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Hedon 1 november 2012:
presentatie boek IN DE HERBERG

Elly en Rikkert:
Wij treden graag op voor de kinderen in
Afrika” op 23 oktober in de WRZV-hallen
in Zwolle

Joop van Ommen vierde 7 september zijn
25-jarig jubileum als directeur van de
WRZV-hallen

Anak Bangsa Foundation
helpt kansarme kinderen in Indonesië

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

Joop van Ommen
grondlegger van de Herberg
viert jubileum

Foto: Marcel Senz
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Advertentie

Rundvleessoep met bier en
gekarameliseerde uien, voor 4 personen
- 500 gram uien, in dunne ringen
- 1 teentje knoflook, uitgeperst
- 2 eetlepels fijngesneden
bladpeterselie
- 1 laurierblad
- 30 gram boter
- 2 eetlepels olijfolie
- 2 theelepels fijne kristalsuiker
- 300 gram haasbiefstuk,
in plakjes van 2 cm dik
- 7 dl runderbouillon (van blokjes)
- 2½ dl bruin bier
Bereidingswijze:
Verhit de boter en 1½ eetlepel olijfolie in een grote pan met een zware
bodem en schep de uienringen en de suiker hierin om. Bak de uienringen
afgedekt 10 min. op matig vuur onder af en toe omscheppen. Neem het
deksel van de pan, draai het vuur wat hoger en bak de uien nog 5 min.
onder af en toe omscheppen tot ze zacht en goudbruin zijn.

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.

Verhit terwijl u de uien bakt een zware koekenpan tot deze zeer het is. Bestrijk de vleesreepjes met de resterende olie en bestrooi deze met wat zout
en peper. Bak ze aan elke kant ca. 3 min. (keer deze halverwege om) goudbruin maar zorg dat ze vanbinnen roze blijven. Schep ze op een snijplank en
houd ze warm.
Voeg de knoflook, het bier en de laurier toe aan de uien. Breng dit aan de
kook en laat het onafgedekt 5 min. pruttelen. Voeg de bouillon en wat zout
en peper toe. Breng de soep aan de kook.
Snijd het vlees het vlees in dunne reepjes. Voeg de vleessappen toe aan de
soep. Verwijder de laurier. Schep de soep in een in wijde kommen en verdeel de reepjes vlees erover. Strooi de peterselie over de soep.

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

Heerlijk met knapperig stokbrood
Advertentie

Tip: een randje vet bevochtigt het vlees tijdens het bakken en vermijdt dat het tijdens het bakken uitdroogt. Resultaat: een mals stukje vlees met meer smaak. Na het
bakken kan het vetrandje weggesneden worden.

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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IN DE HERBERG
Alweer een boek over De Herberg? JA!!
Eerst was er ‘Het putje van Zwolle’,
toen ‘Van de Straat’ en nu ‘In De Herberg’.
Het drieluik is daarmee klaar.
Het is een prachtig document geworden.
Het verhaalt de geschiedenis van de WRZV Hallen, van Joop van Ommen, van De Herberg. Wat
kost dat boek? Slechts € 15,- bij voorintekening.
Na de presentatie van het boek op 1 november a.s.
gaat de prijs omhoog. Het is een fraai boek, waaraan diverse prominente Zwollenaren hun bijdrage
leverden. Wethouder Nelleke Vedelaar behandelt
‘het recht op een plek in de samenleving’. Lid van
de Tweede Kamer Eddy van Hijum spreekt over
‘de voorbeeldfunctie van De Herberg’. Ga zo maar
door. Dit boekje is een must voor elke Zwollenaar,
voor iedereen die het goed voor heeft met de kansarmen in onze maatschappij. Hiernaast een tweetal fragment-foto’s, zodat u een indruk krijgt.

Hedon 1 november 2012:

Presentatie boek
IN DE HERBERG
Op 1 november 2012 wordt in Hedon in
Zwolle het fantastische boek ‘In de Herberg’ gepresenteerd. De historie van de
WRZV Hallen, Joop van Ommen en De
Herberg zijn gebundeld. Joop is als initiatiefnemer niet weg te denken als we het
over de WRZV Hallen hebben, of over De
Herberg en omgekeerd. Wethouder Nelleke Vedelaar zal het eerste exemplaar van
het boek aan Joop van Ommen overhandigen. De opbrengst van het boek gaat naar
de stichting Vrienden van De Herberg, die
de bewoners van De Herberg een hand
toesteekt en hen helpt in moeilijke tijden,
als het allemaal even niet lukt.
De avond in Hedon is een speciale gelegenheid! Voor de presentatie van het boek
zal singer-songwriter Jimmy LaFave overkomen uit de USA. Jimmy is een vertolker
van prachtige eigen songs, maar ook van
indrukwekkende maatschappij kritische
nummers van Woody Guthrie, Bob Dylan
en Bruce Springsteen. Vier jaar geleden
trad hij ook al op in Hedon. Ook toen
stond De Herberg centraal. Net als toen
gaat ook de opbrengst van de avond naar
het goede doel.
Op YouTube kunnen zijn songs uitvoerig
beluisterd en bekeken worden. Wij raden
u aan: I Ain’t Got no Home en Deportee.
Als u die songs gehoord heeft wilt u er absoluut bij zijn. Wees snel, want bij de verschijning van deze krant waren er al zo’n
370 van de 500 kaarten verkocht!

Jimmy LaFave
steunt De Herberg!

Wie is die Jimmy LaFave? Een beetje oplettende tv-kijker
zal de Texaanse muzikant kennen. Hij trad met een paar
geweldige songs op in het programma Voetbal International van Johan Derksen. Ondertussen zat Johan in het programma Waar is De Mol in september 2011 ineens in
Texas en zat achter de drums bij de band van Jimmy. Het
zijn duidelijk vrienden! Johan weet wat goede muziek is,
hij heeft het programma Muziek voor volwassenen bij
Radio Rijnmond en had recent de primeur van de nieuwe
CD van Jimmy. ‘Depending on the distance’ verschijnt
binnenkort in Nederland; onderhand zijn tiende CD
De songs van Jimmy zijn doortrokken van liefde, emotie,
rock en roll, maar vooral ook maatschappij kritiek.
Op zijn Facebook-pagina wordt duidelijk dat hij een fan
van Obama is. Maar bovenal valt zijn liefde voor het
werk van Woody Guthrie en Bob Dylan op. Fantastische
muziek. Hij trad al vele malen in Nederland op en deed
daarbij ondermeer Paradiso, 013 en De Lantaarn aan,
maar ook Hedon in Zwolle. Hij trad daar op in 2008 voor
een benefietconcert voor De Herberg.
Die Jimmy LaFave dus! Hij werd ooit door Jan Donkers
(u kent hem van de VPRO en als Amerika-kenner bij uitstek) gekenschetst als ‘de Nachtegaal van Austin’. Daarmee zat hij er niet ver naast. Het stemgeluid van Jimmy is
bijzonder. Zo bijzonder, dat hij vaak uitgenodigd wordt
bij andere bands/artiesten. Zo bestaan er opnames van
een prachtig duet met Bruce Springsteen, waarbij de song
Oklahoma Home wordt vertolkt. Er is veel materiaal van
Jimmy LaFave op YouTube beschikbaar.
De conclusie is duidelijk. Die Jimmy LaFave dus, die
moet u zien en horen op 2 november 2012! Inmiddels zijn
er al zoveel kaarten verkocht, dat verwacht mag worden
dat het uitverkocht raakt en dat is mooi, want ook dit keer
is de opbrengst weer bestemd voor de opvang van dak- en
thuislozen in Zwolle. Wilt u komen? Wees er snel bij en
bestel kaarten bij Plato of via de website van Hedon:
www.hedon-zwolle.nl
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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.

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

23 OKTOBER TREDEN
ELLY EN RIKKERT OP IN DE
WRZV-HALLEN IN ZWOLLE
Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 uur
Kaarten in de voorverkoop bij de WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8, Zwolle
“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.

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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Ieder mens is inzetbaar en verdient
een tweede, derde en vierde kans
Stichting Surplus is een vernieuwende, oplossingsgerichte en regionaal werkende werkontwikkelings- organisatie. Op creatieve wijze worden vraag en aanbod bijeen gebracht
door inzet van mensen met (een grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vanuit de visie
dat iedereen inzetbaar is en/of een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Surplus
zorgt voor een mensgerichte begeleiding en voor een kwalitatief goede dienstverlening.
De mens staat centraal bij de bedrijfsvoering.
Bij Surplus geldt: “iedereen blijft meedoen”.
“Succes betekent voor ons niet méér omzet. Succes is
voor ons als onze medewerkers op hun manier vooruitgang boeken. Wij zijn geen re-integratiebureau,
omdat wij onze eigen werkprojecten hebben.
Deze zijn zeer divers, waardoor er altijd een passende werkplek gevonden kan worden voor onze
deelnemers. Door onze jarenlange ervaring weten we
wat er speelt in onze doelgroep en weten we onze
projecten daarop af te stemmen.
Door onze (intern)nationale contacten zijn wij continu onze projecten en methodieken aan het ontwikkelen”, aldus Jack ten Haaf, directeur/bestuurder
van Stichting Surplus.
Surplus heeft een aantal programma’s ontwikkeld,
waarbij de mensgerichte begeleiding centraal staat.
Deze progamma’s staan op zichzelf en kunnen tevens aan elkaar verbonden worden. Eén van deze
projecten is de Forelderij.

in het buitengebied van Enschede en anderzijds het
aanbieden van een breed scala aan werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt “het hele jaar door”. Deze combinatie is een
sterke factor. Het stigma dat op mensen rust mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt wordt hierdoor verkleind. Verschillende werelden ontmoeten elkaar.

Elke bedreiging kent kansen
“Wij zien als organisatie steeds kansen om mensen
met een lange afstand tot de arbeidsmarkt erbij te
blijven betrekken, ook al zijn er veranderende politieke omgevingsfactoren. De mens staat centraal bij
onze bedrijfsvoering. Bij ons geldt dat iedereen mee
blijft doen.

Succes betekent voor ons niet méér omzet. Succes is
voor ons als onze medewerkers op hun eigen manier
vooruitgang boeken”, aldus Ten Haaf.
De Forelderij biedt door een prima horeca-gelegenheid ook arrangementen voor bedrijven, groepen en
familie feestjes. De Forelderij ligt in een mooi recreatief gebied en is goed bereikbaar met de auto, maar
zeker ook met de fiets.

Forelderij
De naam zegt ‘t: het gaat hierbij om een forelvisserij
en rokerij, een tuinderij met groenten, fruit-, kruiden– en bloemenplukkerij en ook een thee– en koffieschenkerij. Een dynamische organisatie waar zeer
gemotiveerde mensen uit een bijzondere doelgroep
onder begeleiding werkervaring opdoen.
De Forelderij is gevestigd in Usselo. De groep mensen die hier werkt worden begeleid vanuit de visie
dat iedereen inzetbaar is en een tweede, derde of
zelfs vierde kans kan krijgen.
De doelstelling van dit project is tweeledig. Enerzijds
richt het project zich op het bevorderen van toerisme

“Succes is voor ons
als onze medewerkers
op hun eigen manier
vooruitgang boeken”

Kijk voor meer informatie op www.st-surplus.nl of www.forelderij.nl.
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BALLADE VAN DE HERBERG
Voor Joop van Ommen
Al zo veel jaren zoekend naar een herbergier
troffen we aan het einde van een lange weg
iemand die ons zonder vragen naar de plek bracht
waar we ons verhaal probeerden te begrijpen.
Maar wanneer het ooit begon is niet te zeggen.
Er waren tekens van schimmel en betonrot
onder ons schedeldak en in onze levens,
die we verborgen, ontkenden of negeerden.
Levenspartner, kind en vriend en baas vervaagden;
alleen nog schimmen in de verlaten kamers
die zich met kapotte vuilniszakken vulden,
het stinkende gezelschap van vergooid bestaan.
Restte nog het huis dat allang geen thuis meer was;
niet meer dan een samenraapsel van wat muren,
een afgesloten telefoon, geen gas, geen licht,
nachten in een krul om een gedoofde kachel.
Niemand weet precies wanneer we zijn vertrokken;
een stem zei: ‘Die woning is niet meer te kraken.’
En plots lag daar de straat tot aan de horizon,
een rouwrand, een vergeten spooremplacement.
De een bouwde kaartenhuizen in portieken,
hazenlegers in het struikgewas van parken,
logeerde in hotel De blote Hemel waar
hij onder de verkeerde sterren wakker lag.

Paul Gellings draagt zijn
“ballade van de Herberg”
op aan Joop van Ommen

De ander zoog de geest van vruchtvlees uit een fles,
waarna zijn eigen geest zijn hoofd al snel verliet,
dubbelziende ogen die de grauwe rimboe
van de straten kleurden met een penseel van pijn.
En jij prikte naald na naald in het koningsblauw
van je langzaam tot kippenpoot gekrompen arm.
Je netvlies werd een mozaïek, je kreeg het warm
en toen weer koud in de tunnels naar de morgen.
En ik knokte om een sigaret of leugens;
ik verloor een oor, een oog, mijn slaapplaats onder
de bruggen. Gehavend als een kater trok ik
verder, blij met elke mistbank in mijn denken.
Uit die mist ten slotte heeft hij ons allen
opgedregd en meegenomen, hij die ineens
de elektrische deken van onderkoeling
van ons aftrok vlak voor het einde van de weg.
Waar we ons verhaal probeerden te begrijpen,
iedere stap van onze voeten – niet van ons –
tot aan ons wakker worden op een veldbed hier,
de goot, de stoep ontstegen, in een geur van soep.
De een is zijn naam kwijt, zijn taal ook en zijn land,
de ander is nog in zijn eigen lijf verdwaald.
Ik mis nog steeds een oog, een oor, jij kind en vrouw,
maar toch hebben we nu een herberg, en een krant.

Joop en Joyce van Ommen
luisteren aandachtig naar
Paul Gellings

Paul Gellings
In zwolle, gelegen aan zwarte water en de vecht
kunt u het hele jaar prima terecht
het is vanouds een historische hanzestad
met lekker hanzebitter en een hanzebad
Wist u dat zwolle rijk aan markten is?
er is er een voor waren en voor vis
maar ook een voor lapjes en voor boeken
u ziet, u hoeft niet ver te gaan zoeken

Thorbecke, potgieter en rhijnvis feith
zij allen woonden hier geruime tijd
en wie u misschien nog mist
is jan vayne, die harige pianist

In zwolle is het altijd goed toeven
ik raad u aan, kom eens lekker proeven
veel terrasjes, cafe’s en menig restaurant
in de mooiste stad van nederland
Het lijkt wel een prent van anton pieck
met sassenpoort, grote kerk en de peperbus onze basiliek
luister nog even naar deze bolle
ik zeg het zonder grappen of grollen
de mooiste stad van nederland is en blijft …….. zwolle
Zeg het voort zeg het voort
Stadsomroeper van de gemeente Zwolle: Peter Vader
opende de avond met bovenstaande roep
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Deze “jubileumkrant” wordt Joop van Ommen aangeboden door: John Marsman, Wilfred Willemsen, Marcel Senz en Hoekstra Krantendruk Emmeloord

Kinderen en kleinkinderen:

wij zijn trots op jou

De samensteller van deze “Jubileumkrant” John, Wilfred en Marcel bedanken iedereen die een redactionele bijdrage hebben geleverd.

Viering 25 jarig jubileum Joop van Ommen
Vrijdag 7 september vierde Joop van Ommen zijn 25-jarig jubileum
als directeur van de WRZV-hallen. Dat werd op waardige wijze
gevierd. Vele relaties die Joop in zijn carriere heeft ontmoet kwamen
Joop de hand schudden. Ook werd hem een jubileumkrant aangeboden. Joop werd toegesproken door diverse mensen en zijn kleinkinderen zongen hem toe. Vele hoogwaardigheidsbekleders waren ook
aanwezig, waaronder de Zwolse wethouders René de Heer en Nelleke
Vedelaar, Commissaris van de Koningin Jan Franssen en Tweede
Kamerleden Eddy van Hijum (CDA) en Arie Slob (ChristenUnie).
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COLUMN JOOP VAN OMMEN
GRONDLEGGER VAN DE HERBERG

Practische
hulp
Daklozen en veelplegers. Ze hebben
het in deze stad
wel voorzien op
deze groep. Is het
niet bij de JOP (Jongeren Ontmoetings
Plek) dan worden
ze in de opvangcentra wel lastig of onhandelbaar gevonden.
Of ze worden beticht van het stellen van lastige vragen of agressief gedrag.

Verzorging hulpbehoevenden
nog altijd slecht in Nederland
Naast aandacht voor de dak- en thuislozen schrijft de Herbergkrant ook over minima en
mensen die verzorging nodig hebben. Over de laatste groep was op 31 augustus in het
VARA-programma Zembla wederom een schokkende uitzending. De titel van het programma vertelde al voldoende: ‘Wie verschoont moeder’.

Hierdoor lopen onder meer steeds meer psychotische mensen te zoeken naar een plek in
de stad en als je ze dan niet kent, ja dan worden ze al snel als gevaarlijk bestempeld.
Maar daar ligt juist direct het probleem. Leer
deze mensen kennen en kijk waar ze behoefte aan hebben. En dat gebeurt niet of in
ieder geval te weinig. En dan gaat het mis
met bijvoorbeeld de medicatie van deze mensen en dan gaat het weer mis. Deze mensen
horen niet in de cel maar moeten geholpen
worden.
Zo las ik in de krant een verhaal over een
persoon die veelpleger is en al meer dan 200
delicten heeft gepleegd. Als ik dit lees dan
denk ik, waarom gaat er nou niemand eens
nadenken of er niet een betere behandeling is
voor deze persoon.
Kijk waar hij of zij behoefte aan heeft.
HELP DEZE PERSOON!
Bovenstaande komt allemaal voort uit het
‘mooie’ afschuifsysteem dat we hanteren in
Nederland. Niemand neemt zijn verantwoording en blijft maar afschuiven. Iedereen heeft
zijn eigen ivoren torentje en werkt langs elkaar heen.
Je hebt daklozen en daklozen. Iedereen behoeft een andere aanpak. En trek de daklozen nou eens gelijk aan de jongeren.
Een hangplek voor de jongeren, waarom dan
niet voor de daklozen.
Of zorg voor een goede dagbesteding en vergader je niet lam, maar doe wat. Want hier
wordt niemand beter van!

In 2008 liet Zembla al schokkende beelden zien van
een oude vrouw in een vieze luier en met poep onder
haar nagels in een verpleeghuis. De politiek beloofde
beterschap maar meer dan vier jaar later is de situatie
in tientallen verpleeghuizen nog steeds schrijnend.
Ouderen liggen niet zelden tot de middag in bed,
vaak in vieze luiers.
In Zembla liet men de presentatie zien van het regeerakkoord uit 2010. Daar beloofde Geert Wilders
(PVV) 1 miljard extra voor de zorg, wat volgens het
akkoord zou resulteren in tienduizend extra handen
aan het bed van de mensen die het nodig hebben.
Maar de medewerkers van verzorgings- en verpleeghuizen merken daar niets van.
Zoals mevrouw Cristina, verzorgende voor de Amsterdamse instelling Amsta. Zij vertelt in het programma dat ze de zorg alleen maar achteruit heeft
zien gaan.
“Die belofte was geweldig, maar we zien er niets van
terug in de praktijk. Integendeel er zijn alleen maar
mensen weggegaan en daar is niemand voor teruggekomen”, vertelt ze in de uitzending. Als ze dat

Adverteren
in de
Herbergkrant?
Meer informatie
mail naar:
info@vrienden
vandeherberg.nl
of bel
038 - 422 61 29
Kijk ook op de site:
www.vriendenvan
deherberg.nl

aankaart bij managers dan zeggen die, volgens Zembla, dat ze daar maar aan moet wennen omdat er nog
meer bezuinigd moet worden.
In het Sarphatihuis in Amsterdam, onderdeel van
Amsta, wordt mevrouw A. de Ruiter (63) verzorgd.
Ze heeft multiple sclerose. Ze mag maar één keer per
week onder de douche, maar zou het liefst elke dag
willen. ‘Daar is geen tijd voor, er zijn te weinig zusters,’ aldus mevrouw de Ruiter. In het programma
worden beelden getoond dat zij in bed haar behoefte
heeft moeten doen omdat niemand haar kan helpen.
Dat gebeurt om 05.00 uur en om 07.30 uur is er nog
altijd geen hulp voor haar. Op de vraag van de verslaggever of ze wel verschoond wordt, laat mevrouw
De Ruiter weten dat ze in bed gewassen wordt, maar
niet gedoucht, omdat dat maar 1 keer per week kan.
Natuurlijk is het een grote schande hoe er met deze
mensen, die hulp o zo nodig hebben, zo weinig hulp
krijgen. Hopelijk gaat het nieuwe kabinet van PvdA
en VVD hier verandering in brengen in de VERZORGINGSSTAAT Nederland

BRON: Zembla (VARA)
Advertentie

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

T 06 - 21 832 65
653
3 • info@marce
info@marcelsenzfotograﬁe.nl
w..marcelsenzfotograﬁe.nl
www.marcelsenzfotograﬁe.nl
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Internationale
Dag van het Verzet
tegen de Armoede
Op woensdag 17 oktober wordt in de WRZV-hallen in Zwolle de Internationale dag van
het verzet tegen de armoede gehouden. De organisatie is in handen van de Verrijzeniskerk en het Platform Armoede raakt ons Allemaal.
Wij hadden een gesprek met Crystal Ziel, voorzitter
van het Platform. Het platform richt zich op armoedebestrijding van overlegniveau tot de praktijk. “We
onderscheiden vijf soorten armoede”, opent Crystal
Ziel. “Financiële, sociale, morele, maatschappelijke
en culturele armoede.” De financiële armoede is datgene dat men het meest tegenkomt, waarbij sociale
armoede tweede op de lijst staat. Financiële armoede
leidt ook al snel tot sociale armoede. “En voor de andere drie is het belangrijk dat er een verandering in
het bewustzijn van de mensen komt.

Op 17 oktober wordt dus de Internationale dag van
het verzet tegen de armoede gevierd. “Het is de eerste keer dat mevrouw De Vos van Steenwijk er niet
meer bij is. Wij zouden eerst aanhaken bij de Joseph
Wresinski Stichting aangezien wij overlap in doelgroep en doelstellingen hebben, maar zij zijn erg
druk met een nieuwe voorstelling. Toen vroegen ze
of wij het samen met de Verrijzeniskerk op wilden
pakken. Dat mevrouw De Vos van Steenwijk er niet
meer bij is, geven wij ook een plaats tijdens deze bijeenkomst”, vertelt Crystal Ziel.
De bijeenkomst begint de 17e oktober om 14.00 uur
in de WRZV-hallen. “Het moet een gezellige middag
worden. Dat klinkt misschien gek omdat het onderwerp natuurlijk wel zwaar is en er veel gepraat zal

De foto’s op deze pagina
zijn van de Dag van het Verzeten tegen de Armoede
van vorig jaar.

worden onderling, maar het moet ook een middag
zijn dat de mensen alle problemen even kunnen vergeten en er een mooie middag van maken. En mensen kunnen onderling praten. Er zijn veelal mensen
uit de doelgroep maar ook mensen die zich betrokken voelen. Uiteraard zal het koor van de Joseph
Wresinski Cultuur Stichting een optreden geven deze
middag.” Het motto van de middag is ‘Er is Hoop’.

“We moeten met zijn allen naar de toekomst kijken
en er is voor iedereen hoop voor de toekomst.”
Tijdens de leuke gezellige middag wordt er ook het
‘Torentje-project’ georganiseerd. Daarmee wordt
daadwerkelijk het Torentje bedoeld waar premier
Mark Rutte dagelijks zijn werk doet. De bedoeling is
dat de aanwezigen zelf in dat ‘Torentje’ plaats nemen

‘Viering’ van verzet
in WRZV-hallen
in Zwolle

en vertellen wat zij zouden doen als zij premier
waren. “En alle mooie opties die eruit komen sturen
we daadwerkelijk naar Den Haag”, vertelt Crystal.
De middag wordt aan elkaar gepraat door de bekende Zwollenaar Wichert aan het Rot, ook bekend
als columnist van de Herbergkrant.

‘Wat zou jij doen
als je in het
Torentje zat’
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Leerlingen Carolus Clusius College
maken presentatie over armoede
Armoede. Een begrip waar wij het in de Herbergkrant vaak over hebben. Logisch gezien de doelgroep van de Herbergkrant vaak met armoede te maken hebben. Maar weet
de jeugd wat armoede is? Veel jongeren worden gelukkig opgevoed onder goede omstandigheden in een vrije omgeving. Maar dat geldt niet voor alle jongeren en ook niet
voor ouderen. Daarom is het goed dat de jeugd weet wat armoede inhoudt.
Zo dachten ook de 14-jarige dames Joline ten Napel en Marleen van Dijk. Zij kregen de
opdracht een presentatie te houden voor het vak Godsdienst. En zij gaan hun presentatie houden over armoede.
Joline en Marleen zitten dit jaar in het derde jaar van
de Carolus Clusius College in Zwolle. “Voor het vak
Godsdienst moesten wij een presentatie houden over
armoede”, beginnen de dames. De ouders van Marleen vertelden dat ze dan eens moesten gaan praten
met Joop van Ommen. “En Joop vertelde dat wij ook
eens met Erwin moesten praten omdat hij een exdakloze is. En ook Joop heeft ons verteld over wat hij
allemaal mee heeft gemaakt. Want hij heeft armoede
meegemaakt en in zijn latere leeftijd ook gezien bij de
doelgroep”, aldus Joline en Marleen.
Over armoede wisten zij niet veel. “We wisten veel
minder dan we nu weten. Je denkt dat mensen die
een baan hebben niet zo makkelijk in de problemen
kunnen komen, maar dat is dus niet zo. Het kan ook
thuis natuurlijk misgaan. Je denkt dat Nederland een
rijk land is, maar dan hoor je bijvoorbeeld van Joop
dat de Herberg propvol zit. Dat kun je je niet voorstellen.”

Verslaving
Eén van de geïnterviewden voor de presentatie is
Eric Mulder. Mulder was twintig toen hij naar Libanon gezonden werd als dienstplichtig sergeant. Toen
hij na een half jaar terugkwam was er weinig over
van de oude Eric.
Eric vertelde al eerder in de Herbergkrant over die
tijd. In een interview vertelde hij destijds: “Ik zwierf
door Nederland, van onderdak naar onderdak, van

“Joline en Marleen
zijn voorbeelden
hoe de jeugd óók kan zijn.”

baantje naar baantje. Ik heb op de Rijnvaart gezeten,
ik heb bij Scania gewerkt. Maar ik werd steeds verslaafder. Mijn morele grenzen vervaagden, ik zakte
steeds verder af naar straatniveau. Ik was een zwerver, ik jatte, ik gebruikte en ik stal. Ze noemden me
de bouncer, ik loste alles met mijn vuisten op. Dat is
de enige taal die je op straat leert spreken. Dat is ook
de enige taal waarmee je kunt overleven.
Uiteindelijk kwam ik bij Joop van Ommen in de Herberg terecht. Daar heb ik al met al wel een jaar of drie
gezeten. Het ging steeds slechter met mij. Ik werd
steeds magerder, ik pleegde roofbouw op mijn lichaam. Elk tientje zette ik om in drugs, niet in eten.
Toen ik op een goede dag een beetje rondhing in een
Zwolse gebruikersruimte, kwamen er twee hulpverleners op me af. Ze hadden een nieuw project opgestart met behulp van een boeddhistische tempel
in Thailand. Het traject in dat klooster bleek vruchten af te werpen, ook bij Vietnamveteranen en
daarom dachten ze aan mij. Ik vroeg een paar dagen
bedenktijd. Het was nogal wat. Maar ja, zoals ik zei,
ik ben altijd al wel een spiritual wanderer geweest en
ik bedacht ook dat dit mijn allerlaatste kans wel eens
kon zijn. Dus ik ging ervoor.’ En in het boeddhistische klooster pakte Eric de draad weer op.

Beschermd opgevoed
Heden ten dage is Mulder aan het werk voor de
Stichting Chu-Shin. “Het is hartstikke mooi dat deze
dames met dit onderwerp bezig zijn.

Eric Mulder in boeddhistische kledij.
Zij zijn waarschijnlijk heel beschermd opgevoed. Gelukkig maar voor hen. Maar dat is niet iedereen gegeven helaas.
Mensen moeten er echt bewust van gemaakt worden
dat niet iedereen goed kan leven. Dat Joline en Marleen nu hierover hun presentatie op school houden is
heel waardevol.”

Voorbeeld
voor hulpinstanties

Joline en Marleen interviewen Eric Mulder voor de presentatie

Joop van Ommen reageerde direct enthousiast toen
Joline en Marleen zijn medewerking vroegen.
“Kijk nou eens naar de leeftijd van de dames. Ze zijn
gewoon zelf hierheen gekomen met de vraag of ik
mee wilde helpen. En natuurlijk wil ik daaraan meehelpen, want er kan geen aandacht genoeg zijn voor
de armoede die er heerst in Nederland.
Ook mooi dat ze met een ex-doelgroeper als Eric
gaan praten, want hij kan het als geen ander beter
vertellen dan wie dan ook.
De hulpinstellingen zouden eens een voorbeeld aan
Joline en Marleen moeten nemen. Niet vergaderen,
vergaderen, vergaderen. Maar praten met de doelgroep en de mensen daarom heen. Mooi om te zien
dat er ook jongeren zijn die weten hoe het hoort.
Joline en Marleen zijn voorbeelden hoe de jeugd óók
kan zijn.”
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‘De huidige Zwolse vlag is zo saai’
Sinds kort is op de WRZV-hallen twee plakkaten en vlaggen te zien van de Zwolse zegel
met daarop de beschermheilige Michaël. Garant hiervoor staan horecaondernemer Hans
Langkamp en grafisch ontwerper Mark van Werven.
“Ik vond de Zwolse vlag erg saai. Ik had toen nog
café Traffic en daar kwam Mark vaak even langs. En
dan boomden we over van alles en nog wat. Toen
hadden we heb op een gegeven moment over die
vlag en toen wilde Mark wel een mooie vlag maken”,
vertelt Hans Langkamp.
Er werd onderzoek verricht in het stadsarchief. “Ik
heb heel wat boeken doorgebladerd daar en deze
zegel blonk echt uit. Hij is gemaakt in 1295 en heeft
als officiële titel ‘Zegel van de Burgers van Zwolle’.
De vlag is door de heren ook overhandigd aan burgemeester Henk Jan Meijer. “De burgemeester vertelde
ons dat we de politiek moesten interesseren hiervoor
om het verder te promoten. De VVD was meteen
voor, maar het CDA en PvdA twijfelden. En daar is
het eigenlijk ook bij gebleven. Dat is wel jammer. Het
zou toch mooi zijn als deze vlag aan de Peperbus zou
hangen”, leggen Hans en Mark uit.

Mark van Werven en Hans Langkamp
met het ontwerp en de Peperbus op de achtergrond.

Zes jaar geleden, toen het plan ontstond, lieten de
twee ongeveer 150 vlaggen maken. Recentelijk zijn er
weer 50 bijbesteld. “Want er zijn wel, bijvoorbeeld,
ondernemers die de vlag aan het pand hangen. Ik
heb er zelf hier bij Bonne Femme ook altijd één hangen. Maar dan moet je het ’s avonds wel weer binnenhalen, anders is ie weg de volgende dag”, lacht
Langkamp. Winstoogmerk is geen doel voor de twee
ondernemers. “Nee, we verdienen er niets aan, maar
dat hoeft ook niet. Het is gewoon leuk om te doen.”
Waarom hangen de vlaggen en de plakkaten nu ook

aan de WRZV-hallen is de vraag. “Nou ik ken Joop
(Van Ommen, red.) al heel lang. Al sinds de tijd dat
hij nog taxichauffeur was. Joop is een echt Zwollenaar net als ik zelf. En als je iets met Zwolle doet dan
zijn jongens als Joop daar wel voor te porren. En de
WRZV is natuurlijk ook puur Zwols”, besluit Langkamp.

Sint Michaël
De schutspatroon van Zwolle, Sint Michaël - zijn
feestdag valt op 29 september -, behoorde in de
middeleeuwen tot de populaire heiligen. Samen
met Gabriël en Raphaël werd hij tot de aartsengelen gerekend. Dikwijls werd hij ook samen met
Sint Joris gezien als de ware verdediger van het
goede tegen het kwade. Al op het oudste zegel
komt Michaël als strijder voor. Kennelijk had de
zegelsnijder een antiek voorbeeld, want de gevleugelde heilige is afgebeeld in een Byzantijnsche tunica of opperkleed. In de rechterhand heeft hij een
speer, waarmee hij een draak, zinnebeeld van het
kwade, doodt. In de linkerhand voert hij een
schild, alleen voorzien van een schildzoom en een
knop. Als onder invloed van het theologisch denken, zowel Michaël als Joris worden gezien als
‘milites christiani’, als christenstrijders, verandert
ook de wijze van het afbeelden van beide heiligen.
Rood wordt de kleur van Joris, als herinnering aan
zijn strijd tegen de draak.

Als onder invloed van het theologisch denken,
zowel Michaël als Joris worden gezien als ‘milites
christiani’, als christenstrijders, verandert ook de
wijze van het afbeelden van beide heiligen. Rood
wordt de kleur van Joris, als herinnering aan zijn
strijd tegen de draak. Toen hij de draak verslagen
had, veranderde het vergoten bloed in rode rozen.
Blauw werd de kleur van Michaël, als herinnering
aan het feit dat hij als aartsengel de aanvoerder
werd van de hemelse legers. Als gevolg daarvan
werd een rood schild met een wit kruis het symbool van Sint Joris en een blauw schild met een
wit kruis dat van Sint Michaël.
Bron: www.zwolle.nl.

COLUMN EELKE BLOKKER
INSTITUUT VOOR PUBLIEKE WAARDEN
Don Quichotterie
van rellende
suburbans
Vorig jaar veroordeelden we de rellen in
Londen. Deze zomer
brandde Amiens (FR).
Maar, zolang politici niet inzien dat relschoppers in
de banlieues protesteren tegen uitsluiting zullen auto’s blijven branden. In kringen van hoger opgeleiden die niet in banlieues wonen wordt de
netwerksamenleving gevierd als het summum van
democratie. Een samenleving van netwerken produceert meer samenwerking, flexibiliteit en dus oplossingen. Maar dat is niet het hele verhaal. Een
samenleving van netwerken impliceert mensen die
erbij horen, maar ook mensen die aan de zijlijn blijven staan. Want, alleen mensen die waarde aan het
netwerk toevoegen worden toegelaten. Oftewel, netwerken produceren insluiting en uitsluiting.
Ook de overheid hanteert de ongeschreven wetten
van de netwerksamenleving. Door beleid in toenemende mate in functie van de norm van economische
participatie te formuleren. Mensen die niet aan die
norm voldoen of met een beperkte investering naar
die norm kunnen toegroeien, komen niet in aanmerking om de vruchten van de verzorgingsstaat te
plukken. Wie schulden blijft maken, komt niet meer
in schuldsaneringstrajecten. Wie zich niet kan gedragen, wordt uit trajecten voor gedragproblemen
gegooid. Wie niet kan werken maakt geen kans meer
op een re-integratietraject. De uitvinder van de netwerksamenleving, socioloog Manuel Castells, voorspelt daarom een ‘Vierde Wereld’: een nieuwe
onderklasse die geen toegang heeft tot netwerken die
nodig zijn om een goed huis te bemachtigen, een
goede school, een stabiele baan. Daarom zit deze onderklasse steeds langer in uitkeringen en woont ze
in verouderde huizenblokken in voorsteden. Het
leven in de Vierde Wereld is uitzichtloos en de inwoners ervan zijn onbekwaam om daaraan te ontsnappen.
Zo ontstaan er in voorsteden grote groepen mensen
die zowel door overheid als samenleving worden uitgesloten. Is dat een reden om te gaan rellen? Absoluut niet. Zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen
geluk? Zeker. Dat is het punt niet. Het punt is dat de
analyse dat het hier gaat om een groep verijdelde criminelen niet klopt. En dus zullen de oplossingen
(strenger handhaven, harder aanpakken, hoger straffen) ook niet werken. Dat versterkt de uitsluitende
werking alleen maar. De belangrijkste vraag die de
rellen in Amiens, Parijs, Toulouse en Londen zouden
moeten oproepen is of we onze verzorgingsstaat wel
willen blijven richten op het zo efficiënt mogelijk veroorzaken van de norm. En voor wie die norm niet
haalbaar is, op het zo hard mogelijk handhaven van
de regel. Is de verzorgingsstaat er voor de Vinex? Of
richten we die in rondom banlieues, suburbs en achterbuurten?
Wat mij betreft begint de oplossing bij een fundamentele herdefiniëring van de verzorgingsstaat
rondom deze groeiende groep onrendabele, uitgesloten Don Quichots. We realiseren ons onvoldoende
dat de verzorgingsstaat juist moet worden ingezet als
tegenkracht van de netwerksamenleving. Een kracht
die de uitsluiting van mensen die niet aan de norm
voldoen en die niet efficiënt en effectief geholpen
kunnen worden bestrijdt. Zolang we die keuze blijven uitstellen, zijn we er niet alleen zeker van dat
steeds meer auto’s in de hens gaan en steeds meer
rubber kogels worden afgevuurd in voorsteden. We
zijn ook gedoemd onze verzorgingsstaat te zien verworden tot het meest efficiënte en effectieve systeem
voor economisch rendabele mensen. Voor alle anderen is er de politiestaat.s

Burgemeester Henk Jan Meijer neemt de vlag in ontvangst van Mark van Werven (ontwerper)
en Hans Langkamp (horeca-ondermer).

Eelke Blokker is oprichter van het
Instituut voor Publieke Waarden.
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Anak Bangsa Foundation
helpt kansarme kinderen in Indonesië
Zaterdag 25 augustus vond in de WRZVhallen een Indonesische Markt plaats.
Op deze markt konden de gasten genieten
van al het moois dat Indonesië te bieden
heeft, waaronder heerlijk Indonesisch
eten. De opbrengst komt ten goede an de
Anak Bangsa Foundation.
Oprichtster Jill Jurgens leidde ons rond over de
markt en vertelde honderduit over haar stichting.
Een aantal jaren geleden vertrok Jill naar Indonesië
om daar een jaar vrijwilligerswerk te gaan doen in
een opvanghuis voor straatkinderen. “Dat wilde ik
altijd al doen. Ik heb daar veel ervaring opgedaan
en veel gezien. Maar ik zag ook dat het groepje
straatkinderen dat geholpen werd, maar het topje
van de ijsberg was. Er moest en moet nog altijd veel
gebeuren.”
Jill was geraakt door het zien van de erbarmelijke
omstandigheden waar de kinderen in verkeren.
“Kinderen die niet naar school kunnen, geen kind
kunnen zijn en op straat of zelfs op de vuilnisbelt
moeten doorbrengen om geld te verdienen. En ze
leven natuurlijk met het constante gevaar op ziektes, mishandeling en in het ergste geval seksueel
misbruik. En daar moest en zou ik wat aan doen.”
De Anak Bangsa Foundation is momenteel de enige
organisatie in Lombok, die straat- en kansarme kinderen helpen zonder hen permanent/24 uur per dag
op te vangen. De stichting werkt met het basisprogramma ‘Program Family Care’. Iedere activiteit

voor het kind wordt in samenwerking gedaan met
de ouders. Dit maakt deze stichting uniek, gericht,
geïntegreerd in de programma’s voor de problematiek van straat- en kansarme kinderen. “Wij werken
met Live skill faciliteiten, zoals onder meer naailes,
computerles, Engelse taalles en handenarbeidles.

Kinderen leven onder
erbarmelijke
omstandigheden

Live-skill programma
Dit programma heeft al een naaiklas en een computer- en handenarbeidklas. De kinderen worden thuis
opgehaald en vervolgens naar school/stichting gebracht. Behalve om te voorkomen dat de kinderen
op straat belanden, helpt deze Live Skill school de
kinderen ook om tenslotte te kunnen werken en in
eigen levensonderhoud en die van het gezin te kunnen voorzien.
Ook werkt de stichting samen met de plaatselijke
overheid om gratis medische voorzieningen te verstrekken aan deze kinderen. Daarnaast wordt ook
juridische bijstand verleend voor deze kinderen die
slachtoffer zijn van elke vorm van onrecht. Deze service is gratis en verzorgd door een professioneel
team van advocaten.

Kijk voor meer informatie op
www.anakbangsafoundation.org
Donateur worden van de stichting kan door een
mail te sturen naar
info@anakbangsafoundation.org
of rechtstreeks via een bankoverschrijving op
IBAN-rekeningnummer NL79RABO0139930639.
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COLUMN WICHERT AAN HET ROT

OKTOBER

Nu de vakanties weer voorbij zijn en het dagelijkse
leven voor velen weer begint, zit ik terwijl ik dit
schrijf, op een stembureau.
Wat een twijfel,wat een reacties en wat hebben
sommige mensen een kort lontje.

Oktober brengt ons vele kleuren
en de lucht gaat herfstig geuren
ook nog hier en daar een bui
en ik wil nu wel een trui.

We hebben veel mensen terug moeten sturen omdat
ze geen geldig legimitatiebewijs bij zich hadden.
De meesten zeggen dan: “Flauwekul. Je kent me toch
wel.” De meesten echter hadden een volmacht bij zich zonder een legimitatie
en dat mag nou eenmaal niet. Ook zijn er leuke dingen die je mee maakt. Een
oudere mevrouw die met haar pasje van Karwei wil stemmen: “Die rotpasjes
ook allemaal.” Een ander komt binnen, legt alles op tafel, wordt vervolgens
goedgekeurd en wil gelijk weer vertrekken waarop wij natuurlijk roepen:
“meneer u moet nog stemmen”. Waarop hij weer antwoordt: “ik heb die hele
klerezooi er toch al neergelegd.”
Ook veel ouderen komen met het papier wat ze thuis gestuurd hebben gekregen en denken dat ze het daarop in kunnen vullen. Als je ze dan een stembiljet
geeft, zeggen die heb ik allang. Al met al toch nog veel onwetendheid bij de
mensen ook dat je niet met twee personen in één hokje mag staan, alleen als je
lichamelijk gehandicapt bent.
Nu hadden wij iemand die graag wilde stemmen maar autistisch is en gaat
flippen als ze al die hokjes op dat enorme grote stembiljet ziet. Wat moet je
daarmee dan. Daar mag een begeleider normaal gesproken niet mee.
Het opkomstpercentage zou al met al hoger zijn als er beter gelezen wordt.
Wij hebben alleen op ons bureau al wel 50 mensen niet kunnen laten stemmen
bij een opkomst van 1142 stemmers.
Als dat in elk bureau zo is loopt dat aardig op. Hier is ook voor de overheid
nog een taak weggelegd. Nog betere uitleg en voorlichting.
Volgende keer beter.
Maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen.
Ik hoop voor Nederland dat er niet eerder weer gestemd moet worden, anders
kon de opkomst wel eens heel dramatisch zijn.

Een deken meer is gauw gedaan
en wilt u de cv al aan?
blijft naar buiten gaan elke dag
opdat u geen gasplant worden mag.

Herfststormen om doorheen te struinen
Een spiegel toont u dan zo fris
met bomen dansend in hun kruinen
dat dagelijks stappen lekker is
al ‘t blad komt naar benee
en gezond voor lijf en leden
houdt u daarvan ook of nee?
ook met de temp ssteeds naar beneden.
Dit seizoen hoort er toch bij
ook al wilt u liever mei
de klok wordt een uurtje teruggezet
en ‘t wordt kouder tot in bed.

Olle

Advertentie

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

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

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

Horizontaal: 1 regio 6 werelddeel 11 knokploeg 12 koraaleiland 13 roem 14 achter
16 een weinig scheel 18 wier 20 sober 22 zwemvogel 23 Russisch heerser 25 gebarenspel
26 profeet 27 noodsein 28 kloosterzuster 30 vat 31 soort 33 aardbol 35 en andere
36 Japans bordspel 38 poeder van puin 41 langzaam 45 pl. in Gelderland 47 voorschrift
48 mager 49 jaartelling 51 ritmische beweging 53 werktuig 55 hardop 56 man van adel
58 bloeiwijze 59 stopplaats 60 zangnoot 61 land in Azië 63 pl. in Noord-Holland 65 titel
66 opstandig 67 lid v.e. zwerfstam.

Verticaal: 1 klos 2 zijde 3 wandversiering 4 en omstreken 5 categorie 6 blamage 7 zangnoot 8 recht vaarwater 9 hoofd v.e. moskee 10 geestdrift 11 vloerbedekking 15 vertegenwoordiger
17 uniek
19 bergplaats
OPLOSSING PUZZEL AUGUSTUS 2012
21 kerkgebruik 23 insect 24 cilinder 27 bitse
opmerking 29 tamelijk 32 voordat 34 halsbont
37 boom 38 verlegenheid 39 olm 40 later
41 razen 42 vertrager 43 greppel 44 dichterbij
46 pleger 50 cadans 52 bagger 54 dierengeluid 55 schaapkameel 57 roem 59 vleesgerecht
62 reeds 64 zangnoot.
De oplossing van juni was: REGIOFUNCTE.
Uit de vele inzendingen is de winnaar van de puzzel
van augustus 2012:
DHR. MW. W. C. RUFCH UIT GORSSEL.
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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SINDS

1984

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
ook b
ijdrag
en?
Maak
uw do
op ba
natie
nkrek
over
ening
numm
er 11
00.31
ten na
.539
m
e
v
Sticht
an
ing V
riend
en va
Herb
n de
erg te
Zwoll
e.
Harte
lijk d
ank!

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

