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

Altijd goed 
verzorgd

 Wij zorgen goed voor u én uw gasten. 

Of het nu gaat om een groot bedrijfsfeest of een intieme party: 

wij verzorgen de catering en de hele entourage er omheen tot in de puntjes. 

Sfeervol en heerlijk. Het enige dat u hoeft te doen is genieten!

Kijk op www.conradcatering.nl voor meer informatie.

Colofon
ALGEMEEN

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

Oplage: 12.000.

CONTACT:

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

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

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

VERKOOP

De Herbergkrant is te koop op straat voor
€ 1,75 waarvan € 1,00 voor de verkoper.
De officiële Herbergkrantverkopers zijn
geregistreerd bij de WRZV-hallen en be-
zitten een verkoperspas met registratie-
nummer, pasfoto en locatie van verkoop.

BIJDRAGEN

Wilt u bijdragen? Maak uw donatie over
op bankrekeningnummer 1100.31.539 t.n.v.
Stichting Vrienden van de Herberg te
Zwolle. Uw bijdrage komt geheel ten
goede aan onze activiteiten. Hartelijk dank!

INITIATIEF EN HOOFDREDACTIE

Joop van Ommen

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 bronver-
melding overgenomen worden in welke
vorm dan ook. De rechten van de fotogra-
fie liggen bij de betreffende fotografen.
Deze mogen dan ook niet zonder toestem-
ming worden gebruikt. Kijk voor meer informatie op www.vechtgenoten.nl

Het Vechtgenotenhuis is een ontmoetingspunt voor iedereen die in zijn
of haar omgeving met kanker te maken heeft of heeft gehad. 
Er worden naar behoefte (creatieve) workshops, thema-avonden of 
yogalessen gehouden, maar meedoen is niet verplicht. 

U bent ook van harte welkom voor alleen een praatje en een koffie.
Want waar het vooral om gaat is lotgenotencontact. 
Samen praten, koffie drinken of wandelen. 

Het Inloophuis wordt georganiseerd door stichting Vechtgenoten in
nauwe samenwerking met Beter Wonen Vechtdal en gerund door 
geschoolde vrijwilligers en een coördinator.

Het Vechtgenotenhuis is gevestigd in een schitterende 17e eeuwse
boerderij op Landgoed Stekkenkam in Ommen, maar heeft een 
regionale functie. Ook u bent dus van harte welkom!

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

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

Advertentie

Advertentie

Adverteren in de Herbergkrant?
Meer informatie mail naar:

info@vriendenvandeherberg.nl

of bel 038 - 422 61 29

Kijk ook op de site: www.vriendenvandeherberg.nl
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Kijk eens om je heen . . .

De verkopers van de Herbergkrant

en de Stichting Vrienden

van de Herberg

wensen u een goed en gezond 2013.
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Rode draad… Niemand op straat; of toch wel???

De redactie van de Herbergkrant sprak Hamit over
hoe er met hem gesold is. Hamit woont al sinds 23
jaar (!) in Zwolle en tot aan 25 oktober woonde hij in
een appartement van het Leger des Heils. “Eigenlijk
is het van Woonplaza, maar zij hebben een contract
met het Leger des Heils”, legt Hamit uit. Deze 43-ja-
rige Iranees praat uitstekend Nederlands met af en
toe een onvervalst Zwols accent. 

Op de 25e oktober moest hij het huis uit van het
Leger des Heils. ‘Uitgezet op grond van bedreiging
van de buren’, zo staat te lezen in de brief die Hamit
ontving van het Leger des Heils. Tegen Hamit werd
ook een strafzaak gehouden. Maar in een brief van
de arrondissementsrechtbank Lelystad stond ver-
meld dat deze bedreiging niet bewezen is verklaard
en Hamit dus vrij wordt gesproken. Maar bij het
Leger des Heils kon Hamit niet terugkomen. Enkele
dagen mocht Hamit verblijven in de Herberg alvo-
rens hij eruit werd gezet door ruzie met een meisje
dat daar ook verbleef. ‘Maar zij trapte mij, zonder
enige aanleiding, tussen mijn benen toen ik rustig zat
te ontbijten en ik heb haar toen weggeduwd. Dat is
toch een logische reactie? Maar IK moest toen naar
buiten en mocht ook niet meer terugkomen.’

En dus begon zijn ‘avontuur’ op straat. ‘Niemand
slaapt vrijwillig op straat. Daar zijn altijd oorzaken
voor en de Herberg moet voor nachtopvang zorgen,
maar dat gebeurde dus niet’, aldus Hamit. Overdag
kon Hamit bivakkeren bij Bonjour, maar na 18.00 uur
moest hij deze opvang weer verlaten en werd hij aan
zijn lot overgelaten. 
‘Ik kon daar overdag wel blijven bij Bonjour, maar ik
kreeg daar niet eens eten en drinken. Ik kreeg hele-
maal niets.’ Vanaf eind oktober sliep Hamit dus op
straat. ‘Ik had wat geld om zelf wat eten en drinken

te kopen, maar het was helaas niet veel. Dus had ik
niet alleen geen dak boven mijn hoofd ’s nachts,
maar kon ik ook geen eten of drinken kopen, want ik
ben niet de persoon die dan gaat stelen of mensen
gaat beroven. Zo ben ik niet.”

Over de instanties is Hamit duidelijk. Zij doen vol-
gens hem niet wat ze moeten doen. 
‘De instanties helpen niet, wat ze wel behoren te
doen. Ze luisteren niet naar de mensen en denken
niet aan hun gezondheid. 
Ze moeten mensen begeleiden, maar ze doen niets
van dat al.’

Maar haatdragend is Hamit niet richting het Leger
des Heils door de uitzetting.
‘Daar heb je niets aan. Ik vraag alleen of ze mij op-
nieuw onderdak willen geven en hun fout toegeven.
De rechtbank heeft niet voor niets deze uitspraak ge-
daan.’

‘En zo is het’, vult Joop van Ommen aan. 
‘Deze jongen zou lastig zijn. Tja, dat ben ik ook wel
eens. Maar de rechter heeft Hamit in het gelijk 
gesteld.’

De Herberg

Door bemiddeling van Stichting Vrienden van de
Herberg is Hamit voorlopig ondergebracht in 
De Herberg.

De Stichting Vrienden van de Herberg heeft zich
vanaf het begin van de problemen van Hamit bezig
gehouden om voor hem onderdak te verschaffen in
het Campanille hotel.

Hamit zijn verblijf in een kelder
bij het station in Zwolle

waar hij vele nachten doorbracht.

Hamit voor de ingang
bij het Campanile hotel in Zwolle.

Eindelijk een warme plek!

De blijdschap op de foto boven
en onder spreekt voor zich.
Eindelijk een warme kamer

en een heerlijk bed om in te slapen
in het Campanile hotel in Zwolle.

De rode draad….Niemand op straat. Een slogan die door heel Zwolle wordt omarmd.
Maar of het nou door iedereen begrepen wordt is de vraag. Dat blijkt wel als we Hamit
Roostahl spreken. Sinds eind oktober had hij geen dak meer boven zijn hoofd en leefde
hij op straat. U weet wel; De rode draad….Niemand op straat.
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Het afgelopen half jaar is door de betrokken partijen
volop ingezet op de uitstroom vanuit de reguliere
nachtopvang naar beschermd en begeleid wonen. 
“Voor een groot deel is dit ook gelukt, maar uiteinde-
lijk niet in die mate dan voorzien. Vanaf begin no-
vember is de bezetting sterk toegenomen. De
oorzaak is vaak een situatie van thuisloosheid die

uiteindelijk leidt tot dakloosheid, maar ook in be-
perkte mate het gevolg van huisuitzettingen door fi-
nanciële problemen en dakloosheid vanwege
relatieproblemen. Daarnaast is de winterperiode een
tijd waarin meer gebruik gemaakt wordt van de
nachtopvang”, aldus de gemeente Zwolle. 
In november was er op één dag een piek van 68 per-

sonen die ‘s nacht onderdak zochten. Om te zorgen
dat niemand deze winter op straat hoeft te slapen,
besloot het College om het Nel Banninkhuis tot 3
april nog open te houden om zo 71 nachtopvang-
plaatsen te kunnen bieden aan de mensen die dat
nodig hebben. “In Zwolle hoeft niemand op straat te
slapen, dat is zo en dat blijft zo, zeker in de winterpe-
riode”, aldus wethouder Nelleke Vedelaar. De Her-
berg ving in de winterperiode al meer mensen op,
maar gezien de hoogte en het meer permanente ka-
rakter van de laatste maanden, is het nodig om dit
ook op een goede manier te faciliteren zodat de situ-
atie beheersbaar en veilig blijft. 

Met dit besluit wordt een tijdelijke oplossing gecreë-
erd. De komende maanden wordt er een nadere ana-
lyse gemaakt ten aanzien van de omvang van de
structurele vraag en de mogelijke oplossingen voor
de korte en lange termijn. Het college laat weten in
een persbericht: “Bij de behandeling van de Perspec-
tiefnota, besloot de gemeenteraad eerder op voorstel
van het college om de subsidie aan het Leger des
Heils ten behoeve van de nachtopvang in het Nel
Banninkhuis te beëindigen. De afgelopen jaren is een
flinke stap vooruit gezet in de maatschappelijke op-
vangvoorzieningen: de komst van het hostel van Tac-
tus, het sociaal pension in de Herberg en de
beschermd wonen voorzieningen voor langdurig
daklozen van het Leger des Heils. Daardoor was de
conclusie dat het niet langer nodig was twee perma-
nente laagdrempelig voorzieningen voor de nachtop-
vang open te houden. Bij deze besluitvorming is
enige financiële ruimte gehouden om extra nachtop-
vangplaatsen te realiseren mocht dat mogelijk zijn.”
Met dit besluit stelt het College nu dus de sluiting
van de nachtopvang in het Nel Banninkhuis uit tot 
3 april 2013.

Nel Banninkhuis langer open voor nachtopvang
Het Nel Banninkhuis blijft nog open tot 3 april 2013, dat heeft het college van burge-
meester en wethouders in overleg met het Leger des Heils en de Herberg besloten. Bij de
Herberg worden daarnaast 15 extra nachtopvangplaatsen gecreëerd. Aanleiding hiervoor
is dat de afgelopen maanden een groter beroep op de nachtopvang is gedaan, dan eerder
werd voorzien.

Loop op 13 april 2013 mee met de DSM 10 mijl
van Zwolle Zuid voor een goed doel!

Schrijf je in en geef samen met DSM kleur aan Zwolle
Zuid op 13 april 2013! 
Met je deelname geef je niet alleen kleur aan Zwolle
Zuid maar ook aan de twee goede doelen, 
Stichting de Herberg en het Autismehuis.

De Herberg

De Herberg is een opvanghuis voor dak- en thuis-
lozen in Zwolle. De Herberg kent drie verschillende
afdelingen. In het voorportaal is plaats voor mensen
die op straat zijn beland en acuut onderdank nodig

hebben. De nachtopvang biedt iets meer privacy,
hulp en ondersteuning. De derde afdeling is het soci-
aal pension. Daar kunnen bewoners langer blijven en
krijgen ze de beschikking over een eigen kamer. Het
sociaal pension is het laatste stadium op weg naar te-
rugkeer in het 'normale' leven. 

Het autismehuis 

Het autismehuis is een zorgorganisatie voor kinde-
ren en jongeren met autisme in de leeftijd van 4 tot 18
jaar. Het motto is;"gewoon waar hte kan en bijzonder

waar nodig". Met de verschillende vormen van zorg
en begeleiding heeft het autismehuis alle zorg onder
één dak, Zo kunnen zij de kinderen, jongeren en het
gezin optimaal ondersteunen en begeleiden om
samen te werken aan de toekomst. 

Na twee succesvolle edities heeft de DSM 10 Mijl van Zwolle Zuid een vaste plek 
gekregen in de loopagenda van veel hardlopers uit Zwolle en omgeving. Wij zijn dan
ook trots dat op 13 april 2013 deze sfeervolle loop voor de 3e keer plaatsvindt. 
Samen met onze sponsoren, de vrijwillgers, de vele toeschouwers en natuurlijk de lopers
maken wij er weer een mooi evenement van. Welkom bij de 10 mijl van Zwolle Zuid. 

Voorzitter Hans Paul Visscher maakt de twee goede doelen 
bekend van de DSM 10 mijl van Zwolle Zuid.

Foto links: de aanwezigen luisterden aandacht toe naar een 
uiteenzetting van de DSM 10 mijl van Zwolle Zuid.Fo
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‘Ja, hij is wel 

eens lastig’

Ik bid wel eens voor
succes. Voor succes
dat er een einde
komt aan het op- en
wegjagen van men-
sen. Maar ik vraag
me af of dat ooit gaat
gebeuren. 

Ik ben nu alweer een week bezig met een jonge-
man die nabij het station in een koud trappegat
de nacht door moet komen. 
Hij mag overdag wel naar binnen bij Bonjour,
maaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrr na 18.00 uur wordt
hem de deur gewezen en moet hij de straat op. 
En dat neem ik de medewerkers van deze 
organisaties niet kwalijk, want bij de meesten van
hen doet dat ook echt veel pijn. 

Deze jongen, u kunt een verhaal over hem in deze
Herbergkrant lezen, woont al 23 jaar (!) in Zwolle.
Dus tijdens de eerste kennismaking op het station
praatte deze beste jongen gewoon Zwols tegen
me. Hij heeft hulp nodig en slaapt al te lang op
straat. Nou dan ga ik maar weer eens bellen met
deze en gene. 
En dan krijg je te horen; ‘Ja, hij is wel eens lastig’.
Ja, zo lust ik er ook nog wel een paar. 
Kijk deze mensen zitten niet in de opvang omdat
het allemaal zo goed gaat in hun leven. 
In de dagen voor Kerst is iedereen paraat en gaat
alles goed, maar o wee als de Kerst voorbij is. 
Dan kan iedereen weer lekker de win in. 
We hebben het hier wel over een mens hoor, een
kind van God. 

Ik belde met de Centrale Toegang. Toch de eerste
voorziening waar je naar toe kunt in de gemeente
Zwolle. Maar toen ik daar naar toe belde kreeg ik
niemand te pakken. Een ingesproken bandje ver-
telde mij, want het is na werktijd en dan is nie-
mand bereikbaar, dat ik daar terecht kon voor
noodgevallen. En wat deze noodgevallen volgens
de Centrale Toegang waren? Lijkschouwing of als
iemand infectieziekte had opgelopen… 

Soms zakt de moed echt in je schoenen.

Maar gelukkig hebben we zelf de Stichting 
Vrienden van de Herberg. 
Ons doel is om mensen die in nood zijn te helpen.
Ik geloof dat je daar ook andere organisaties voor
hebt. Of kon je daar nou alleen terecht voor 
lijkschouwing…
Ja, sorry maar soms word je gewoon cynisch. 

Met de Stichting Vrienden van de Herberg 
hebben we besloten dat deze jongeman geen
nacht meer op straat mocht. 
Wij hebben toen in hotel Campanile een kamer
geboekt voor drie nachten, waar deze jongen 
zolang kan verblijven. Onder een dak, voorzien
van een fatsoenlijk bed en bad. 
Vlak voor het verstrijken van de deadline is het
toch gelukt om deze jongen onder te brengen in
de Herberg.

We hebben gelukkig nog geen strenge winter
gehad, want je houdt je hart vast als we zo met
mensen omgaan. 

Ik hoop dat de mensen die hard getroffen zijn of
worden gespaard blijven van ellende in 2013. 

COLUMN JOOP VAN OMMEN

GRONDLEGGER VAN DE HERBERG
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Groet uit de

gevangenis . . .

Kleinkind van het jaar . . .
Ik zag in een tijdschrift dat er een verkiezing was
voor speciaal kleinkind van het jaar.. ik heb hem
toen aangemeld met het volgende verhaal:

"Van de 7 kleinkinderen wist ik meteen  dat ik Jay-
son zou opgeven . hij is  een  heel sociaal kind. zal
altijd de bus chauffeur groeten. Toen hij erachter
kwam dat de sint niet bestaat, was zijn reactie" wat
zielig voor de ouders want die zijn nooit bedankt
voor de cadeau’s". deze uitspraak past zo goed bij
hem.

Jayson heeft ADHD en ODD en is sedert April  bezig
met het "Pelsser "dieet. sindsdien is hij gestopt met
Ritalin. Het dieet is heel zwaar, maar jay slaat zich er
dapper doorheen. Hij heeft op zijn eigen verjaardag
geen taart of snoep mogen eten, maar toch voelde hij
zich jarig. Hij drinkt zonder te morren zijn Camille
en brandnetel thee, terwijl andere kinderen sap drin-
ken. Gelukkig komen er steeds meer dingen bij  die
hij mag. Sinds kort mag hij druiven sap, zijn grootse
droom is dat hij op een dag weer chocolade mag
eten. maar tot die tijd onder gaat hij het dieet. Al  met
al is Jayson een speciaal kind, moedig  en sociaal.

Vr gr Irma Conrad "

Hieronder volgt het 1 minuut durende  verhaal die ik
moest vertellen in de finale. waarom jay moet win-
nen:

"Jayson heeft moeilijke tijden gehad in zijn leven.
was ongelukkig, voelde zich onbegrepen. De pillen
maakten een emotiloos kind van hem, dat was ver-
drietig om te zien. & maanden gelden begon hij met
een zeer zwaar dieet, die nog zeker een jaar duurt.
Een nieuwe school, en stoppen metd e pillen, maak-
ten dat hij nu lekker in zijn vel zit. Natuurlijk is het
verdrietig als hij weer  eens iets niet mag eten, zeker
in deze periode.. Want het aller lekkerst vind hij
CHOCOLA. maar die krijgt hij zelf niet van de lieve
sint. Toch heeft de sint iets bedacht, een letter van rij-
stemelk. De blijdschap en dankbaarheid van jay
waren ontroerend. Als Jayson wint, zal hij vleugels 

krijgen om de komende maanden door te zetten,
zeker met de  a,s feestdagen in aantocht.
DIE BELONING VERDIENT HIJ !!!.   "

Van de 100 kinderen gingen er 10 naar de finale. en
ik hoorde van de jury dat jay zijn verhaal heel sterk
was, dat staat ook in het pers bericht. van Classicfm.
hij heeft overtuigend gewonnen. Het was geen zielig
verhaal maar het verhaal van een dapper ventje.
Jay eet alleen produkten uit de reform winkel.. en hij
wilde zo graag ook een letter van Sinterklaas. 
Lydia heeft toen in een reform winkel een reep ge-
vonden die alleen voor deze tijd is gemaakt. Die
bevat rijstemelk. Jay was heel blij.  En  toen de jury
hem vroeg als de reep net zo lekker was als een
echte, zei hij "hmm ja hoor." maar met een ondertoon
van nee. En dat voelde de jury. Die moesten hartelijk
lachen om zijn antwoord. Tijdens het vragen stellen ,
zei hij "ik ben wel een klein beetje verlegen hoor." 
En toen Frits Barend voor de tweede keer de zelfde
vraag stelde zei Jayson "ik had al ja gezegd meneer"
gelach in de zaal. 
Weet je nog dat toen hij 6 was. dat hij het zielig vond
voor je dat je wel een boot, hotel, sport hal maar geen
huis had? en dat hij wilde dat je op zijn feestje kwam,
zodat je ens in een echt huis kwam.

Wij zijn heel trots dat Jay in de krant komt zusje
xxx en liefs



Doorstroom
is zeer 
belangrijk

Ook in 2013 zal ik,
als voorzitter van het
bestuur van de 
Herberg, u weer op
de hoogte houden
van het wel en wee
rondom de Herberg. 

Maar uiteraard wil ik beginnen ieder een zeer
goed 2013 toe te wensen en bovenal, want dat is
natuurlijk het belangrijkste, veel gezondheid. 

De opvang van mensen die het nodig hebben is
een structureel probleem. Helaas. In de Herberg
hebben we een capaciteit voor de nachtopvang
van 60 personen. Eigenlijk zou dit erkend moeten
worden, zodat dat de dak- en thuislozenopvang
volledig gefinancierd wordt. 
Dat is nu nog niet het geval. Belangrijk is dan wel
dat de doorstroom in de opvang goed is. 
Daar hebben wij als bestuur direct één van de 
belangrijkste doelstellingen van 2013 te pakken.
Daarbij moeten we er ook voor zorgen dat de 
kosten zo laag mogelijk blijven. 

Wat betreft de nachtopvang heeft de gemeente
Zwolle voorlopig weer zijn verantwoordelijkheid
gepakt. Tot 3 april krijgen we er namelijk 15 extra
plaatsen voor de nachtopvang bij in de Herberg.
Standaard worden 15 plaatsen door de gemeente
gefinancierd en daar komen voorlopig dus 
15 plaatsen bij. Totaal 30 dus. 
Maar we vangen de laatste tijd bijna 60 op. 
Nu zijn we de gemeente Zwolle erkentelijk voor
de extra 15. Maar er is wel een structureel tekort.
We komen eigenlijk ca 30 tekort. Nu moeten we
ook niet meer dan 60 mensen willen opvangen in
de huidige locatie, want je moet ook rekening
houden met de leefbaarheid en veiligheid van de
mensen. 

In 2013 zijn er voor ons als bestuur dus een aantal
belangrijke thema’s die voorbij zullen komen. 
Een hogere structurele financiering door de 
gemeente Zwolle en het opgang houden/brengen
van de uitstroom. Dan moeten we er dus onder
andere voor zorgen dat we geen standaard 
opvanghuis worden. De mensen die bij ons 
verblijven moeten een zinvolle dagbesteding 
geboden worden en zij moeten begeleid worden
naar een eigen woonruimte.

Die woonruimte zal niet alleen in Zwolle gezocht
moeten worden, maar we moeten dan ook naar
de regio kijken. Zwolle is een grote stad en dan
kijk je daar automatisch als eerste naar, dat is 
logisch, maar we moeten niet sec naar Zwolle 
kijken. Maar als we dan de uitstroom hebben,
moeten we zorgen dat de randverschijnselen ook
goed geregeld zijn. Denk alleen maar aan de uit-
kering. Als iemand uitgeschreven wordt in
Zwolle en naar een andere plaats verhuist, dan
moet daar de uitkering opnieuw worden 
aangevraagd. Dat kan voor deze mensen erg 
lastig zijn, al dat papierwerk. 
Daarom moet dit onderwerp van gesprek worden
van alle wethouders Sociale zaken in de regio.

Met hartelijk groet,
J.D. Alssema
Voorzitter bestuur De Herberg

COLUMN J.D. ALSSEMA

VOORZITTER BESTUUR DE HERBERG
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In Engeland: 
miljoenen met een achterstand bij betaling
van huur of hypotheek

Uit onderzoek blijkt dat in Engeland miljoenen huishoudens het door de bezuinigings-
maatregelen van de regering heel moeilijk hebben met de betaling van de maandelijkse
huur of hypotheek. De hulporganisatie Shelter komt tot de conclusie dat bijna 1,5 miljoen
mensen, ofwel vier procent van alle hypotheek- of huurbetalers, een zodanige achter-
stand hebben dat het perspectief van huisuitzetting en dakloosheid dreigt.

Zo’n miljoen mensen trokken uit nood een kortlo-
pende lening / consumptief krediet aan, om weer bij
te komen met de maandelijkse betalingen, terwijl nog
eens 2,8 miljoen mensen feitelijk rood staan.  Uit het
onderzoek dat YouGov voor ShelterShelter uit-
voerde, bleek ook nog dat zo’n 7,8 miljoen mensen
enorm worstelen met de maandelijkse betalingen.
Dat is 44% meer dan vorig jaar!

Campbell Robb, de directeur van Shelter: ‘Het is
schokkend , als je je realiseert dat zo veel gezinnen
het nieuwe jaar starten met zo’n enorme financiële
last en klem zitten in de dagelijkse strijd om hun huis
te behouden.’ Hij zei ook: ‘Kortlopende leningen lij-
ken een snelle oplossing, maar de hoge rente zorgt er
vervolgens heel vaak voor dat de zaak uit de hand
loopt. Voor die mensen voelt het alsof je nergens te-
recht kan, maar niemand hoeft allen te staan in die

strijd. Shelter kan helpen.‘ Robb onderstreepte, dat
het belangrijk is dat wie betalingsproblematiek kent
zo spoedig mogelijk hulp moet zoeken. ‘Wacht niet
tot te laat is, tot de achterstand te groot is. Daarmee
loop je het risico je huis kwijt te raken’ voegde hij toe.

Shelter waarschuwde dat verdere bezuinigingen van
de regering zal leiden tot toename van de dakloos-
heid. 

(Bron: 4 Januari 2013, Gavriel Hollander, Inside Housing)

Zie voor artikel: 
www.insidehousing.co.uk/care/millions-behind-
with-rent-and-mortgage-payments/6525203.article

En voor homepage:
http://www.insidehousing.co.uk/home

Graffiti For You 

maakt muurschildering in De Herberg
Graffiti For You heeft onlangs de muur in de nachtopvang van De Herberg verfraaid met
de skyline van Zwolle. 

Onder meer de welbekende Peperbus is te zien op deze muurschildering. 

Tijdens de Open Dag van de Herberg konden de eerste bezoekers al direct genieten van
dit fraaie product. “Het is een mooie aanwinst in ons gebouw en we zijn er echt trots
op”, vertelt teamleider van De Herberg Gerard Kappert.

Kijk voor meer informatie over Graffiti For You op de website www.graffitiforyou.nl. 
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Nieuwjaarsreceptie

Gemeente Zwolle

Op 2 januari werd de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Zwolle gehouden
in de Spiegel. Vele Zwollenaren waren aanwezig tijdens de immer druk bezochte

receptie om elkaar de hand te schudden en om te luisteren naar de jaarlijkse toespraak
van burgemeester Henk Jan Meijer. 

Meijer keek vooruit naar 2013 en blikte terug naar
2012. Bij zijn terugblik keek hij terug op mooie 
herinneringen en gebeurtenissen zoals de opening
van de Hanzelijn, van de heropening van het open-
luchtbad, Hockeyclub Zwolle en de Ceintuurbaan.
Ook het kampioenschap en het daarop volgende
kampioensfeest van toen nog FC Zwolle werd 
genoemd door de burgervader. 

“Maar ook de kleine momenten. Op bezoek bij het
bruidspaar Koopman, waarvan meneer voor zijn 
plezier tot zijn 80e (!) heeft gewerkt bij Piet Zoomers,
of bij de familie Metin-Tecer. Daar zag ik drie genera-
ties Turken. De ouders de eerste generatie gastarbei-
ders die gebrekkig Nederlands spreken, de zoon is
beleidsmedewerker bij de gemeente Rotterdam. 
Ik werd daar gastvrij onthaald. Jammer alleen dat ik
net geluncht had”, grapte Meijer. Ook keek hij naar
de vervelende gebeurtenissen, zoals de schietpartij in
de Thomas a Kempisstraat en het gevoel van onvei-
ligheid daarna in de Kamperpoort. 

“Of de gevoelens van de (Irakese) asielzoekers die
demonstreerden bij de IND. Ook dat gebeurt in
Zwolle”, aldus Meijer. 

Logischerwijs sprak Meijer over de crisis en de ge-
volgen daarvan. “Wij krijgen indringende mails van
mensen die hun huis niet kunnen verkopen of star-
ters die juist geen huis kunnen vinden. Maar er is
ook veel stil leed. We horen verhalen van aannemers
die failliet (dreigen te) gaan. Ook aan de gemeente
gaat dat niet voorbij. 

U leest ook wat de vertraagde groei van Stadshagen
en het aanpassen van de nieuwe werkelijkheid finan-

cieel voor de stad betekent. We moeten 60 miljoen
vinden. En deze zestig miljoen kunnen we niet aan
andere dingen besteden.”
Meijer verhaalde: “Maar de vraag naar woningen is
er wel. Dat kunnen we als stad niet alleen oplossen,
dat is een landelijke opgave. Ik doe niet vaak een op-
roep aan Den Haag, maar het kabinet, de banken en
de woningcorporaties moeten er wat mij betreft in de
eerste plaats voor zorgen dat de woningmarkt weer
op gang gaat komen. Ieder moet daarin zijn verant-
woordelijkheid nemen.”

De stad Zwolle groeit nog steeds. Volgens burge-
meester Meijer is het bewonersaantal inmiddels ge-
groeid tot 122.500 inwoners. “We hebben nog altijd
meer banen dan werkende inwoners in Zwolle. En er
komen nieuwe banen bij: vorige maand werd bekend
dat één van de drie nieuwe politiedienstencentra
naar Zwolle komt met bijna 1000 (!) arbeidsplaat-
sen.”

Betrokkenheid bij een gemeente is belangrijk. Meijer:
“Die betrokkenheid zag ik ook bij het burgemeesters-
ontbijt dat ik in december had met jongeren van 15
tot 30 jaar. Het waren heel uiteenlopende jongeren:
een student, scholier, maar ook een jonge onderne-
mer, een profvoetballer en een kunstenaar, die elkaar
normaal gesproken niet tegenkomen. Ze hadden hele

inspirerende gesprekken met elkaar, keken er over
hun eigen grens heen. Natuurlijk hebben ze ook hun
problemen, bijvoorbeeld bij het vinden van een huis.
Maar ze zien vooral de noodzaak om met elkaar 
verbinding te maken. Daarbij mag het wel wat span-
nender in Zwolle, vinden ze. 
Maar over het algemeen hebben ze het goed naar
hun zin hier. Dat werd mooi geïllustreerd door Frank
Olijve. Ooit speelde hij bij Ajax, nu bij PEC Zwolle.
Hij zei: “Ik wil nooit meer terug naar Amsterdam”.
Dat is iets anders dan “Nooit meer Deventer!” De
creativiteit van die jongeren geeft mij vertrouwen.”

In 2013 staat er veel te gebeuren in Zwolle. 
Meijer vertelde tijdens de nieuwjaarsreceptie: 
“Er gaan mooie dingen gebeuren in 2013. 
Denk aan de opening van nieuwe Isala klinieken en
het VNG congres. En in de binnenstad de heropening
van museum de Fundatie, Waanders in de Broeren-
kerk, de terugkeer van de beelden van Joan van der
Capellen naar de Grote Kerk.
Allemaal ontwikkelingen die onze gastvrije binnen-
stad verder verbeteren.”

Na de toespraak van burgemeester Meijer volgde een
aantal optredens van muzikaal talent dat Zwolle rijk
is. Onder meer de band De Zaak (zie foto linksonder)
gaf een spetterend optreden. 

Nieuwjaarsspeech

burgemeester

Meijer:

'Vertrouwen

in de toekomst'

Foto’s:
Marcel Senz
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De Stichting Vrienden van de Herberg bedankt alle sponsoren en vrijwilligers voor hun medewerking aan het kerstdiner in de WRZV-hallen.

Op zondag 23 december werd weer het jaarlijkse
Kerstdiner gehouden. 
Deze wordt georganiseerd door de Stichting
Vrienden van de Herberg en is bestemd voor
dak- en thuislozen en minima. 
Net als in de vorige edities, kwamen er ook dit
jaar weer veel mensen af op het diner. 
Hét hoogtepunt van het jaar, wordt het door veel
bezoekers genoemd. 
“Een blijk van waardering en een blijk van
warmte”, laat één van de bezoekers weten. 
De aanwezige werden bij binnenkomst wegwijs
gemaakt door Eric Mulder en Alie van 
’t Ende. Voor het diner werden enkele woorden
gericht tot de aanwezigen door Joop van
Ommen, grondlegger van de Herberg, Dikkie
van Geijssel, Jaap Klaassen (beiden van het
Christelijk Eetcafé dat iedere woensdag gehou-
den wordt in de WRZV-hallen) en René de Heer,
wethouder van de gemeente Zwolle. 
“Kerst vier je samen”, opende René de Heer
voor aanvang van het diner. Hij vroeg daarin
ook applaus voor Joop en Joyce van Ommen. 
Ook Freddy Eikelboom,  één van de drijvende
krachten achter het hele feest, werd door 
De Heer onder de aandacht gebracht. “We zor-
gen goed voor elkaar in Zwolle en zo hoort het
ook”, besloot René de Heer zijn toespraak. 

Eén van de bezoekers, Herman, zat te genieten
van de stamppotten die op het menu 
stonden. “Het is elke keer weer een feest om van
dit diner gebruik te maken. Normaal is het leven
niet zo leuk voor ons. Iedereen die hier zit heeft
het moeilijk, door welke 
omstandigheden dan ook. En als er zoveel men-
sen zijn die dit voor ons organiseren. 
Ja, man dat is echt geweldig. En als je dan ziet
dat ook de wethouders en de ondernemers zich
hiervoor inzetten en zelfs helpen met opschep-
pen van het eten. 
Dat doet je écht goed, man.”

Uiteraard hebben we ook enkele van de ‘helpers’
van de dag gevraagd om een korte reactie.

Zo was daar Eddy van Hijum (Tweede Kamerlid
CDA): “Het is écht fantastisch om mee te helpen.
De reacties en de hele avond eigenlijk zijn over-
weldigend. Je krijgt hier écht 
energie van om er iets moois van te maken.
Zeker als mensen je bedanken met de tranen in
hun ogen van dankbaarheid. Ja, dat doet je goed.
De crisis raakt veel mensen. Daar moeten we
vanavond niet teveel stil bij staan. Maar je
neemt dit in je dagelijkse werk in de Kamer
zeker mee in je achterhoofd.”

Gerrit van der Kooij, gemeenteraadslid in
Zwolle, hielp voor de tweede keer mee tijdens 

het Kerstdiner. De oud TROS-presentator, onder
andere bekend van het programma 
Kamerbreed, vertelt: “Het is geweldig om te hel-
pen. Ik ben helemaal flabbergasted en diep
onder de indruk van de organisatie. 
Want denk erom dat dit groots is om te organise-
ren hoor. En als je het eten ziet. Dat is 
fantastisch opgezet door Conrad Catering en
klaargemaakt. Ik heb zelf ook een bordje 
genomen en dit eten is kwalitatief dus écht van
geweldige kwaliteit. En het is mooi om deze
mensen zo dankbaar te zien. Buitengewoon
dankbaar mag ik wel zeggen. 
Ook de saamhorigheid van de Zwolse politiek is
mooi om te zien. 
Zwolle mag trots zijn dat we met zijn allen er
zoiets van maken.”

Eén van de ondernemers die aanwezig was, was
Wim ten Hove. Hij hielp met het bedienen van
de aanwezigen. Na afloop keek hij vol trots
terug op de avond. 
“Het is écht heel bijzonder. Mij mogen ze voor
volgend jaar weer vragen om mee te helpen. He-
laas moeten we hier aanwezig zijn, want eigen-
lijk moet zo’n Kerstdiner niet nodig zijn, maar
het is nodig en dus ben ik blij dat ik kan helpen.
Je zag bij de mensen ook de 
dankbaarheid.”

Oud-wethouder Ton ter Bekke werkte voor de
eerste keer mee aan het Kerstdiner. 
En ook hij was erg onder de indruk. “Het was
om meerdere redenen indrukwekkend. 
Als eerste de organisatie. Want dat is heel om-
vangrijk hoor. Daar hebben Joop, Joyce en
Freddy en alle anderen die erbij betrokken zijn
erg veel tijd in gestoken. Dat kan niet 
anders. Aan de andere kant is het natuurlijk een
hele emotionele avond. Het is een massale ge-
beurtenis, maar toch heel intiem. Deze mensen
zijn op welke manier dan ook in de omstandig-
heden gekomen dat ze het moeilijk hebben. En
voor hen is het natuurlijk een 
moeilijke stap om hierheen te komen. Je moet
toch de schaamte voorbij. En voor deze 
mensen is het een voortdurend gevecht hoe ze
hier uit moeten komen. Volgend jaar wil ik
graag weer meewerken en ook wil ik graag me
beschikbaar stellen om wat dingen te doen voor
de Stichting Vrienden van de Herberg.”

Het laatste woord is aan één van de organisato-
ren, Freddy Eikelboom. “Het was dit jaar fantas-
tisch om te mogen zien dat er heel veel mensen
in de stad zijn, wie zich belangeloos, zonder
enige vorm van tegenprestatie, zich willen inzet-
ten voor mensen die het minder goed getroffen
hebben. Dat is hartverwarmend om te mogen
zien en zo hoort het te zijn!”

Kerstdiner WRZV: “hier mag Zwolle trots op zijn” Foto’s: Marcel Senz
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Foto’s:
Marcel Senz

Veel kerken klagen de laatste jaren over het teruglopend aantal kerkbezoekers. De ontkerkelijking
zou in alle hevigheid plaatsvinden. De Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ) uit Zwolle heeft daar geen
last van. Ruim 3000 mensen trekken iedere zondag naar de WRZV-hallen waar de samenkomsten
van de VEZ gehouden worden. De redactie van de Herbergkrant had een gesprek onder andere
over het hoge bezoekersaantal met Jaap van de Poll, Pastor Algemene Zaken bij de VEZ. 

Geloofs-

gemeenschap

kan bogen op

vele vrijwilligers
Jaap van de Poll, Pastor Algemene Zaken bij de VEZ. 

Ontkerkelijking bij Vrije Evangelisatie

Zwolle niet waar te nemen

De Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ) is een evangelis-
che gemeente, ontstaan in 1933 en door de jaren heen
gegroeid tot momenteel zo’n 3400 geregistreerde per-
sonen uit Zwolle en omstreken. ‘En die omstreken
lopen van Heerde, Oldebroek en Hattem tot Kam-
pen, Hasselt en Meppel. De groep die tot onze
gemeente behoort is een hele brede afspiegeling uit
de samenleving. Mensen die het sociaal en financieel
moeilijk hebben, maar ook geslaagde en financieel
draagkrachtigere mensen’, vertelt Van de Poll. De
VEZ groeit in aantal geregistreerde personen 5 tot
10% per jaar. Bijzonder in het bestand is dat zeker de
helft van het aantal geregistreerden jonger is dan 30
jaar. Dit komt onder meer, zo vertelt Van de Poll,
door het uitgebreide en aantrekkelijke jongeren- en
kinderwerk. Ook de inspirerende prediking die
aansluit bij de belevingswereld van de mensen en de
uitbundige samenzang met begeleiding van een
band trekken veel mensen aan.

De VEZ is gesitueerd op de vier pijlers Evangelisatie
en Zending, Warme en open gemeenschap, Zang en
Aanbidding en Bijbels onderwijs. 

De zending richt zich met name op de werelddelen
Zuid-Amerika, Azië en Afrika. In deze gebiedsdelen
verblijven 11 echtparen die daar zendingswerk ver-
richten. Ook in Zwolle is de VEZ actief met evange-
lisatie, w.o. Alpha-cursus, en diaconaal werk, zoals
de kledingbeurs en projecten van stichting Present.
Het onderwijs wordt gegeven in het zgn. Leerhuis
dat elke eerste en derde woensdagavond van de
maand wordt gehouden in het Carolus Clusius Col-
lege. Elk semester volgen ruim 300 mensen allerlei
cursussen op het gebied van Bijbel, geloofsgroei en
thema’s zoals huwelijk en gezin, geloofsopvoeding,
hulp aan de naaste, etc.. Ook worden er trainingen 

gegeven voor o.a. kringleiders, pastoraal werkers en
groepsleiders. De VEZ is ‘plat gezegd’ net een
bedrijf. ‘Ja, het is een evangelisch bedrijf’, knipoogt
Van de Poll. De VEZ heeft een negental mensen in di-
enst. Het leidersteam van de VEZ bestaat uit de Raad
van Opzieners (RvO) en het Pastorteam (PT). 
Van de Poll is voorzitter van het Pastorteam dat uit
een viertal Pastors bestaat. Van de Poll zelf heeft ‘Al-
gemene Zaken’ en missionaire activiteiten onder zijn
hoede. Verder kan de VEZ bouwen op ruim 700 (!)
vrijwilligers. Van verkeersregelaar tot groepsleiders
tot kringleiders tot kosters. Ook in de hoeveelheid
vrijwilligers is deze gemeenschap uniek. Want di-
verse organisaties en verenigingen kreunen onder
het tekort aan vrijwilligers, maar bij de VEZ niet. 

Leden heeft de VEZ niet. Wel geregistreerden. 
‘Inderdaad, de VEZ kent geen formeel lidmaatschap.
Als mensen zich bij ons registreren dan geven ze
daarmee aan dat ze de VEZ als hun geloofsgemeen-
schap, hun geestelijk onderdak beschouwen. 
Mensen kunnen daardoor als het nodig is gebruik
maken van bijvoorbeeld pastorale zorg.’ 
En ook betalen de mensen die zich hebben gereg-
istreerd geen vastgesteld lidmaatschapsgeld. Maar
de jaarlijkse begroting van de VEZ is om en nabij de
€ 900.000,-. 
‘Dat geld wordt allemaal opgebracht door mensen
die zich bij onze gemeenschap aangesloten hebben.
De één betaalt € 5,- per maand en een ander betaalt
€ 300,- per maand. Men betaalt wat men kan betalen
en het is vrijwillig.’

Door het almaar groeiend aantal bezoekers van de
diensten komt er ook een druk te staan op de zaal
van de WRZV-hallen. Tijdens de Kerstdagen was het
bezoek zo groot dat er een tweede zaal in gebruik
genomen werd in de WRZV-hallen. 
“Daar hadden we een scherm neergezet zodat deze
mensen de samenkomst ook konden volgen. En in
die zaal zaten ook al snel 200 mensen. Dus we zijn nu
aan het kijken of er bijvoorbeeld een derde dienst 
gepland moet worden op de zondag. Ook zijn we op
zoek naar een structureel onderkomen. Het is geen
geheim dat wij het liefst een eigen locatie willen voor
een multifictioneel VEZ Centrum, waar we alles
onder 1 dak kunnen brengen. 
Want ook het Deltiongebouw (de voormalige MTS),
die we gebruiken voor ons kinder- en jongerenwerk,
zullen we mogelijk al binnen een jaar moeten ver-
laten. We hebben al diverse mogelijkheden bekeken
maar tot iets concreets is het nog niet gekomen’,
besluit Van de Poll. 
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Initiatief van
De Herbergkrant

De Herbergkrant nam het initiatief voor de 2012 Top
20 Homeless Songs. 
Via de sociale media Twitter, Facebook en LinkedIn
werd om de favoriete nummers van de op die media
actieve mensen gevraagd. Een enorme hoeveelheid
reacties was het gevolg, zelfs vanuit Engeland en de
USA! Het resultaat  treft u hieronder aan. Maar er
was meer! Net buiten de lijst vielen o.a. Nina Simone
(Ain’t Got No, I Got Life), Rod Stewart (Only A
Hobo), Willy Nelson en Bob Dylan (Heartland),
Green on Red (The Drifter). 

In de komende edities van De Herbergkrant zal elke
keer aandacht worden geschonken aan een van de op
de lijst voorkomende artiesten. 

Woody Guthrie is wel de meest prominente. Hij lijkt

het genre persoonlijk uitgevonden te hebben. Bob
Dylan, Jimmy LaFave, Bruce Springsteen en Mary
Gauthier  lieten zich allemaal inspireren door Woody
Guthrie. 
Ook zoon Arlo Guthrie staat in de lijst met een num-
mer van zijn vader, het prachtige Hobo’s Lullaby. 

Jimmy LaFave kennen we onderhand in Zwolle wel.
Hij trad recent nog op in Hedon om het boek ‘In de
Herberg’ te promoten. 
Ook  in het verleden toonde hij zijn betrokkenheid bij
de Zwolse daklozen en speelde in 2008 op de bene-
fiet (ook al in Hedon) waarmee een mooie financiële
bijdrage kon worden gerealiseerd voor de realisatie
van de nieuwe Herberg. 
Hij staat ook hoog op de lijst. Zijn repertoire kent
veel nummers van Woody Guthrie.  

Bijgaand afgebeeld een aantal prachtige foto’s van
Marcel Senz tijdens het optreden van Jimmy op 
1 november 2012 in Hedon.

Een groot succes:

2012 Top 20 Homeless Songs
Het is inmiddels een soort gebruik geworden. Elk jaar verschijnen er in de maand 
december allerhande lijstjes met fraaie muziek. De top 2000 is een prachtig voorbeeld
van een heel lange lijst, die ook nog eens continu op Radio 2 wordt uitgezonden
tussen kerst en nieuwjaar . Wie luistert er niet naar? Zo zien we ook in de diverse 
muziekbladen (denk o.a. aan OOR) en op websites allerhande  specialistische Top 10’s
verschijnen. 

2012 Top 20 Homeless Songs:

1. I Ain’t Got No Home - Woody Guthrie
2. Homeless - Guy Clark

3. Christmas In Paradise - Mary Gauthier
4. Hobo’s Lullaby - Arlo Guthrie

5. Deportee - Jimmy LaFave
6. Homeless - J.J. Cale

7. Marie - Townes Van Zandt
8. Rambing Reckless Hobo - Joel Rafael
9. Across The Borderline – Ry Cooder

10. Prospect Lane - Sea Sick Steve
11. Some Roads - Fred Eaglesmith and the Flathead Noodlers

12 Wanderin –Justin Townes Earle
13. Don’t Give Up – Willy Nelson, Sinead O’Connor

14. Hobo Blues - Cuby and the Blizzards
15. Lay Down Your Weary Head – Billy Brag

16. No Place To Go To – Fleetwood Mac 
17. Hobo Bill’s Last Ride -  Johnny Cash

18. Homeless – Mandy Mercier
19. Gimme Shelter -  Rolling Stones

20. Welkom Thuis – Bløf

Jimmy LaFave

Jimmy LaFave op 1 november 2012 in Hedon te Zwolle

Woody Guthrie

Ry Cooder
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Zaterdag 15 december hield men bij de Herberg een
open dag en een kerstmarkt. De Herberg zelf was te
bezichtigen tijdens de open dag door middel van
een rondleiding door één van de medewerkers. 

“Het was zo ongelooflijk druk tijdens deze dagen.
Dat verbaasde en verheugde me echt”, vertelt Ina
Bloem, interim-directrice van de Herberg. 

“Ik heb zelf een rondleiding gedaan en onze mede-
werkers hebben een aantal rondleidingen gedaan.
Het is écht mooi dat mensen zo belangstellend
waren.”
Op de kerstmarkt werden hand gemaakte producten
en tweedehands kleding, in samenwerking met de
RIBW, verkocht. Conrad catering zorgde voor onder
andere de erwtensoep en oliebollen.

Ook was er een muzikale noot. Deze muzikale om-
lijsting werd verzorgd door de Brassband, Talento
Forza, muziekvereniging Excelcior en de Wresinski
Cultuur Stichting.

De Herberg is gevestigd aan de Nijverheidsstraat 1A
in Zwolle. Kijk voor meer informatie ook op
www.herbergzwolle.nl. 

Open dag
en

kerstmarkt
bij

de Herberg

Foto’s: Marcel Senz

Rotaryclub Zwartewatersteden gaat samen met de
verschillende kerken van gemeente Zwartewaterland
een voedselbank oprichten. Rotarylid Paul ter Wal
zegt te willen samenwerken met de voedselbank van
Zwolle voor het overgrote deel van de producten,
maar ook lokale leveranciers kunne producten leve-
ren aan de voedselbank Zwartsluis-Hasselt. Rond
maart moet de voedselbank in bedrijf zijn. Momen-
teel wordt gezocht naar een geschikte instelling die
het wekelijks verspreiden van voedselpakketten op
zich kan nemen. 

Ter Wal: “We krijgen signalen van de diaconieën dat
steeds meer inwoners van Zwartewaterland moeite
hebben om rond te komen. Daarom hebben we
samen besloten dit op te zetten, de Rotary zal zorgen
voor de financiële impuls.” Anonimiteit blijft in ieder
geval belangrijk, belooft Ter Wal. “Dat is cruciaal om
dit te laten slagen.” Genemuiden doet niet mee met
de voedselbank maar heeft wel een eigen systeem.
“Het Armenfonds van Camen deelt bonnen uit waar-

mee minima zelf producten kunnen kopen in de win-
kels in Genemuiden. Ik sluit overigens niet uit dat
we nauw zullen samenwerken.”

Dat doen de drie partijen nu al met het uidelen van
kerstpakketten onder minderbedeelden. 
De gemeente Zwartewaterland mag dat niet meer
doen van het Rijk, sinds september 2011. Daarom is
toen via de Rotary, de kerken en het Armenfonds als-
nog een bijdrage naar de minima gegaan.

Ook dit jaar konden de inwoners rekenen op een
kerstpakket. “We hebben zeker tachtig pakketten uit-
gedeeld, meer dan vorig jaar. Ik denk dat volgend
jaar nog meer Zwartewaterlanders op ons rekenen,
daarom is een voedselbank hier in de gemeente een
goed initiatief. Mensen krijgen het steeds moeilijker.”
In het kerstpakket zaten etenswaren, kaarsen en een
‘envelop met inhoud’. 

Bron: De Stentor 

Rotary start in voorjaar met voedselbank
Vanaf maart hoopt Rotaryclub Zwartewatersteden een voedselbank voor inwoners van
Hasselt en Zwartsluis te hebben. De club werkt samen met diaconieën en lokale winke-
liers. “We merken dat steeds meer mensen niet rond kunnen komen.”
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Kappert legt uit: ‘Dat brede scala aan problematiek is
zowel op lichamelijk als sociaal als psychisch vlak. Je
komt soms mensen in de meest ontredderende toe-
stand tegen. Dan heb je begeleiders nodig die des-
kundig zijn en een warm kloppend hart hebben voor
de mensen die hier verblijven. En met name dat
tweede ben ik hier tot nu toe tegengekomen, waarbij
ik dat eerste zeker niet te kort wil doen.’

Kappert werkt zelf al bijna 40 jaar in de gezondheids-
zorg. Hij is als verpleegkundige zowel in het alge-
meen ziekenhuis als in de psychiatrie werkzaam
geweest, vervolgens 20 jaar leiding gegeven in twee
regio’s, Zwolle en Twente, bij de RIBW.

Eén van de belangrijkste redenen voor Kappert om
aan de slag te gaan bij de Herberg is het feit dat hij
veel heeft met de doelgroep. ‘Deze mensen moeten
geholpen worden. Maar ze moeten dus ook daad-
werkelijk geholpen worden en niet gepamperd. We
moeten kijken hoe we met ons team de mensen in
staat kunnen stellen dat zij de problemen die zij
tegen komen, kunnen oplossen.  Onze hulp kan,
naast concrete begeleiding om de dagelijkse dingen
(weer) op te pakken, mensen door verwijzen naar de
juiste persoon of instantie. Ik zou dan ook graag zien
dat deze mensen hun levensstuur zelf weer kunnen
gebruiken. Ja, ik vind het een interessante uitdaging
voor een interessante doelgroep.’

In de column van Joop Alssema in deze Herberg-
krant wordt gesproken over actieve doorstroom van
de mensen uit de doelgroep. Daar is Kappert het vol-
ledig mee eens. “De doorstroom moet goed op gang
blijven. Er moet een gericht plan worden opgesteld.
Dat begeleidingsplan moet opgesteld worden door
de begeleider en de cliënt. En het moet goed gestruc-
tureerd worden. Er moet namelijk wel een lijn in 

zitten want koersvastheid in dit soort plannen is van
groot belang. Daarbij moet er ook constant en een
goed overleg zijn met de woningcorporaties, want de
cliënt die uitstroomt moet ook naar een eigen woning
toe. Want als er geen woning is dan heb je een pro-
bleem. De cliënten zijn volwassen mensen met hun
eigen verantwoordelijkheden. Wij willen een milieu
creëren die wij thuis ook zouden willen hebben. En
daarmee bedoelen wij niet de huiselijke sfeer, maar
de normale omgang met elkaar en met buren.’
Het gebouw De Herberg is een plaatje zo vindt Kap-
pert. ‘Het is een mooi gebouw op een goede plek in
de stad. Niet in het centrum, maar ook niet te ver
weg van het centrum.’

Onlangs werd bij de Herberg een Open Dag gehou-
den. ‘Meer dan 150 mensen mochten we die dag hier
ontvangen. Mensen die graag wilden zien hoe het in
zijn werk gaat in de Herberg. Wat me ook opviel de
afgelopen tijd is de erkenning van het maatschappe-
lijk belang van de Herberg in de gemeente Zwolle.
Zo waren er diverse bedrijven die ons belden. 
Zij hadden bijvoorbeeld nog wat kerstpakketten over
en zij vroegen of wij die konden gebruiken. 
Dat gebaar van bedrijven is een goed en mooi teken’,
besluit Kappert. 

Laat burgers zelf hun

eigen makkelijke

keuzen maken

De grootste bedreiging
voor onze volksge-
zondheid is de gezond-
heidszorg. De kosten lopen uit de hand. Ze lijken
welhaast ontembaar. Als dat zo doorgaat zijn we over
30 jaar meer dan de helft van ons gezinsinkomen
kwijt aan zorg. Op dit moment kost gezondheidszorg
ons al 250 miljoen per dag. Ruim twee weken zorg
staat gelijk aan het hele budget voor ontwikkelings-
samenwerking. Dat kan zo niet langer. Daarom
brengt ons kabinet bijvoorbeeld grote delen van de
ouderenzorg bij gemeenten onder. Dichtbij is goed-
koper. Dat legitimeert een ingewikkelde stelselwijzi-
ging. Bovendien wordt te dure zorg niet langer
vergoed. Ook als dat tot pijnlijke keuzes leidt. Maar
goedkopere en betere zorg is niet altijd moeilijk of
pijnlijk, zoals politici ons graag doen geloven. Ster-
ker, het vaak heel makkelijk en pijnloos.

Binnenkort leggen de PvdA en VVD wettelijk vast
dat zorg kosteneffectief moet zijn. Zorg moet niet al-
leen aantoonbaar werken. Het mag ook niet te duur
zijn. Dat helpt ons volgens de PvdA om “moeilijke
keuzen te objectiveren.” En geobjectiveerd zou zo’n
keuze dan minder pijn doen. Als aan de criteria niet
voldaan wordt, krijgt de patiënt die zorg niet meer
vergoed en zal de arts de behandeling niet uitvoeren.
Het klinkt heel logisch. Te dure zorg is gewoon te
duur. Nog zo’n logisch betoog hield Ab Klink afge-
lopen zomer. Hij betoogde dat artsen maar eens
moesten stoppen met overbodige en ondoelmatige
zorg. Als zorg niet nodig is, dan moet je er niet aan
beginnen. En ook als het niet werkt heeft zorg geen
enkele zin.

De waarheid is natuurlijk dat we in veel gevallen he-
lemaal niet weten wat onnodige zorg is. En we kun-
nen, als het er echt op aan komt, maar moeilijk
bepalen wanneer zorg te duur is. Het is dus schier
onmogelijk om dusdanig slimme regels te bedenken
dat artsen, psychiaters en maatschappelijke professi-
onals daardoor geen onnodige of te dure zorg meer
leveren. Het is ook nauwelijks te subsidiëren dat
zorgprofessionals precies dat gaan doen: 60% van
alle behandelingen is niet evidence-based en de
meeste mensen behoeven maatwerk. 

Het objectiveren van ‘moeilijke keuzen’ of het op-
roepen van artsen om geen ‘onnodige behandelin-
gen’ meer te doen is een weg vol tegengestelde
belangen en risico’s. Ingewikkeld dus. Waarom zou-
den we niet starten bij burgers en hun makkelijke
keuzen? Een voorbeeld. Zelf kreeg ik onlangs een
dochter en aldus zes dagen kraamzorg. Mijn doch-
tertje is kerngezond, net als haar moeder. Na twee
dagen hadden we het kruikje, het badderen en voe-
den wel onder de knie. Ik constateerde: vanaf dag
drie ontvangen wij onnodige zorg. Op de vraag of de
kraamhulp de volgende dag niet of wat later zou
kunnen komen werd ontkennend geantwoord. Dat
kon niet worden verantwoord, want wij hebben im-
mers recht op die hulp. Ik heb het er maar bij laten
zitten. 

Wat zegt dit voorbeeld nu? Dat niet alleen artsen,
stelselwijzigingen en wettelijke grondslagen die
moeilijke keuzen objectiveren of simpelweg geen toe-
gang meer geven tot bepaalde zorg, leveren een
goedkopere verzorgingsstaat op. In veel gevallen zijn
het juist de makkelijke keuzen die burgers zélf zou-
den kunnen maken waarmee we kosten kunnen be-
sparen. Maar die zijn simpelweg geen optie in ons
systeem. Zorg is niet altijd moeilijk. Burgers willen
niet altijd alleen maar meer en duurdere zorg. Er zijn
alleen geen alternatieve routes of voldoende infor-
matie beschikbaar in ons dichtgetimmerde en selec-
tief transparante systeem, waarmee burgers hun
eigen weg kunnen kiezen.

Eelke Blokker is onderzoeker en oprichter
van het Instituut voor Publieke Waarden

COLUMN EELKE BLOKKER

INSTITUUT VOOR PUBLIEKE WAARDEN

Gerard Kappert nieuwe teamleider
van de RIBW in de Herberg

Gerard Kappert. Zo heet de nieuwe teamleider in nacht- en daklozenopvang De Herberg
in Zwolle. De 61-jarige Kappert zorgt voor aansturing van het team dat werkzaam is in
de Herberg. De uitdaging zit volgens Kappert in het brede scala aan problematiek dat hij
en zijn mensen iedere dag tegenkomen in de Herberg.

‘De mensen moeten

begeleid worden

en niet gepamperd’



Ina Bloem heeft in haar carrière onder meer gewerkt
in een commerciële functie voor een uitzendbureau.
Daarna verliep haar carrière via een management
functie bij een zorginstelling door richting een direc-
teursfunctie bij een thuiszorginstantie. Ook beheert
zij een online platform voor vakgerichte informatie
voor ZZP’ers en Ondernemers. 

Bloem werd benaderd voor haar huidige functie. En
lang hoefde ze daar niet over na te denken. “Ik heb
altijd al een grote belangstelling gehad voor deze
doelgroep. Zij intrigeerden mij”, aldus de in Zwolle
wonende Bloem. Veel mensen hebben niets met de
doelgroep en lopen er het liefst met een boog om-
heen, maar Bloem niet. “Juist doordat veel mensen
met een boog om deze mensen heen lopen ben ik
misschien wel heel erg geïnteresseerd in deze men-
sen. Als ik, voordat ik hier werkte, door de stad
fietste dan vielen deze mensen me altijd op. Ik heb
altijd al belangstelling gehad voor mensen. De mens
is eigenlijk de rode draad door mijn leven.”

Hectiek

Inmiddels is een opvolger bekend voor Bloem. “Ik
wist dat het maar voor een paar maanden was. Maar
het was wel nodig om hier iemand als ad-interim
neer te zetten, want het reilen en zeilen in de Her-
berg is té ingewikkeld om zonder Herbergier te wer-
ken. Ik vind het fantastisch om hier te werken. De
hectiek, de onvoorspelbaarheid….. Het klinkt mis-
schien raar, want ik werk hier pas twee maanden,
maar ik ben hartstikke trots op de Herberg. Het is
knap wat de medewerkers hier allemaal voor elkaar
krijgen. Want er zitten hier wel 75 mensen met alle-
maal zware problematiek. Ze hebben nagenoeg alle-
maal een dubbele diagnose of een tripple diagnose..
Daar is écht wat aan de hand hoor.”

Bloem speelt de loftrompet over de samenwerking
tussen de woonbegeleiders en de beveiliging. “Die
zijn erg goed op elkaar ingespeeld. En dat is bijzon-
der knap met zo’n klein team.” 
Bloem zegt blij te zijn om voor de Herberg te mogen

werken. “Het is bijzonder mooi dat er een Herberg is.
Nu zie je van binnenuit dat zoiets heel erg nodig is.
En ik weet niet of de Zwollenaren over het algemeen
beseffen hoe perfect het in Zwolle geregeld is door
de Herberg. Hierdoor is de situatie goed beheersbaar
en dat is natuurlijk goed voor de Zwolse inwoners.
En natuurlijk gebeurt er wel eens wat. Daar ontkom
je niet aan met deze doelgroep, maar het is altijd be-
heersbaar. Wij zorgen er hier ook voor dat onze doel-
groep het minimale heeft. Dan hebben we het over
een wasgelegenheid, een bed en eten. Maar het is
hier geen hotel. Dat moeten mensen ook beseffen. De
mensen die hier verblijven hebben absoluut geen pri-
vacy en het is altijd levendig hier. Daarbij kunnen
deze mensen niet tegen te veel prikkels en hier zijn
altijd prikkels. Al met al een prachtig pand en een
mooi initiatief waar Zwolle trots op mag en kan
zijn.”

“Ik ben hartstikke trots
op de Herberg”

Ook kunnen de bewoners van de Herberg zich nuttig
maken door allerlei klusjes op te knappen. Daar krij-
gen ze dan een kleine vergoeding voor van 50 euro-
cent per uur. “Je merkt dat sommige mensen die hier
verblijven zich graag nuttig willen maken en graag
wat willen doen. De één maakt de badgelegenheden
schoon, weer een ander is verantwoordelijk voor de
deurklinken enz. Het hier ook altijd fris en schoon is.
Ook de bierblikjes die voor het pand liggen worden
elke dag opgeruimd. Mensen mogen hier geen drank
mee naar binnen nemen en dus wordt buiten natuur-
lijk wel wat gebruikt. Maar het moet altijd opge-
ruimd zijn, want als er iemand langs ons pand komt
lopen of fietsen moet men niet door het vuil heen
hoeven.”

De belangrijkste taak voor Ina Bloem is de voortgang
van de Herberg. “We doen meer dan waar we daad-
werkelijk voor in het leven geroepen zijn”, vertelt
Bloem. Zij vervolgt: “In principe zijn we puur een
nachtopvang. Wij bieden bed, bad en brood. 

Maar de doelgroep is compleet veranderd en ook in
aantal toegenomen. In het begin waren het mensen
met een alcohol- of drugsprobleem. Als we kijken
naar de verandering dan zie je tegenwoordig ook
mensen in de Herberg die gescheiden zijn en schul-
den hebben en daardoor geen woning meer hebben.
het aantal vrouwen dat zich meldt bij ons voor op-
vang neemt ook toe. Van deze mensen hopen we dat
we hun leven weer sneller op de rit hebben. Wij hel-
pen ze dan met allerlei andere handelingen, zoals het
beheer en uitgifte van medicatie of het aanvragen
van uitkering. Die zorg nemen wij op ons.”

Ook de opvang van het grote aantal mensen in de
Herberg is een punt van aandacht. “De Herberg zit
direct vol. Drie jaar geleden was het bedoeld voor 40
mensen. Maar nu verblijven hier 75 mensen. 

Oorspronkelijk was het bedoeld voor 50. Mijn eerste
taak was dan ook om de gebruiksvergunning aan te
passen. Want ervan uitgaande dat de huidige wereld
waarin we leven niet zomaar verandert, zie ik het
aantal mensen hier nog niet minder worden. 
Daarom moeten we ook nieuwe initiatieven gaan
ontwikkelen. En dat ook samen met de woningcor-
poraties. Want die zijn natuurlijk enorm belangrijk
voor de Herberg en staan ook open voor nieuwe ini-
tiatieven.”
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Ina Bloem, herbergier ad-interim De Herberg
Het is een hele klus om de Herberg goed te leiden. Sinds ongeveer twee maanden is Ina
Bloem de nieuwe herbergier ad-interim van deze opvang voor dak- en thuislozen. De 
redactie van de Herbergkrant had een gesprek met deze spontane en vooral enthousiaste
dame. 

Cartridge Europe steunt Kerstdiner
Met een speciale actie steunde Cartridge
World afgelopen jaar het jaarlijkse kerst-
diner voor dak- en thuislozen en minima
dat op zondag 23 december in de WRZV-
hallen gehouden werd.

“We hebben een vaste klantenkaart, waarmee de
klant punten spaart en die dan later inwisselt voor
contante korting, die drie euro kost”, begint Jan Wil-
lem van Dorp van Cartridge World. 

“Die drie euro ging tot en met Oudejaarsdag naar het
kerstdiner. Verder maakten we voor elke verkochte
cartridge in die periode 0,50 cent over naar dit goede
doel en kregen klanten in plaats van 25 nu 50 bonus-
punten bijgeschreven.” Lang hoefde de winkeleigen-
aar niet over de actie na te denken. 

“Ik doe zelf ook vrijwilligerswerk en kom zoveel el-
lende tegen. Het verschil tussen het breed hebben en
arm zijn, is zo klein. Zeker in deze tijd. Ik ben daar-
mee begaan.” Overigens gaat Cartridge World dit
jaar onder de naam Cartridge Europe verder. “Alles

blijft verder bij het oude”, vertelt Van Dorp. 

“Aangezien we hier uit ons jasje groeien, gaan we in
het voorjaar verhuizen naar de Assendorperstraat
166, het voormalige pand van Novy.” De totale op-
brengst was uiteindelijk bijna € 400,-. 

Organisator Joop van Ommen van het kerstdiner is
blij met het initiatief. 

“We hielden nu voor de 23e keer het kerstdiner. Ieder
jaar hoop ik dat de belangstelling vermindert, maar
het wordt ieder jaar meer. Vorig jaar zaten hier 480
mensen. 

Nu hielpen zestien bestuurders mee, waaronder vier
wethouders, Tweede Kamerlid Eddy van Hijum en
de Staphorster burgemeester Joop Alssema, tevens
voorzitter van dak- en thuislozenopvang De Her-
berg.” 

Foto: Erik-Jan Berends/weekblad de Swollenaer.



SAMEN

Het is oudejaarsdag. Aan terugkijken heb ik een
bloedhekel, maar toch ontkom je er niet altijd aan.
Nou, dan kijk ik heel even terug naar die geweldige
middag op de dag tegen de armoede. Dan kijk ik
terug naar toch weer een prachtig kerstdiner en
vooral ook de voorbereiding van zo’n groot evene-
ment en al het werk dat wordt verricht om iedereen
een tas vol boodschappen mee te geven. Daar word ik warm van. Samen wer-
ken. Dan kijk ik vooruit en realiseer me dat het dit jaar niet veel beter zal wor-
den voor veel mensen, maar wil ik ook niet doemdenken.

Ik heb de laatste jaren gezien hoeveel mensen er iets voor een ander willen
doen en dat zal in de toekomst ook zeer noodzakelijk zijn. Als ik denk aan het
project Kantelen doen we samen, een soort Naobaorschap, dan is daar nog
veel werk aan de winkel. Mooi is het dat de wijkverpleging steeds meer aan-
dacht krijgt. De moeilijkheid hierbij is dat mensen vaak geen hulp durven te
vragen. Mooi is dat nu wel alle instanties er van doordrongen zijn dat ze moe-
ten Samenwerken. Daar is het weer: SAMEN.

Samen maken we de stad. Samen maken we …...  er zijn al veel van kreten
voorbij gekomen. In Westenholte bijvoorbeeld is een Driezorglocatie gekomen
en ook daar zie je dat we er allemaal achter staan en dat we er SAMEN een
fijne locatie van maken. Het blijft wel belangrijk dat beroepskrachten en vrij-
willigers SAMEN werken en dat de communicatie goed verloopt. Communi-
catie gebeurt in mijn ogen teveel via Social Media. Immers persoonlijke
benadering zal ook in de toekomst het belangrijkste doel moeten zijn om
SAMEN te werken.

Ook de gemeentebesturen die voor een haast onmogelijke taak komen te staan
om het iedereen naar de zin te makendoor alle bezuinigingen van bovenaf zal
moeten SAMENwerken. Met andere overheden, maar ook met de mensen uit
de stad. Doemdenken is echter een hele slechte eigenschap en daar moeten we
SAMEN voor waken.

COLUMN WICHERT AAN HET ROT

Buitengasthuisstraat 8
8041 AB Zwolle
Tel. 038 - 422 61 29
E-mail: info-wrzv@planet.nl

Alles O.K. bij de WRZV!

De WRZV hallen in Zwolle is een geschikte
accommodatie voor beurzen, (sport)evenementen,
symposia of markten. Gelegen aan de A28 en met

volop parkeerruimte is de WRZV een prima
uitvalsbasis voor uiteenlopende bijeenkomsten.

Wij beschikken over 2 ruime zalen en een restaurant.
Alles inclusief of exclusief catering.
Precies op maat zoals u dat wenst!

Kom langs voor vrijblijvende informatie.
U bent van harte welkom.

Uw fotograaf voor:
• Trouwreportages
• Rouwreportages
• Portretreportages

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

t
tagespor
tagespor

af voor:

.marcelsenzfotografie.nlww.
65

tagesepor

3 • info@marce
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Tuimelende vlokken
in duizendvoud

wentelen in de straat
duizelingwekkend

Behaaglijk
kijk ik de straat in

waar witte plekken groeien
op donkere stenen

Ragfijne sluier tovert
schimmen voor mijn ogen

turend door de straat
naar een eerste slee

Met blauwe hemel
onverwacht strak

bestraalt de zon het wit
tot glinsteren toe

Voor het nieuwe jaar
een welkomstgroet

uit de hemel
welgemoed

Sneeuw

Olle

UTRECHT – Hij is bijna dagelijks te vinden in de hal van de Plussupermarkt
aan de Voorstraat in Utrecht. Ex-dakloze Henk van den Hazel (68) verkoopt al
tien jaar met plezier het blad Straatnieuws. „Ik ben gezegend met deze plek.”

Ontspannen zit Van den Hazel  - zijn
wandelstok binnen handbereik - in een
gemakkelijke stoel. De filiaalhouder van
de supermarkt zette die speciaal voor
hem bij de ingang neer. Wanneer hij 
’s ochtends rond 11.00 uur zijn plek in-
neemt, krijgt hij een telefoon van de
zaak. Als hij ziet dat de flessenautomaat
tegenover hem vastloopt of dat een
blinde klant hulp nodig heeft, belt hij
het personeel. „Ik neem ook de post aan
die voor de supermarkt is bestemd.”
Zo’n tien jaar geleden kreeg Van den
Hazel zware financiële problemen. „Ik
zat in een scheidingsprocedure. In die
periode kreeg ik ook een bedrijfsonge-
val, waardoor ik twee keer aan m’n voet
werd geopereerd. Uiteindelijk belandde
ik op straat.” Om zijn overnachtingen in
de daklozenopvang te kunnen betalen,
ging hij Straatnieuws verkopen.
„Ik sliep tussen alcohol- en drugsge-
bruikers, maar kan gelukkig met de
hand op m’n hart zeggen dat ik zelf
nooit verslaafd ben geweest.”
Inmiddels huurt Van den Hazel een
kamer bij een echtpaar in Overvecht dat
overdag op zijn hond past. „Het is een
straathond die uit Tunesië komt. Sinds
de eigenaar er niet meer voor kan zor-
gen, doe ik dat. Ik houd van dieren en
van kinderen. Die zijn zoals ze zijn. Als
je hun liefde geeft, krijg je veel liefde
terug. Dat moet je bij de meeste mensen
maar afwachten.”
De kamerhuur betaalt Van den Hazel
van zijn pensioen. Hij heeft de verkoop
van Straatnieuws naar eigen zeggen
nog steeds „hard nodig” om het hoofd
boven water te houden. „Door mijn fi-
nanciële situatie gaat er elke maand een
hoop geld van m’n pensioen af. Ik moet

elk dubbeltje omkeren. Dankzij dit werk
red ik het meestal net.”
Op zondag verkoopt hij geen kranten.
„Dan word ik ’s ochtends opgehaald
voor de dienst in de Nieuwe Kerk. Eén
keer per maand ga ik ’s middags naar
de leerdienst. Ik bezoek ook elke veer-
tien dagen ’s avonds een kring.”
De ex-dakloze zag de verkoop van
Straatnieuws afnemen. Ooit verkocht
hij er bijna 25 per dag als er net een
nieuw nummer verschenen was. Nu
knijpt hij zich in zijn handen als hij er in
dat geval veertien kwijtraakt. „Ik heb
geleerd blij te zijn met kleine dingen.”
Van den Hazel blijft kranten verkopen,
ook als het Utrechtse Straatnieuws niet
meer verschijnt. „Dan ga ik één keer per
maand naar Haarlem om daar het
Straatjournaal in te kopen. Dat kost me
meer reisgeld. En het risico is groter dat
ik kranten overhoud of tekort kom.
Maar je moet wat.”
Zijn netto-inkomsten zullen naar ver-
wachting afnemen, maar de ex-dakloze
maakt zich daarover geen grote zorgen.
„In het verleden had ik een keer een
slechte maand. Financieel kwam ik niet
uit. Toen kreeg ik een envelop van de
kerk waarin precies zat wat ik op dat
moment nog nodig had. Je moet ver-
trouwen op de Vader.”

Bron: Reformatorisch Dagblad

Voor u gelezen

Ex-dakloze verkoper
geeft moed niet op



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

Daklozenopvang 
De Herberg
in Zwolle 
is een bijzondere
daklozenopvang

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 bijdragen?Maak uw donatie over
op bankrekeningnummer 1100.31.539

ten name vanStichting Vrienden van deHerberg te Zwolle.
Hartelijk dank!

RODE DRAAD NIEMAND OP STRAAT

SINDS 1984

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

Reken maar dat het je aan inspiratie niet ontbreekt bij MART. Dat is ook 
weer een uitdaging. Hoe breng je al die goede ideeën onder in een plan 
voor je eigen interieur? Daar weten onze interieuradviseurs raad op. 
Kom aan tafel zitten, dan maken we meteen een schets. 

Zullen we een schets maken?

van MartDe zomer

gratis
interieuradvies

www.martkleppe.nl

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

‘In de zomer spreken koele tinten aan, in 

de winter warmte tinten. Maak gerust een 

keuze voor het hele jaar. Ben je een zon-

aanbidder en een liefhebber van het 

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…’  

Diberna, interieurstyliste

Zomerfris

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 0

 Mart VI
 3.495,00

 3.990,00

 4.950,00

5.950,00

Profi teer nú van onze 

Interieuracties!
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