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Hedon 1 november 2012:
presentatie boek IN DE HERBERG
en een optreden van Jimy Lafave

De Rode draad, niemand op Straat
Ingezonden dankbrief

Waardige viering ‘Internationale dag
van het verzet tegen de armoede’
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Foto: Marcel Senz

Foto: Marcel Senz

Donderdag 1 november werd in Hedon het boek
‘In de Herberg’ gepresenteerd.
Hierin worden de historie van de WRZV-hallen,
Joop van Ommen en De Herberg gebundeld.
De Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar reikte het boek uit
aan Joop van Ommen, de grondlegger van de Herberg.
De opbrengst van het boek gaat naar de Stichting Vrienden
van de Herberg.
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Aardappelovenschotel
met camembert
Voor 4 personen:
- 750 gram schoongeboende
krielaardappeltjes
- 4 plakjes bak bacon of rug spek
zonder zwoerd
- 4 bosuitjes, in dunne
ringetjes
- ½ Camembert
- 1 dl koks room

Verwarm de oven voor op 230 graden (hete lucht op 210).
Kook de krielaardappelen beetgaar in een pan met licht gezouten, kokend water,
giet ze af en doe ze over in en ingevette, ondiepe ovenschaal.
Knip met een keukenschaar de bacon of het spek in dunne reepjes.
Doe ze in een koude koekenpan met antibaklaag en bak ze in 1 min. op hoog vuur
tot ze knapperig zijn. schep ze met een schuimspaan op een bord en voeg hieraan
de bosuitjes toe.
Snij het halve kaasje horizontaal doormidden, zodat u 2 halve maantjes krijgt.
Kerf de witte korst kruislings in, zodat de kaas gemakkelijker smelt.
Strooi de spekjes, bosuitjes en flink wat peper over de aardappeltjes.
Schenk de room erover uit. Leg de 2 stukken kaas erop, met de korst naar boven.
Zet de ovenschotel 7-10 minuten in de oven, tot de kaas gesmolten en door en door
heet is. Serveer hem direct.

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.

Tip: serveer dit gerecht met een frisse groene salade.

Adverteren in de Herbergkrant?
Meer informatie mail naar:
info@vriendenvandeherberg.nl
of bel 038 - 422 61 29

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

Kijk ook op de site: www.vriendenvandeherberg.nl

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

VERKOOP
De Herbergkrant is te koop op straat voor
€ 1,50 waarvan € 1,00 voor de verkoper.
De officiële Herbergkrantverkopers zijn
geregistreerd bij de WRZV-hallen en bezitten een verkoperspas met registratienummer, pasfoto en locatie van verkoop.
BIJDRAGEN
Wilt u bijdragen? Maak uw donatie over
op bankrekeningnummer 1100.31.539 t.n.v.
Stichting Vrienden van de Herberg te
Zwolle. Uw bijdrage komt geheel ten
goede aan 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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Presentatie boek IN De Herberg
Donderdag 1 november werd in Hedon het boek ‘In de Herberg’ gepresenteerd. Hierin
worden de historie van de WRZV-hallen, Joop van Ommen en De Herberg gebundeld.
De Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar reikte het boek uit aan Joop van Ommen, de
grondlegger van de Herberg. De opbrengst van het boek gaat naar de Stichting Vrienden
van de Herberg.

In het boek staan diverse prominente Zwollenaren
die hun bijdrage leveren.
Om maar eens twee namen te noemen:
Wethouder Nelleke Vedelaar behandelt ‘het recht op
een plek in de samenleving’ en Eddy van Hijum
(Tweede Kamerlid van het CDA) spreekt over ‘de
voorbeeldfunctie van De Herberg’.

Jimmy LaFave
Na de boekpresentatie was er een optreden in Hedon
van de Amerikaanse zanger Jimmy LaFave.
Initiatiefnemer was Gerrit Teunis, in het dagelijks
leven directeur-bestuurder van woningcorporatie
Beter Wonen Vechtdal. Hij haalde Jimmy LaFave
naar Zwolle toe.
“Ik heb Jimmy lange tijd geleden ontmoet. Bij de
opening van de Herberg is Jimmy hier ook geweest
om op te treden om geld in te zamelen voor de
Herberg. Ik ben ook een paar keer bij hem in Austin
geweest.”

Foto: Marcel Senz
Hans Oosting, directeur CIR (links), Joop van Ommen, grondlegger van De Herberg
en Nelleke Vedelaar, wethouder gemeente Zwolle bekijken het resultaat van het boek.
Gerrit Teunis, initiatiefnemer van het boek kijkt op de achtergrond mee.

“Het is een bijzonder boek”, vertelde Nelleke Vedelaar bij de overhandiging. “Ik heb het boek gisteren
al gekregen en ik had onverwacht een vrij uurtje en
heb die gebruikt om het boek door te nemen en ik las
het in één keer uit. Het boek is een eerbetoon aan alle
mensen die in het boek vermeld staan. Bij het lezen
liepen de rillingen soms over mijn rug. De verhalen
waren zo vol liefde en dan vooral ook over jou Joop.
Je mag trots zijn op dit boek.” En trots is Joop op het
boek. “Echt een boek om trots op te zijn. Ik ben
enorm blij met het resultaat.”

Foto: Marcel Senz

Teunis is dol op de muziek van LaFave.
“Het is hele mooi melodieuze muziek. Daarbij zijn er
twee onderwerpen die hij vaak aanstipt, liefde en
maatschappelijke onderwerpen.
Zo zingt hij onder andere nummers van Woody Guthrie. Denk maar aan Ain’t got no home.
En het grote voordeel van Jimmy is dat hij heel benaderbaar is voor iedereen.”
Jan Donkers, de bekende Amerika-kenner, muziekcriticus en vooral muziekliefhebber noemde LaFave
‘de nachtegaal van Austin’.

Gerrit Teunis
en Jimmy Lafave
in gesprek

Foto: Marcel Senz
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Succesvol optreden Jimmy Lafave
JIMMY LAFAVE
LaFave werd geboren in Wills Point, 48
kilometer ten oosten van Dallas, maar
zijn familie verhuisde tijdens zijn middelbareschooltijd naar Stillwater (Oklahoma). LaFave was van jongs af aan
geïnteresseerd in muziek en speelde in zijn
jeugd als drummer in een aantal garagerockbands. In zijn tienerjaren kreeg hij
een gitaar van zijn moeder, en nadien
begon LaFave zijn eigen liedjes te schrijven. Op zijn vijftiende vormde hij de eerste versie van zijn band, The Night Tribe.
Wills Point beschikte als universiteitsstad over een
bruisende muziekscene, en ook in het nabijgelegen
Tulsa, waar onder meer folkzanger Woody Guthrie,
jazztrompettist Chet Baker en liedjesschrijver J.J. Cale
hun oorsprong hadden, vond LaFave mogelijkheden
zich te ontplooien als singer-songwriter.

Trance (1994), Buffalo Return to the Plains (1995),
Road Novel (1997), Trail (1999), en Texoma (2001).
Sindsdien heeft hij twee albums uitgebracht bij de
platenmaatschappij Red House Records, Blue
Nightfall (2005) en Cimarron Manifesto uit 2007.
Met enige vertraging wordt op 20 juli 2010 in de
Amerika eindelijk de verzamelaar “Favorites 19922001” uitgebracht. Deze cd zou oorspronkelijk onder
de naam “the Bohemia Beat Collection” worden uitgebracht. De cd wordt uitgebracht op “Music Road
Records”. Jimmy is mede-eigenaar van deze platenmaatschappij. Andere artiesten zijn: Slaid Cleaves,
John Inmon, Sam Baker, Kevin Welch.

Jimmy Lafave en band gaven een succesvol concert
in Hedon te Zwolle.
Een gedeelte van de opbrangst van het concert komt
ten goede aan de Stichting Vrienden van de Herberg.

De aangekondigde cd van John Fullbright is nooit
uitgebracht. Jimmy komt in 2011 voor een éénmalig
optreden naar Nederland tijdens het Blue Highwayfestival in Utrecht op 23 april. In september 2012
komt de lang verwachte nieuwe cd van Jimmy uit:
Depending on the distance.Op deze cd een verrassende cover van John Waite’s Missing you. Ook
wordt er gewerkt aan een cd met teksten van Woody
Guthrie.
Foto: Marcel Senz

In 1979 kwam zijn eerste onafhankelijk opgenomen
album uit, Down Under, gevolgd door Broken Line
in 1981 en Highway Angels...Full Moon (1988).
LaFave’s muziek is te omschrijven als americana met
veel country invloeden, gemengd met folk, blues en
rock. Mid jaren ‘80 verhuisde LaFave naar Austin
(Texas) omdat hij zich naar eigen zeggen thuis voelde
in de muziekscene van deze stad. Aldaar probeerde
LaFave een groter publiek en platencontract te vinden.
De komende acht jaar trad LaFave regelmatig op als
solomuzikant in de Chicago House, een koffiehuis in
Austin. Tevens was hij in deze periode actief met zijn
band in andere clubs rond Austin. In 1992 wist hij
een platencontract te krijgen en bracht hij de CD
Austin Skyline uit onder het platenlabel Bohemia
Beat Records. De titel is een verwijzing naar zijn
nieuwe woonplaats en naar Nashville Skyline, zijn
favoriete album van Bob Dylan. LaFave zou nog vijf
andere albums bij het label uitbrengen: Highway

Foto: Marcel Senz
Gerrit Teunis, initiatiefnemer van het concert en Joop van Ommen, grondlegger van De Herberg
in gesprek met Jimmy Lafave
Foto: Marcel Senz

De bezoekers van de Rock and Roll Business Club luisteren aandacht naar Jimmy Lafave

Advertentie

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

Foto: Marcel Senz

T 06 - 21 832 65
653
3 • info@marce
info@marcelsenzfotograﬁe.nl
w..marcelsenzfotograﬁe.nl
www.marcelsenzfotograﬁe.nl
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Ondernemer bouwt school in Gambia
De Hattemers Jan en Diny Ras zijn onlangs teruggekomen van hun reis naar Gambia.
Deze reis was niet zomaar, want NTP Bouw, het bedrijf waar Jan mede-eigenaar van is,
heeft een school gebouwd voor de plaatselijke jeugd.

Het begon 7 jaar geleden. Jan en Diny boekten samen
met de kinderen de vakantie naar Gambia. Bij toeval
kwamen de Hattemers terecht voor een vakantie in
dit Afrikaanse land. “De mensen daar waren ontzettend vriendelijk en dat terwijl ze onder het bestaansminimum van 1 dollar per dag leven. En toch zo
vrolijk”, beginnen Jan en Diny. Het gezin Ras had
veel contact met een Gambiaanse vrouw.
“We deden ook altijd iets voor mensen daar. Maar
we gaven bijna nooit geld, maar dan kochten we bijvoorbeeld een zak rijst van 50 kilo. Dan konden ze
tenminste wel eten. Als je geld gaf, dan gaven ze dat
ook weg, om anderen te helpen.” Ook namen Jan en
Diny vaak schoolspullen als pennen en schriften mee
voor de kinderen. “Kinderen willen erg graag leren
daar. Ze willen dolgraag naar school omdat zij het
zien als een kans om iets te bereiken.”
NTP Bouw vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk. “We sponsoren veel verenigingen en hebben ook wel eens wat kleinere projecten
gedaan in onder meer Nicaraqua. Op een gegeven
moment heb ik met mijn medevennoten gesproken
om een school in Gambia te gaan bouwen. Zij waren
direct enthousiast. Wij zijn toen aan de slag gegaan
om dat te realiseren. Dat heeft lang geduurd. We hebben onder meer een gesprek gehad met het ministerie van Onderwijs daar. Het kwam allemaal maar

NTP Bouw vindt Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen belangrijk
niet van de grond. Op een gegeven moment kwamen
ze met het idee om ‘maar geld over te maken’.
Hahaha, dat werkt natuurlijk niet, want dat geld verdwijnt”, aldus Jan en Diny. Via-via kwamen ze in
aanraking met Bennie Ahlers uit Coevorden. Deze
pensionaris heeft een stichting waar hij veel goed
werk mee verricht (zie ook www.bennieahlers.nl,
red.). Uiteindelijk werd er gestart met de bouw van
het schooltje in de wijk Latrikunda in de stad Serekunda.
NTP Bouw heeft het project gefinancierd. “We zijn er
zeer recentelijk nog geweest. Het eerste deel, 26
meter lang, is nu gereed. Met relatief grote leslokalen. En toen we er waren is het officieel geopend. Uiteraard was Bennie Ahlers erbij en ook mijn
medevennoten waren erbij. En ook op hen heeft het
een enorme indruk gemaakt. Het was echt hartstikke
mooi. Zeker als je ook de blijdschap van de kinderen
zag. Ze vonden het de mooiste school uit de buurt”,
lacht Jan Ras. Het tweede deel van het pand wordt
binnenkort geopend.

COLUMN JOOP VAN OMMEN
GRONDLEGGER VAN DE HERBERG
We worden als
Stichting Vrienden
van de Herberg de
laatste tijd overspoeld
met vragen om hulp.
Soms zijn het zelfs
wanhoopskreten van
mensen. Zij weten
soms niet meer wat ze
moeten doen. Het is
wachten tot er wat
gebeurt. En ja, dan
doel ik inderdaad op
een familiedrama. Laten we vooral hopen dat er
niets gebeurt, maar sommige mensen weten écht
niet meer wat ze moeten doen. En heel eerlijk gezegd, weten wij dat soms ook niet. De armoede die
je ziet in gezinnen. Het is te erg voor woorden. We
zijn nu ook met een gezin bezig. We brengen daar
elke dag eten, zodat ze ten eerste te eten hebben en
ten tweede ook goed en gezond eten. Daarbij proberen wij ook wat huiselijkheid te brengen bij de
mensen in dit huis. Wij proberen ook met Stichting
Op Maat elke dag contact te houden om mensen te
helpen. Ik weet dat de Centrale Toegang in Zwolle
er ook veel mee bezig is. Maar ondanks alle goede
inzet van iedereen hou ik toch mijn hart vast. Ik
kom alle narigheid en ellende iedere dag weer
tegen. Als je de kranten leest en ziet wat er allemaal gebeurt.
Bij de familie waar ik hierboven over schreef is
hulp dringend nodig. En als je dan ziet, kinderen
in de leeftijd van 3 maanden tot 15 jaar… En als je
dan daar op zaterdagavond rond etenstijd komt
om eten te brengen en je ziet dat, dan is je zaterdagavond wel verknald hoor.
Ik hoop dat de VVD en PvdA nu doorpakken zoals
ze nu doen. De oppositie loopt alweer te klagen,
maar zouden die er zoveel van bakken? Er moet nu
gewoon doorgezet worden. En we kunnen ook niet
zeggen dat we van Wilders cs. erg veel wijzer zijn
geworden……
Ook bij de Voedselbank weten ze soms niet meer
hoe ze aan voedsel moeten komen. En uiteraard
komt het Kerstdiner voor de dak- en thuislozen en
de minima er weer aan in de WRZV-hallen. Vorig
jaar hadden we 450 mensen die kwamen eten. En
hoeveel zullen het er nu worden? Ik vrees dat het
er veel meer worden. En ze zijn van harte welkom
natuurlijk, maar het is vreselijk dat het nodig is.
Maar we hopen deze mensen een hele fijne avond
te bezorgen. En we kunnen als Stichting Vrienden
van de Herberg de mensen nog geld laten verdienen door de verkoop van de Herbergkrant. Zo probeer je met allerlei acties mensen te helpen. Maar
daar is geld voor nodig. Daarom ben ik ook blij dat
de opbrengst van het boek dat onlangs is uitgebracht (zie elders in deze Herbergkrant) ook naar
de Stichting Vrienden van de Herberg gaat. Daar
kunnen wij dan weer mensen mee helpen.
In deze Herbergkrant vindt u ook een interview
met onze nieuwe columnist, Joop Alssema. Joop is
voorzitter van de Herberg en in het dagelijks leven
burgemeester van Staphorst. Het is natuurlijk fantastisch dat dit soort mensen ook zijn verantwoordelijkheid neemt en mensen helpt waar nodig.
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De Rode draad, niemand op Straat!
Zoals u weet probeert de Stichting Vrienden van de Herberg een goede bestemming te
geven aan de ontvangen donaties en schenkingen. Zo ook hieronder staat het ingezonden verhaal van een 46- jarige vrouw met vijf kinderen uit de gemeente Almere (waar
ivm privacy overwegingen de naam niet van is genoemd) waar wij als Stichting Vrienden van de Herberg ons voor hebben ingezet, met als doel te voorkomen dat dit gezin
op straat zou belanden. Als Stichting ondersteunen wij niet alleen activiteiten voor de
dagbesteding van thuis- en dakloze mensen, maar natuurlijk ook goede initiatieven
voor andere kwetsbare mensen in onze omgeving. En natuurlijk proberen wij ook te
voorkomen dat mensen in acute nood tussen wal en schip geraken, wanneer er geen
enkele oplossing voorhanden handen is!
Freddy Eikelboom
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Herberg
Ik ben een vrouw van 46 jaar, gescheiden en moeder
van vijf kinderen en oma van twee kleinzonen. Ik
ben in 1999 gescheiden van de vader van mijn
kinderen, na 16 jaar huwelijk. Ik trad al op jonge
leeftijd in het huwelijk en werd ook meteen moeder.
Mede daardoor heb ik zelf nooit de tijd en gelegenheid gehad om mezelf te ontwikkelen en te ontplooien.
Ik heb ook nooit mijn school afgemaakt en ben dus
niet in het bezit van diploma’s. Als jongste dochter in
het gezin had ik een moeizame jeugd met een bijstandsmoeder waar het niet mee klikte. Ook groeide
ik op zonder vader. Ik had door de moeizame band
met mijn moeder al op mijn 15e, 16e, de behoefte om
uit huis te gaan. De gelegenheid kwam toen ik op 17jarige leeftijd mijn ex-vriendje tegenkwam waar ik
verliefd op werd en al snel mee trouwde. Kort na ons
huwelijk werd ik zwanger van mijn eerste kind. Anderhalf jaar daarna volgde mijn tweede kind al, dus
ik had mijn handen vol.
Ik had al jong de wens om te willen trouwen en een
groot gezin te stichten. Die behoefte kwam vooral
doordat ik zelf nooit een familieband heb gevoeld en
ook nooit heb gehad. Er was verdeeldheid in ons
huis vroeger. Dus vulde ik mijn jaren, nadat ik in het
huwelijk was getreden, met voornamelijk het krijgen
van kinderen. In totaal vijf dus. Naarmate ik ouder
werd, werd ik ook ongelukkiger. Ik begreep dat toen
niet. Immers het was mijn wens om jong te trouwen
en moeder te worden van een groot gezin. En die
wens was toch in vervulling gegaan. Waarom dan
dat ongelukkige gevoel?
Dat kwam voort uit een Leegte. Een gat dat ontstond
doordat ik ook in sterke mate schuldgevoelens kreeg.
Ik voelde me schuldig omdat ik me niet gelukkig

voelde ondanks dat ik alles had, wat ik graag wilde
hebben, een groot gezin. Ik probeerde op allerlei
manieren hulp te vinden om erachter te komen wat
er met mij aan de hand was. Ik ben gelovig en
probeerde hulp te vinden in mijn geloof. Maar dat
bleek een onderdeel van mijn ongelukkige gevoel,
daar ik in de geloofsgemeente geïsoleerd werd door
de zeer strenge regels die daar golden. En ook mijn
huwelijk ging niet goed, doordat ik jong was toen ik
trouwde en mezelf niet had kunnen ontplooien. En
ik kreeg in mijn huwelijk ook niet die medewerking
om me te ontplooien en ook nog het strenge geloof
waarin ik toen zat, beperkte en isoleerde me volledig.
Al met al werd ik daar steeds ongelukkiger van.
Toen ik eind twintig was kwam de gedachte om te
gaan scheiden steeds geregelder in me op, maar
tegelijkertijd groeide het gevoel van falen. Falen
omdat ik mijn droom aan diggelen zag gaan. De
droom om te trouwen en een groot gezin te hebben.
Datgene dat ik nooit had gehad en nu zelf ook niet
kon waarmaken en ik was nota bene de persoon die
deze droom stuk maakte door te willen scheiden.
Na enkele jaren te hebben gevochten om steeds te
blijven proberen mijn droom levend te houden, verloor ik. Op 30-jarige leeftijd kon ik het niet meer en
had ik de beslissing genomen om te gaan scheiden en
ondernam ook de stappen daarin. Na een moeizame
scheiding, waarin mijn ex weigerde mee te werken,
werden ook mijn kinderen tegen mij opgezet. Mijn ex
zei dat hij niet wilde scheiden en stookte de kinderen
tegen me op. Hierdoor kreeg ik het heel moeilijk.
De leegte in mij was dieper geworden. Ik zocht naar
liefde en dacht dat te hebben gevonden bij een man
waar ik verliefd op werd en een langdurige relatie
mee had. Na een aantal jaren te hebben samengewoond met nu mijn tweede ex, waar ik niet mee
getrouwd was, bleek ook die relatie niet te gaan en
zocht ik naar een eigen woning. Die woning vond ik

Dankbrief aan
Stichting Vrienden van de Herberg
na een tijd, wat overigens mijn eerste eigen huis was,
echt van mezelf.
Maar mijn tweede relatie strandde dus ook. En opnieuw werd mijn faalgevoel groter en groter. Ik
probeerde de leegte die daardoor alleen maar groter
werd, te vullen door te gaan shoppen. Ik kocht van
alles en dat gaf me een gelukkig gevoel. Dat werd
een koopverslaving en daardoor raakte ik in de
schulden. Ik betaalde mijn vaste lasten niet door die
verslaving.
Ik zocht hulp bij het Budgetbureau en bij de sociale
dienst, maar het was te laat. Er moest betaald worden om uitzetting te voorkomen. Toevallig kwam ik
een verkoper van de Herbergkrant tegen tijdens het
boodschappen doen. Ik sprak met de verkoper en
kocht de krant. Na thuis te zijn gekomen las ik de
krant en las over de hulp die de Herberg biedt aan
mensen in problemen. Ik belde het nummer op wat
in de krant stond en kreeg iemand van de Stichting
Vrienden van de Herberg aan de telefoon. Ik vertelde
mijn verhaal aan haar en we mochten een afspraak
maken voor een huisbezoek. Dat werd een prima
gesprek. Zij heeft me heel goed opgevangen en heeft
toen hulp aangeboden namens de Stichting Vrienden
van de Herberg.
De Stichting Vrienden van de Herberg heeft toen
contact opgenomen met de deurwaarder voor de huurachterstand en kreeg gelukkig uitstel van betaling.
Later kwam de deurwaarder terug op die afspraak
en dreigde weer met huisuitzetting en wilde een betaling inzake de huurachterstand. De Stichting Vrienden van de Herberg heeft toen een regeling getroffen
met de deurwaarder, waarin de Vrienden van de
Herberg een betaling van de helft van de huurachterstand heeft gedaan. Voor het restant hebben zij een
regeling getroffen met de deurwaarder.
Ik was in die tijd bezig met beschermingsbewind aan
te vragen, wat later werd toegewezen en nu in werking is getreden. Mijn bewindvoerder heeft inmiddels
de betalingsregeling, die de Stichting Vrienden van
de Herberg had getroffen, opgepakt en de betaling
van het restantbedrag wordt afbetaald.
Aangezien de instanties, zoals Budgetbureau en de
sociale dienst, mij niet konden helpen met mijn huurachterstand en de daarop volgende dreiging van
huisuitzetting door de deurwaarder, heb ik zelf
gezocht naar een andere oplossing. En gelukkig
kwam ik dus, zoals vermeld, in aanraking met de
Stichting Vrienden van de Herberg. De moeite en
hulp, maar zeker ook het medeleven van hen, sterkten mij enorm. Zij hebben enorm veel voor mij betekend. Voor mij als persoon en zeker ook voor mij als
moeder. Dankzij de Stichting hebben mijn kinderen
en ik nog een dak boven ons hoofd. Zonder de hulp
van hen hadden we nu op straat gestaan. Daar ben ik
hen eeuwig dankbaar voor. Ik kan nu, samen met
beschermingsbewind, de draad weer oppakken.
De foto op deze pagina is in scène gezet
uit privacy overwegingen.
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Gewoon Appeltaart:

“Ieder mens heeft zijn talent”
Gewoon Appeltaart. Dat is het nieuwe bedrijf van ondernemer Bram Brockbernd.
Gewoon Appeltaart is een initiatief dat samenwerkt met diverse zorginstellingen en
bedrijven. De belangrijkste mensen zijn echter de mensen die daar werkzaam zijn.
Dit zijn mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
“Wij bakken de appeltaarten in een reguliere bakkerij om zo de mensen die er werken te
helpen om weer te wennen aan het arbeidsproces”, vertelt Bram Brockbernd.

Gewoon Appeltaart is sinds de start in 2011 actief in
Elst (Gelderland) en gaat vanaf begin december starten in Zwolle. “Op industrieterrein Marslanden hebben we een goed pand kunnen vinden waar onze
mensen aan de slag kunnen.” De appeltaarten vinden inmiddels gretig aftrek bij zowel particulieren
als bedrijven.
Werken met de mensen uit de zorginstellingen is een
mooie ervaring voor Brockbernd. “Die mensen worden toch op een bepaalde manier bekeken of veroordeeld. En dat is jammer, want het zijn óók mensen.
Net als jij en ik. Ieder mens heeft een talent en zij dus

ook. En dat hebben we wel gemerkt met het bakken.”

De planning is dat er 10 tot 15 mensen uit deze doelgroep komen werken bij Gewoon Appeltaart. Ze
moeten terecht komen in een prikkelvrije en werkdrukvrije werkomgeving waarbij ze zichzelf kunnen
ontplooien. Want de ontplooiing is van groot belang
bij Gewoon Appeltaart en werkt mee aan het geluk
van de doelgroep.
De ontplooiing gebeurt niet alleen door de begeleiding die de mensen krijgen. De mensen krijgen uiteindelijk ook een functie toebedeeld om ze
verantwoordelijkheid te geven en ermee te leren om-

Brandstichter Herberg veroordeeld
De man die in april brand stichtte bij de Herberg is veroordeeld tot een gevangenisstraf
van 21 maanden, waarvan 7 voorwaardelijk. De 46-jarige J.W. uit Zwolle, die geregel in
de Herberg verbleef, stichtte brand omdat hij boos was na een akkefietje bij de Herberg.
De rechter rekende het hem zwaar aan dat hij het leven van 35 personen in gevaar
bracht.

W. kocht een jerrycan benzine en besprenkelde daarmee de buitenmuur van de slaapruimte. De 35 gasten zagen de rook door de muur komen en moesten in allerijl geevacureerd worden. Het was niet de eerste keer dat W. zich schuldig maakte aan brandstichting.
W. liet voor de rechtbank weten dat hij enorme spijt had van zijn daad. Hij had naar verluid
die dag twintig flesjes bier naar binnen gewerkt en wist , zo vertelde hij, niet goed wat hij
deed.

Kijk voor meer informatie
ook op
www.gewoonappeltaart.nl

gaan. Als voorbeeld gebruiken we Monique. Zij is in
haar geval verantwoordelijk voor de dozen waar de
appeltaart in gaat. Zij moet zorgen dat ze op de juiste
plek liggen en dat er voldoende dozen aanwezig zijn.
“Door deze werkwijze leren ze verantwoordelijkheid
te nemen. Uiteraard gebeurt het wel in het begin
onder begeleiding”, vertelt Bram Brockbernd.
Gewoon Appeltaart krijgt ook een bezorgservice
voor bestellingen door Horeca/bedrijven. Gewoon
Appeltaart gevestigd op de Marslanden in Zwolle.

“We helpen mensen
zichzelf
te ontplooien”

Chu Shin
Onlangs schreven wij een artikel over de
stichting Chu Shin in ’t Harde. Een mooi
verhaal van een stichting met een mooie
doelstelling. Groot was op de redactie
van de Herbergkrant en bij de Stichting
Vrienden van de Herberg toen enkele
weken later één van de oprichters van
Chu Shin werd opgepakt voor seksueel
misbruik.
De 54-jarige verdachte werd gearresteerd en enige
tijd later werd zijn voorarrest verlengd. De man
werd in eerste instantie verdacht van seksueel
misbruik van drie cliënten. Later kwamen er nog
twee aanklachten bij. Het misbruik zou tussen
2003 en 2008 hebben plaatsgevonden.
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Stichting Present bemiddelt bij hulpvraag

14 november diner in WRZV-hallen
Woensdag 14 november organiseert Stichting Present Zwolle een diner voor dak- en
thuislozen en voor de gasten die normaliter gebruik maken van het Christelijk Eetcafé in
de WRZV-hallen. Present organiseert dit diner voor de vijfde keer. “We hebben dit jaar
ruimte voor 100 mensen en deze zijn van harte welkom voor een feestelijke avond aangeboden met heerlijk eten en na de maaltijd gezellige oudhollandse spelletjes. De aanwezigen komen allemaal op uitnodiging. Denk aan de bewoners van de Herberg en de
mensen die normaal gebruik maken van het eetcafé in de WRZV-hallen. Het diner wordt
mede mogelijk gemaakt door een gift van een anonieme ondernemer die graag iets wil
doen voor de samenleving”, vertelt algemeen coördinator Elsje Goudzwaard namens
Stichting Present.
De Stichting Present is een organisatie die een brug
probeert te slaan tussen mensen die iets te bieden
hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen
worden. “Vroeger was het vanzelfsprekend dat je
zorg droeg voor elkaar. Dat vanzelfsprekende is in
Nederland steeds meer weggevallen, maar gelukkig
zijn er altijd nog mensen die iets willen betekenen
voor de samenleving. Zij weten vaak alleen niet hoe
en waar. Daarom zijn wij er. Wij werken samen met
maatschappelijke organisaties en kunnen zo een brug
slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en
mensen die daarmee geholpen kunnen worden. We
zijn daarmee een soort vrijwilligersmakelaar”, aldus
Stichting Present.
In 2003 startte Present vanuit dit ideaal in Zwolle en
bemiddelt in Zwolle jaarlijks rond de 250 groepen.
Inmiddels zijn er tientallen lokale stichtingen. Present doet haar werk vanuit een christelijke motivatie,
maar werkt samen met iedereen. Er is een professioneel kader dat vanuit Zwolle werkt, maar verder
draait de gehele stichting op vrijwilligers.
Het startpunt voor de Stichting Present is de aanmelding van de vrijwilligers. Wat kunnen zij, wat
willen zij en wat vinden zij leuk om

te doen. Present zoekt daar dan een geschikte hulpvraag vrij. Dat kunnen praktische projecten zijn,
zoals het opknappen van een huis of van een tuin,
maar ook sociale activiteiten zoals een middag op
stap met gehandicapten of ouderen. De samenwerking daarin met maatschappelijke organisaties is van
groot belang. “Zij weten wat er speelt, welke hulp er
nodig is en waar de vrijwilligers het beste kunnen
worden ingezet”, aldus Stichting Present.

Ervaringen
Eén van de deelnemers aan een project vertelt: “Ik
vond het project gaaf omdat de bewoner ontzettend
positief was over ons als groep. Hij kan nu ook verdere stappen gaan ondernemen wat betreft de inrichting van zijn huis. Fantastisch dat je anderen kunt
helpen door een beetje de tijd te geven.

Kijk voor meer informatie op
www.stichtingpresent-zwolle.nl.

Werkwijze in 7 stappen:
Een groep nodigt een medewerker van Present uit
voor een presentatie
De groep bepaalt wat ze wil doen en wanneer
Present matcht het aanbod van de groep met de hulpvraag van een maatschappelijke instelling
Voorbereidend gesprek op locatie
Uitvoering van het project
Evaluatie en reflectie
Mogelijke vervolginzet
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Kennismaking met Joop Alssema

‘Met elkaar zorgen we ervoor
dat we de doelgroep kunnen helpen’
De redactie van de Herbergkrant is verheugd dat we weer een
nieuwe columnist mogen verwelkomen. En dat is niet zomaar iemand. Vanaf de volgende editie zal Joop Alssema
zijn licht laten schijnen over bepaalde onderwerpen.
Hierbij introduceren wij met trots de nieuwe columnist.
Joop Alssema is in het dagelijks leven burgemeester van
Staphorst. De 63-jarige Alssema heeft al een rijk politiek
verleden achter zich. Hij was onder meer wethouder
van Zuidhorn, burgemeester van Ten Boer en Statenlid van de provincie Groningen. Sinds 2001 is Alssema burgemeester in het Overijsselse Staphorst.
“Staphorst is een markante gemeente met een zeer
ondernemend volk. Deze mensen hebben erg veel
voor elkaar over. Als er iemand in nood is dan helpen de inwoners van Staphorst elkaar. Dat zit zo
verweven in deze gemeenschap en als burgemeester is die saamhorigheid natuurlijk geweldig om te
zien en mee te maken. Echt een hecht volk die Staphorsters.”
Overigens begon Alssema zijn werkzame carrière
als….. timmerman. “Ik was 16 en toen ging ik met
mijn gereedschapskistje achter op de brommer naar de
bouwplaats. Langzamerhand ben ik doorgegroeid tot
bedrijfsleider. En in de tussentijd was ik natuurlijk ook al
in de politiek actief.”

Alssema is ook actief als bestuursvoorzitter van de Herberg.
“Bestuursleden moeten met de wortels in de Zwolse samenleving
staan en de voorzitter is het gezicht naar buiten toe. In 2009 werd ik
lid van het bestuur en in 2012 heb ik de functie van voorzitter geaccepteerd. In het begin was dit best een lastig project. Het moest helemaal op poten
gezet worden. Van niets naar wat er nu staat. En dan heb je altijd last van aanloopproblemen. Het loopt nu goed. En nu moeten we dit vasthouden en uitbreiden.”

Zo moet er volgens Alssema goed overleg zijn met organisaties, gemeenten en ook zeker met de buurt.
“Kijk het kan gebeuren dat de bewoners van de Herberg rondhangen. Dan is het goed om in overleg te treden
met de buurt. En in goed overleg moeten er afspraken gemaakt worden om het overlast tot een minimum te
beperken. En daarom vinden wij een goede band met de buurt belangrijk. Net als met de gemeente Zwolle.
En ook dat loopt goed. Het kan natuurlijk altijd beter. Maar we mogen zeker niet klagen.”

De Herberg is volgens de voorzitter een bijzonder concept. “Het is natuurlijk fantastisch dat er een aantal
woningcorporaties zijn die hier zijn ingestapt en hun sociale taak willen vervullen. Ze stellen jaarlijks een
behoorlijke som geld beschikbaar voor de Herberg. Ook een organisatie als de RIBW investeert natuurlijk in
de Herberg en wat te denken van de gemeente Zwolle en diverse maatschappelijke organisaties?!
Met elkaar zorgen we ervoor dat we de doelgroep kunnen helpen. Het is een uniek concept in Nederland en
dat doet mij wel wat. Het is altijd lastig om het project rond te krijgen. Maar we moeten er met zijn allen voor
blijven knokken zodat we het weer redden.”

Waarom begon een druk man naast zijn burgemeestersfunctie aan het voorzitterschap van een organisatie als
De Herberg? “Ik werd gevraagd om voorzitter te worden en daar heb ik ja tegen gezegd omdat ik begaan ben
met de doelgroep. Deze mensen zitten door allerlei omstandigheden in deze situatie en zij moeten geholpen
worden om weer een bestaan op te bouwen. We moeten ze proberen te helpen om uit de goot te komen.
En daar is de Herberg dus voor, want niemand moet op straat hoeven te slapen.
Als iemand ’s nachts of ’s avonds laat zich bij de Herberg meldt is er altijd
plek. Ook als de Herberg vol zit is er plek. Het kan niet zijn dat deze
mensen niet worden toegelaten. De volgende dag kijken we dan
wel hoe of waar de persoon in kwestie naar toe kan, waar we
hem of haar onder kunnen brengen. Helaas is de Herberg
aardig vol en dat is natuurlijk jammer, want het zou niet
nodig hoeven zijn”, besluit Alssema.

‘Helaas is de Herberg
aardig vol en dat is
natuurlijk jammer,
want het zou niet
nodig hoeven zijn’

COLUMN EELKE BLOKKER
INSTITUUT VOOR PUBLIEKE WAARDEN
De Effectieve
Verzorgingsstaat:
omdat u het waard
bent!
“Geen kans op baan?
Dan ook geen sociale arbeidsplaats,” kopte Trouw
onlangs. Sociale diensten geven alleen toegang tot de
sociale werkvoorziening aan mensen die in potentie
een betaalde baan kunnen bemachtigen. Dat zien we
steeds vaker. Alleen mensen die schuldenvrij kunnen
leven komen nog in aanmerking voor schuldhulpverlening. Een bezoek aan de huisarts mag alleen als
je zeker weet dat je wat hebt. 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 en hopeloze gevallen in toenemende mate uit. Om dat te voorkomen is het nodig de verzorgingsstaat te herdefiniëren
tot een bestel dat start bij de groep die hem het hardst
nodig heeft.
De overheid treedt terug. De samenleving moet het
zelf en samen weer doen. In de praktijk houdt dat in
dat er minder geld en menskracht beschikbaar is, om
nog hoogdravender doelen te bereiken. 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 of medicus. Als die
nog iemand helpt op kosten van het publiek, dan is
resultaat verplicht. Professionals dienen hun cliënten
en patiënten zo goedkoop mogelijk doeltreffend naar
een optimaal niveau van economische 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 risicoprofielen, participatieladders en QALY’s waarmee we objectief kunnen beredeneren of iemand het waard is om
überhaupt toegang te krijgen tot zorg. Of iemand het
waard is wordt afgemeten aan de evidence based inschatting of die persoon zal slagen de economischeparticipatie-norm te bereiken. Deze logica wordt
voortgestuwd door stelselwijzigingen die zich de komende jaren introduceren.
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. De toekomst van
de verzorgingsstaat begint bij haar te herdefiniëren
rondom deze groeiende minderheid van uitgeslotenen. Om dat te bereiken moeten we de ijzeren logica
van efficiency en effectiviteit doorbreken. Maar niet
door ze te negeren. De publieke zaak draait op
schaarse middelen, en hoe zuiniger we daarmee omgaan en hoe effectiever we ze besteden, des te meer
publieke problemen we kunnen oplossen. We moeten er andere waarden tegenover stellen: legitimiteit,
kleinschaligheid en betrokkenheid bijvoorbeeld. We
realiseren ons 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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KERSTDINER

Dak- en
thuislozen en
de minima zijn
VAN HARTE
WELKOM!

Op zondag 23 december 2012,
aanvang 18.00 uur tot 20.00 uur
vieren we weer de jaarlijkse
kerstavond, met het

traditionele
WRZV-kerstdiner
in de WRZV-hallen,
Buitengasthuisstraat 8
te Zwolle.

Het is wenselijk om je even
aan te melden dat je komt
en met hoeveel personen.
Bel met de WRZV-hallen:
038 - 422 61 29
Uiteraard mag je ook even
langskomen om je aan te melden!

Aan de kerstavond,
inclusief diner
zijn geen kosten verbonden!
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Lopen voor projecten in Afrika
Opbrengst 27.000 euro

Succesvolle Afrikaloop
De Afrikaloop 2012 sloot vrijdag af en heeft het mooie bedrag van 27.000 euro opgeleverd.
Dit bedrag zal de komende tijd nog hoger worden, omdat toegezegde bijdragen nog niet
allemaal geïnd zijn. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde week.
De wandeltocht van zeven dagen, waarbij wandelaars zich laten sponsoren is vrijdag
afgesloten met de laatste etappe: die van Meppel naar Hoogeveen. In een week tijd is de
omtrek van het continent Afrika gelopen door beekdalen en in het stroomgebied van de
Vecht en de IJssel. De hele week genoten de wandelaars van het heerlijke weer, de
prachtige routes, de enorme gastvrijheid van de locale bevolking en de goede verzorging
door de vrijwilligers. Op enkele blaren na deden zich geen blessures of ongelukken voor.
Deelnemers die de kortste route liepen, legden in één
week zo’n 150 kilometer af. De wandelaars die de
hele week voor de langste afstand gingen, hebben
ruim 250 kilometer gelopen. Daarnaast waren er
wandelaars die één of enkele dagen meewandelden.
Nadat de groep wandelaars zich bij binnenkomst
had verzameld bij De Koffiepot, volgde een
feestelijke intocht door de Hoofdstraat. Albert Metselaar, trommelslager van Hoogeveen, begeleidde de
groep onder tromgeroffel naar Brasserie ‘t Raethuys.
Daar kregen ze een broodje met soep en hier stond
wethouder Hiemstra de wandelaars op te wachten.
De noodzakelijke bezuinigingen waarover deze week
de gemeenteraad had vergaderd, zag hij in een anders perspectief vergeleken met de voortdurende armoede in Afrika. Hij sprak zijn waardering uit voor
het goede doel waarvoor gelopen werd en de manier
waarop de stichting haar geld aanwend. Door alleen
met vrijwilligers te werken in zowel Nederland als in
Afrika, komt de opbrengst volledig ten goede van de
kinderen waar de Andreas Manna Stichting voor
zorgt. Ook sprak hij zijn bewondering uit voor de
inzet van de wandelaars die de hele week
meegelopen hebben. Daarna maakte de wethouder
het bedrag bekend, wat de Afrikaloop dit jaar opgebracht heeft. Ter herinnering aan deze editie van de
Afrikaloop, reikte hij de inmiddels bekende Drentse
keitjes uit aan de weekwandelaars.

De Afrikaloop wordt georganiseerd door de
Hoogeveense Andreas Manna Stichting. Dit is een
Hoogeveense organisatie die op kleinschalige basis
hulp verleent aan straat-, zwerf- en weeskinderen in
Kenia, Ghana en Oeganda. In de directe leefwereld
van deze kinderen worden projecten opgezet die lei-

Succesvol concert
Elly & Rikkert
Elly en Rikkert traden op na de binnenkomst van de deelnemers
van de Afrikaloop. Zij traden belangeloos op om het goede doel
te ondersteunen.
“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. 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”, lieten Elly en Rikkert eerder al weten.
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’.

den tot verbetering van opvang en zorg, onderwijs,
landbouw en drinkwater. Niet alleen de kinderen
maar ook de wijde omgeving deelt daarin mee.
Foto’s en informatie over de Afrikaloop kunt u vinden op facebook en de website www.andreasmanna.org

Elly en Rikkert:
“Wij treden graag op voor de kinderen in Afrika”
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Waardige viering ‘Internationale dag
van het verzet tegen de armoede’
Op woensdag 17 oktober werd in de WRZV-hallen in Zwolle de Internationale dag van
het verzet tegen de armoede gehouden. De organisatie was in handen van de Verrijzeniskerk en het Platform Armoede raakt ons Allemaal.
Het was de eerste Internationale Dag van het verzet
tegen de Armoede zonder de in januari overleden Alwine de Vos van Steenwijk. Laurens Umans hield,
namens de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, een
emotioneel en waardig betoog over mevrouw De Vos
van Steenwijk. De zaal was één en al oor. “Wij hebben gevraagd of hij dat wilde doen en dat heeft hij
erg mooi gedaan”, vertelt Chrystal Ziel, voorzitter
van het Platform Armoede raakt ons Allemaal.

en vertellen wat zij zouden doen als zij premier
waren. “We hebben maar liefst 31 reacties ontvangen
tijdens het Torentje-project. Dat is echt veel. We zijn
nu bezig dit uit te werken en te bundelen. Twee
exemplaren gaan dan naar Den Haag tijdens de
Week van de Armoede. De exemplaren voor de
Zwolse politieke partijen zullen in diezelfde week
overhandigd gaan worden aan burgemeester Henk
Jan Meijer”, vertelt Crystal. Zij wil al wel enkele tips

Laurens Umans hield namens de Joseph Wresinski
Cultuur Stichting, een emotioneel en waardig
betoog over mevrouw De Vos van Steenwijk

Nelleke Vedelaar in gesprek met één van de vele aanwezigen
Doelstelling voor de organisatie was om er een gezellige middag van te maken voor de aanwezigen. “En
volgens ons is dat gelukt. Het is voor 100% geslaagd
merkten we ook uit de reacties van de mensen”,
aldus Crystal Ziel. Voor de Verrijzeniskerk en het
Platform Armoede raakt ons Allemaal was het de
eerste keer dat men de bijeenkomst organiseerden.
“We hebben mooie reacties gekregen en ook goede
feedback vanuit de WRZV-hallen. We hebben gezamenlijk besloten dit volgend jaar weer te doen en
dan ook samen met de Joseph Wresinski Cultuur
Stichting. De invulling over de dag volgt natuurlijk
later. Daar hebben we het nog niet over gehad”,
aldus Crystal.
Tijdens de bijeenkomst werd ook het zogenoemde
‘Torentje-project’ georganiseerd. Daarmee werd
daadwerkelijk het Torentje bedoeld waar premier
Mark Rutte dagelijks zijn werk doet. De bedoeling is
dat de aanwezigen zelf in dat ‘Torentje’ plaats nemen

die binnenkwamen prijsgeven. “Erg grappig vond ik
de opmerking van de aanwezigen dat de zorgpremie
inkomensafhankelijk moet worden. Hoe actueel is
dat op dit moment”, lacht Crystal. “En die tip kwam
écht al op de 17e, dus vóór het regeerakkoord. Verder
vond ik opmerkingen als ‘gelijke behandeling van
alle mensen’, en ‘een basisinkomen voor iedereen’
erg opvallend. Er stonden hele duidelijke punten. En
om nog 1 te noemen. Iemand noteerde de zin: ‘Als ik
daar zat zou ik het Torentje verlaten en mijn werk
tussen de mensen gaan doen’.”
De middag werd aan elkaar gepraat door de bekende
Zwollenaar Wichert aan het Rot, ook bekend als columnist van de Herbergkrant.

Moment van herdenking voor
mevrouw De Vos van Steenwijk

Wichert aan het Rot presenteerde de middag
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Mijn zus werkt in Bolivia

Reisverslag Nelleke Vedelaar,
wethouder gemeente Zwolle

Zo af en toe is er reuring binnen de familie Vedelaar. Dan bel ik midden in de nacht
met mijn moeder: er is mail van Anneke! Of, Anneke is On-line!
Anneke is mijn zusje, we schelen exact 13 maanden. Mijn zus werkt in Bolivia.
Ze zorgt daar voor meer dan 300 wilde dieren die slachtoffer zijn geworden van de
illegale dierenhandel.
Nederland. Met een rugzak vol verhalen, grote
ervaringen rijker en met al snel heimwee naar die
bijzondere plek in Zuid Amerika. Samen met
andere oud-vrijwilligers richtte ze een stichting op
om het Boliviaanse La Sende Verde te kunnen
ondersteunen.
Zeven maanden woonden we samen in
Holtenbroek en bespraken we dagelijks onze plannen. Ik vertelde over Zwolle, zij over plannen voor
nieuwe apenkooien, over de aanleg van een
nieuwe weg dwars door het amzonegebied en over
de protestacties van Indianen.

Begin 2011 maakte Anneke een radicale keuze. Ze
gaf haar baan op, zegde haar huurwoning op en ze
vertrok naar Bolivia. Ze deed dit omdat ze vindt
dat je dromen moet leven en je idealen moet uitvoeren. Voor acht maanden vertrok ze als vrijwilliger
naar La Sende Verde, een opvang voor wilde
dieren die slachtoffer zijn geworden van de illegale
dierenhandel.
Vanuit Zwolle volgde ik met mijn ouders de ontwikkelingen in de rimboe, hoorden we verhalen
over de apen, de vogels, de beren en de vele andere dieren van La Sende Verde.
Vlak voor het eind van 2011 kwam ze terug naar

In augustus vertrokken we samen naar Bolivia.
Een avontuur op zichzelf. Ik was nog nooit zover
weg geweest. Via Londen en Miami kwamen we
aan in La Paz, de hoogste stad ter wereld. Wouw,
een stad met geen pen te beschrijven. De stad waar
het ‘s nachts vriest, waar een miljoen mensen
wonen en waar immense armoede heerst. Waar
bijna iedereen een handeltje of een winkeltje heeft.
Een stad waar schoenenpoetsers zich onder aan de
maatschappelijke ladder bevinden en zich uit
schaamte verbergen achter bivakmutsen of
maskers. Een stad waar het vraagstuk van mishandelde dieren geen belangrijk issue is.
Vanuit La Paz reisden Anneke en ik door de bergen
om uiteindelijk midden in de Jungle te belandden
omringt door apen, vogels, schildpadden, beren,
katachtigen en een internationale groep van vrijwilligers. Anneke werd als een verloren lid van de
familie binnengehaald, ik werd in vele armen gesloten.
Als een van die vrijwilligers heb ik drie weken
lang dieren verzorgd, voedsel bereid, hokken gerepareerd. Werk te over, geen moment de kans om je
te vervelen. Alles met beperkte middelen, omringt

door zandvliegen, maar in een wereld die in je
bloed gaat zitten.
Dieren die je meteen in je hart sluit. Zo mooi, zo
slim, zo lief en wild tegelijk. Maruka is een slingeraap van 17 jaar. Jaren geleden werd ze binnengebracht in La Sende Verde, geschopt en geslagen.
Jarenlang aan een ketting vastgezeten bij een huis
naast een school waar kinderen haar elke dag
bekogelden met stenen. Haar scheve mond toont
nog steeds de kaakbreuk waarmee ze werd binnengebracht. Nu heeft ze haar plek in La Sende
Verde en wordt ze liefdevol verzorgd maar kan ze
vooral ook aap onder andere apen zijn.
Maruka komt af en toe bij je zitten, gewoon om
naar je te kijken, stap voor stap op je schoot te
kruipen of om je bij de hand te nemen voor een
wandeling.
La Sende Verde is een plek op aarde waar mensen
vol liefde en passie voor dieren en overigens ook
voor de lokale (zeer arme) bevolking dag in dag uit
alles is het werk zetten voor de opvang en zorg
van dieren die slachtoffer zijn geworden van mishandeling en illegale handel.

Op die plek heb ik mijn zomer doorgebracht. Zag
ik hoe mijn zus haar idealen verwezenlijkt door
heel hard te werken. Die plek zit nog steeds in mijn
systeem. Ik mis mijn zus, ik mis de apen en de vogels, de Boliviaanse warmte van mensen. En er
komt een dag dat weer ga. Mijn handen uit de
mouwen steek en me bij de hand laat nemen door
een van de slingerapen.

Wil je ook helpen of vrijwilliger worden? Check de websites www.sendeverde.com of www.selva.nu.
Of doneer uw bijdrage op rekeningnummer 553933698 t.a.v Stichting Selva. Dank u wel!
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Zwolse dak- en thuislozen
moeten vanaf 2013 inleveren
Dak- en thuislozen in Zwolle moeten vanaf volgend jaar de broekriem aanhalen.
De gemeente Zwolle schaft een toeslag op de bijstandsuitkering af.
Het ‘extraatje’ is volgens de gemeente niet nodig en zou bovendien de doorstroom naar
een reguliere woning in de weg staan.
De uitkering voor dak- en thuislozen die gebruik
maken van de maatschappelijke opvang is nu nog
net zo hoog als die voor mensen die de stap naar
begeleid wonen hebben gemaakt.
“En zo is er geen financiële prikkel om door te
stromen op de woonladder”, zegt verantwoordelijk
wethouder Filip van As die in zijn besluit de steun
heeft van de ketenpartners in de stad.
Nu nog krijgen daklozen in de opvang zestig procent

van het wettelijk minimumloon, terwijl vijftig procent de basis is. De extra toeslag van tien procent
verdwijnt vanaf 2013. Wethouder Van As zegt dat
daklozen de extra toeslag niet meer nodig hebben.
“Die is ooit ingesteld, omdat men dacht dat dak- en
thuislozen het nodig hadden om van rond te komen.
Maar er zijn nu zo veel voorzieningen in de stad
waar ze gebruik van kunnen maken, dat die wel weg
kan.”
Bron: De Stentor (3 november 2012)

Joop van Ommen van de ‘officieuze’ daklozenopvang in de WRZV-hallen heeft weinig
vertrouwen in de aanpak van de gemeente. “Mensen kiezen er niet voor om in de
opvang te zitten. Als je gaat beknotten op de uitkering dan loop je juist het risico dat ze
weer onder de brug gaan slapen en de straat op gaan om te stelen. In de opvang is er in
ieder geval goede begeleiding voor ze.”

Boek over tafeltennisser en Paralympiër Gerben Last
Medio december zal het boek ‘De beide kanten van de medaille’
verschijnen. Dit boek gaat over de carrière van de tafeltennisser
Gerben Last als topsporter, in combinatie met zijn fysieke beperking.
Last was drievoudig deelnemer aan de Paralympische Spelen.

De 26-jarige Last won op 17-jarige leeftijd de gouden medaille tijdens
de Paralympics in Athene. “ik kreeg enorm veel aandacht destijds”,
aldus Last. Dat ging niet in zijn koude kleren zitten. De sporter kon
hier moeilijk mee om gaan en leerde de andere kant van de medaille
kennen. De Kampenaar dacht zelfs aan stoppen, maar uiteindelijk
kroop hij uit het dal, dankzij zijn vechtlust, mentaliteit en karakter.
Later nam hij ook deel aan de Paralympics in Peking (2008) en Londen (2012). Tijdens de laatste won hij de bronzen medaille tijdens het
enkelspel.
In 2010 won hij goud tijdens het Wereldkampioenschap in het teamwedstrijd en brons tijdens het enkelspel. In 2011 tijdens het Europees
kampioenschap won Last zilver tijdens het enkel- en dubbelspel.
Zijn hele verhaal wordt nu opgeschreven. Het boek zal worden geschreven door sportjournalist Gerard Meijeringh en wordt uitgegeven door Uitgeverij Jupijn uit Hattem.
Het boek kost 19,95 euro. Reserveren kan via info@uitgeverijjupijn.nl. Gerben Last houdt via twitter (@gerbenlast85) iedereen op
de hoogte over de vorderingen van het boek. Ook op Facebook kan
men alle nieuws bijhouden. Dat kan via de pagina van Gerben Last
of een pagina genaamd ‘De beide kanten van de medaille’.
Foto: Marcel Senz

Foto: Marcel Senz
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COLUMN WICHERT AAN HET ROT

ZONSONDERGANG

Op 17 oktober mocht ik een middag aan elkaar praten bij de dag tegen verzet van de
armoede.
Ik wist echt niet wat me te wachten stond.
Hoeveel mensen komen er?
Wat voor mensen komen er?
Kun je een mop vertellen?
Luisteren ze wel naar een gedicht?

Boven blauwige verten hangt
de wazige zon te soezen
achter winterse sluiers verscholen
Kaal tekenen bomentakken
tegen grijzige luchten
hun grillige silhouetten doodstil af

Met grote verbazing vernam ik dat ik een gedicht van mezelf voor las en dat het
helemaal stil was en dat er zelfs mensen waren die het gedicht graag wilden
hebben. Ik voelde me best een beetje trots.
Ik ben onder de indruk gekomen van het vele werk van de vrijwilligers en
vooral ook de gezelligheid die deze doelgroep met elkaar had deze middag.
Nelleke Vedelaar, onze wethouder, liet zich weer eens van haar sterkste kant
zien en ging zelfs meezingen met het Wresinski koor.
Ik dacht er aan toen we in de herfstvakantie met kinderen en kleinkinderen
onderweg waren naar Cochem in Duitsland. Die warmte die ik gevoeld heb op
17 oktober had ik nu weer. Wat heerlijk dat zoiets mogelijk is en wat jammer dat
het niet voor iedereen is weggelegd.
Mijn kleindochter van zes zat boekjes te lezen en oma (mijn vrouw dus) vroeg
aan haar; “Zijn die boekjes van Walt Disney?”, waarop zij antwoordde “nee
hoor oma die zijn van ons. Die hebben we zelf gekocht.”
Die heerlijke nuchterheid van kinderen die gelukkig nog niet verder hoeven te
denken, die nog geen pijn in de buik hebben van alle maatregelen van Samsom
en Rutte.
Soms denk ik wel eens wat lopen we toch te klagen. Dan zie je al die rampen op
tv en al die mensen die geen eten hebben en soms zelfs geen water.
Daarom is het zo belangrijk dat we dagen tegen de armoede “vieren”
Daarom is het goed dat er stichtingen en mensen zijn die zich hier voor inzetten.
Daarom heb ik ook met liefde meegewerkt aan deze middag
Daarom heb ik met verbazing geluisterd naar een getuigenis van een dakloze.
Daarom moeten we ons hier ook voor blijven inzetten.
Daarom ook wil de plaatselijke partij Swollwacht dat er niemand maar dan ook
niemand buiten de boot mag vallen

En verliest zijn figuur
beetje bij beetje
door ondergang van ons onmisbare
daglicht
Volle maan is haar afwisselende weg
al begonnen aan de overkant
van de hemel

Het dovende licht vloeit nog in banen
naar alle reeds sluimerende kanten

Olle

Traag neemt de zon liefdevol afscheid
van zijn dagelijkse gang
over donkere aarde
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

Wichert aan het Rot

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

Horizontaal: 1 trek 6 bult 12 draskolk 13 land in Azië 15 werelddeel 18 edelmetaal
20 watering 21 vogel 23 erfelijkheidsdrager 24 ooit 26 deelteken 28 vlek 29 sierdek
31 uitstekend 33 ijzerhoudende grond 34 afslagplaats bij golf 36 voorspoed 38 naam
41 plek 43 stellig 45 kerkgebruik 47 projectieplaatje 49 soort hert 51 gevechtsvliegtuig
52 bedreven 55 veldtoilet 58 lusthof 59 wildebeest 60 staat in Amerika 61 medemens.

Verticaal: 2 plotseling 3 gevangenis 4 plezier 5 ieder 7 nachtvogel 8 schaaldier 9 huisdier 10 raadsel 11 slavenschip 14 familielid 16 honingdrank 17 wachthuisje 18 tankstation 19 ontkenning 22 water in Friesland
OPLOSSING PUZZEL EDITIE 26 2012
25 haast 26 retour 27 dierentuin 28 vet
30 opstootje 32 een weinig 35 cowboyfeest
36 gemalen steen 37 pit 38 pl. in Gelderland
39 grens 40 wapen 42 nageslacht 44 pers. vnw.
46 metaal 48 gat in een muur 50 vulkaan op
Sicilië 53 gravin van Holland 54 bouwland
56 Turks bevelhebber 57 paard.
De oplossing van juni was: REGIOFUNCTE.
Uit de vele inzendingen is de winnaar van de puzzel
van editie 26 2012:
DHR. OF MW. F.J. SCHAAP UIT ZWOLLE.
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.
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www.vriendenvandeherberg.nl - info@vriendenvandeherberg.nl - Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle, telefoon 038 - 422 61 29

