Horst.
De planning zoals deze nu staat is dat het gebouw
begin 2013 wordt opgeleverd. “Het pand is gebouwd
in het huidige landschap. Dat houdt in dat we ons
gericht hebben op de kruising omdat we op een hoek
gesitueerd zijn. Daar komt dan ook de entree en het
hoogste punt. Achterin het gebouw is dan de zaal.
De kant richting de Herberg. Dat is dan qua hoogte
ook nagenoeg gelijk”, legt Ter Horst uit.

Visualisatie van de nieuw te bouwen kerk.

Foto: Pedro Sluiter
De Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland
maakt deel uit van de internationale NieuwApostolische Kerk. Belangrijke kernwaarden
van haar geloof zijn de zending van apostelen in
de huidige tijd en de verwachte wederkomst van
Jezus Christus.
In Nederland telt de kerk ongeveer 11.000 leden,
verdeeld over 68 kerkgemeenten. Daarnaast
worden er vanuit Nederland kerkgemeenten
verzorgd in Aruba, Belgie, Curacao, Bonaire, Suriname en Malta. Wereldwijd kent de kerk circa
10 miljoen leden in kerkgemeenten op alle continenten.
De Nieuw-Apostolische Kerk hecht grote
waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van
haar leden. Men is tegenover God persoonlijk
voor zijn gedrag verantwoordelijk. Een duidelijke oriëntatie bieden het evangelie van Jezus
Christus en de waarden uit de Tien Geboden

Marathon Zwolle debuteert en steunt goede doelen
Zondag 30 september 2012 klinkt voor de
eerste keer het startschot van de Marathon
Zwolle. Naast de volledige 42,195 kilometer kunnen deelnemers er ook voor kiezen
om in teams de afstand af te leggen in een
duo-marathon (21,1 km) of quatro-marathon (10,5 km). Ook is er voor bedrijven de
business run. Zowel vrouwelijke, mannelijke als gemengde teams kunnen zich inschrijven. Deelname aan het debuut van
Marathon Zwolle is een mooie combinatie
van hardlopen in een historische Hanzestad, groene en waterrijke omgeving, uitgestrekte uiterwaarden en starten op de
middenstip van het FC Zwolle stadion.
De intentie is om na de marathon Zwolle
een drietal goede doelen te steunen.
Door deel te nemen aan de Business Run
steunt u de drie maatschappelijke goede
doelen.

De start van de Marathon Zwolle is zondag 30 september om 10.30 uur in het FC Zwolle stadion. De
marathon van Zwolle is een duurzame marathon. Dit
is op verschillende manieren zichtbaar en wordt ook
bij de uiteindelijke realisatie merkbaar. Bij inschrijving van de marathon komt de deelnemer in aanraking met het duurzaamheidskarakter.

Parcours door IJsseldata
De uiterwaarden langs de IJssel en de groene omgeving bieden het prachtige decor voor de hardlopers.
Het parcours is afwisselend en biedt voor ieder wat
wils. Starten in het FC Zwolle stadion, door de oude
binnenstad van Zwolle via de uitgestrekte natuur
door de polder richting Kampen en via de nieuwe
Hanzeboog over de IJssel weer terug naar Zwolle.
Deelname aan de Marathon Zwolle kost € 375,- per
business run team (4 personen). Deelnemers van de
business run krijgen hiervoor een exclusieve behandeling zoals gebruik van kleedkamers, massage, etc.
De businessrun lopers worden in aparte busjes van

en naar de wisselpunten gebracht. Ook ontvangen de
deelnemers aan de businessrun een gratis T-shirt.
Deelnemen aan de business run van Marathon
Zwolle en gezamenlijk trainen draagt bij aan een
goede, sportieve sfeer in de eigen organisatie.

Goede doelen
De intentie is om na de marathon Zwolle een
drietal goede doelen te steunen. Door deel te
nemen aan de Business Run steunt u de drie
maatschappelijke goede doelen. Deze doelen
zijn Join the Pipe, PEC Zwolle United en
Intermezzo Zwolle.

Inschrijven
Inschrijven kan via de www.marathonzwolle.nl.
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In de vijver
Eenden zwemmen in de vijver
zeer bedrijvig op en neer
zoeken kroos en happen nijver
dagelijks zo heen en weer

OS 2012 en politiek 2012
Wat een luxe, wat een sport. Ik raak er door in de war.
Judo bijvoorbeeld. Nederlander Henk Grol is aan de
beurt en ik denk aan de Gay-krant en aan de verkiezingen 50Plus partij, blijkt dat weer Henk Krol te zijn.
Ook een gesubsidieerde partij als Wijz Zwolle, waar
ik uiteraard niets op tegen heb, integendeel, gaat zich
al met die 50 Plus partij bemoeien. Zij wilden ons daar
op laten stemmen, daar heb ik dan wel weer moeite mee. Doe gewoon je werk
en doe de goede dingen waar je voor betaald wordt.

Een grote V komt in het water
als één fier in het midden vaart
aan de kant klinkt luid gesnater
dit is nu hun winkelstraat
Alle winkels gaan ze kijken
schuiven in en uit het portiek
oei, wat zijn die eendjes kwiek
’t wordt gauw schemer in hun straten
de zon daalt achter het hoge riet
straks word ik door hen bespied

Straks gaan De Vrienden Van De Herberg ook advies uitbrengen waar ik in
2014 op moet stemmen, dat kan toch niet. Nee dan mensen als ONZE Naomi
die nuchter twee keer goud wint en zegt alstublieft Nederland. Als die nu zou
zeggen stem op de PVV, dan deed ik dat. Alhoewel de PVV dan wel moet
staan voor Paardenfok Vereniging Vaassen.

Olle

Mooi man met Anky als Minister van Sport. Dat wordt nog eens hoogdravend.
Marianne Vos als staatssecretaris. Dat zou slim zijn Vos op die positie.
Minister van Financiën lijkt me wel iets voor die windsurfer van Rijsselberghe.
Heb je altijd de wind in de zeilen en dat kunnen we in deze crisistijd wel gebruiken. Sport, het is mooi om te zien maar het staat in geen enkele verhouding meer met de gedachte van de Olympische Spelen. Immers er lopen
allemaal miljonairs rond. Het ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, heb ik altijd een waanzinnige uitdrukking gevonden . Als je mee doet wil je immers altijd winnen.
Zo gaat het in de politiek toch ook In de sport worden ze betrapt op doping
en in de politiek wordt je ook vaak om de tuin geleid. Alleen in de politiek
hoef je niet in een potje te piesen om te kijken of je liegt, dat staat soms op het
voorhoofd geschreven. Politiek en sport hebben veel met elkaar gemeen, toch
kijk ik liever naar Beachvolleybal dan naar de Tweede Kamer. Zie ik liever een
houtgreep van een judoka dan een wurggreep van een politica.
Soms moet je keuzes maken in het leven.

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

Prijswinnares schenkt 50 euro
Ja, ik was de gelukkige die de puzzelprijs van april won. En nu in
het bezit ben van de beloofde VVV-bon. Dank daarvoor. Puzzelen
vind ik prachtig en stuur ook meestal de oplossing in, vooral om
de spanning. Want wie weet zit er een prijs in.
Intussen heb ik het julinummer van de Herbergkrant doorgespit en zie dat er weer
een zwaar beroep op de huishoudpot van de daklozenopvang wordt gedaan. Graag
wil ik deze een klein beetje spekken door de waarde van mijn gewonnen VVV-bon te
verdubbelen en een bedrag van 50 euro over te maken.
Vandaag stuur ik de overschrijvingskaart weg, over enkele dagen zult u het bedrag
op uw rekening ontvangen.

Met respect voor uw werk en met vriendelijke groet, Petra Aukema

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 maaigereedschap 6 puinhoop 12 verlichting 13 vreemde munt 15 ceremonie 18 kreng 20 loflied 21 profeet 23 grootvader 24 interval 26 enig 28 schor 29 brede
sjaal 31 vorm 33 papegaai 34 lidwoord 36 vlak 38 strijdperk 41 gekheid 43 bontsoort
45 overal 47 grond om boerderij 49 nieuw (in samenst.) 51 in opdracht van 52 koeienmaag
55 gebedenreeks 58 wisselborgtocht 59 kledingstuk 60 weefsel 61 slaginstrument.

Verticaal: 2 hevig 3 biljartstok 4 lekkernij 5 een zekere 7 gravin van Holland 8 open ruimte
9 Japans parelduikster 10 sentiment 11 bodem 14 botsing 16 kunsttaal 17 riv. in Rusland
18 pit 19 pl. in Gelderland 22 Chinese munt 25 verdieping 26 ruiterlansier 27 richting
28 kleurmiddel 30 bid (Latijn) 32 riv. in SchotOPLOSSING PUZZEL JUNI 2012
land 35 een weinig scheel 36 sportploeg 37 vis
38 koraaleiland 39 deel v.e. geschrift 40 ondersteboven 42 roem 44 zangnoot 46 vrouwelijk dier 48 verfstof 50 sprakeloos
53 memorie van antwoord 54 Engels bier
56 Ierse verzetsgroep 57 kloosteroverste.
De oplossing van juni was: OPVANGHUIS.
Uit de vele inzendingen is de winnaar van de puzzel
van juni 2012:
DHR. MW. J. WINKELMAN UIT EMMEN.
De VVV bon zal zo spoedig mogelijk worden opgestuurd.

Win een VVVcadeaubon t.w.v. € 25,-

Stuur uw oplossing voor 21 september op naar: De Herbergkrant, o.v.v. puzzelactie nr. 7, Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle.
Ook kunt u uw oplossing voor 21 september mailen naar: info@vriendenvandeherberg.nl o.v.v. puzzelactie nr. 7.
Onder de juiste inzenders verloten wij een VVV-cadeaubon van € 25,-
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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


ǩ GHOLJLQWHULHXUYDQ
 
QXYRRU 3.495,00



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

ǩ GHOLJLQWHULHXUYDQ
  
 QXYRRU 3.990,00
ǩ GHOLJLQWHULHXUYDQ
 
 QXYRRU 4.950,00
ǩ GHOLJLQWHULHXUYDQ
 
 QXYRRU5.950,00

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.

Wilt u
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v
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www.vriendenvandeherberg.nl - info@vriendenvandeherberg.nl - Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle, telefoon 038 - 422 61 29

