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Senioren:
het kind van de rekening

Er komt veel op ons af op het gebied van de senioren, bijvoorbeeld grote besparingen op zorg en welzijn aan ouderen
in de vele vormen die we nu kennen, zoals hulp bij het aankleden en thuishulp. Opnames in zorginstellingen wordt
zeer beperkt en zelfs voor velen onmogelijk. En dat alles als het gaat om onze ouderen, een groep mensen die veel
hulp nodig heeft. En dan begint een wethouder uit Deventer te roepen…. Ik was des duivels.
Lees verder op pagina 13.
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Spaanse lamskoteletjes met geroosterde paprika
Voor 4 personen:
- 2 rode paprika’s
- 2 oranje, gele of groene paprika’s
- 12 kleine lamskoteletjes
- 2 theelepels paprikapoeder
- Zout en versgemalen zwarte peper
- 4 eetlepels olijfolie
- 3 grote tenen knoflook, fijngehakt

Altijd goed
verzorgd

Zet de paprika’s onder een hete grill
en laat de schil zwart worden.
Leg de paprika’s in een schaal,
dek af met huishoudfolie en laat 10 minuten staan.
Schraap met een scherp mes de buitenkant van de paprika`s verwijder de
zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in brede repen van ca. 2 cm.
Bestrooi de lamskoteletjes met paprikapoeder, zout en peper, bestrijk ze licht met
een mengsel van de helft van de olijfolie en 2 fijngehakte teentjes knoflook.
Leg ze buiten op de grill of binnen in een grillpan en bak 3-4 minuten aan elke kant.
Ze mogen van binnen nog rosé zijn.
Roer het laatst fijngehakte teentje knoflook door de overgebleven olijfolie en schep
dit mengsel door de paprika`s.

Wij zorgen goed voor u én uw gasten.
Of het nu gaat om een groot bedrijfsfeest of een intieme party:
wij verzorgen de catering en de hele entourage er omheen tot in de puntjes.
Sfeervol en heerlijk. Het enige dat u hoeft te doen is genieten!
Kijk op www.conradcatering.nl voor meer informatie.

Leg op elk bord drie koteletjes en serveer de geroosterde paprika erbij.
Bestrooi het gerecht naar smaak met zout en versgemalen peper.

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 minima,
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 €
1,75 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),
Freddy Eikelboom (Vrienden van de Herberg)
Arie Steenbergen (distributie).
OPMAAK EN DRUKWERK
JM Reclamedia, info@jmreclamedia.nl
telefoon 06 - 5555 85 88
PUBLICATIE
Niets uit deze krant mag zonder bronvermelding overgenomen worden in welke
vorm dan ook. De rechten van de fotografie
liggen bij de betreffende fotografen. Deze
mogen dan ook niet zonder toestemming
worden gebruikt.

Het Vechtgenotenhuis is een ontmoetingspunt voor iedereen die in zijn
of haar omgeving met kanker te maken heeft of heeft gehad.
Er worden naar behoefte (creatieve) workshops, thema-avonden of
yogalessen gehouden, maar meedoen is niet verplicht.
U bent ook van harte welkom voor alleen een praatje en een koffie.
Want waar het vooral om gaat is lotgenotencontact.
Samen praten, koffie drinken of wandelen.
Het Inloophuis wordt georganiseerd door stichting Vechtgenoten in
nauwe samenwerking met Beter Wonen Vechtdal en gerund door
geschoolde vrijwilligers en een coördinator.
Het Vechtgenotenhuis is gevestigd in een schitterende 17e eeuwse
boerderij op Landgoed Stekkenkam in Ommen, maar heeft een
regionale functie. Ook u bent dus van harte welkom!
Openingstijden:
maandagavond
dinsdagmiddag
woensdagochtend
donderdagmiddag
vrijdagochtend

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

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

Kijk voor meer informatie op www.vechtgenoten.nl
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In diverse edities van de Herbergkrant
heeft u het verhaal kunnen lezen van Eric
Mulder. Hij was dienstplichtig sergeant in
Libanon, waar hij de leiding had over 10
man. Maar na terugkomst in Nederland
was Eric Eric niet meer. Hij kon niet meer
functioneren en vond zijn heil in de
heroïne. Een traumatische stressstoornis
was de oorzaak van zijn niet meer kunnen
functioneren en zijn thuisbasis werd toen
de opvang achter de WRZV-hallen in
Zwolle.
Hij bezocht diverse afkickklinieken maar
niets hielp. Maar toen hij en zijn omgeving het bijna opgegeven had, kreeg hij een
nieuwe kans. Hij vond zijn hulp in een
boeddhistisch klooster in Thailand.
Daar leerde hij de Thaise Nom kennen. Zij
trouwden drie jaar geleden in Thailand.
Vorig jaar kwamen Eric en Nom terug
naar Nederland. Het plan was om vijf tot
tien jaar te gaan werken en leven in
Nederland. Van het salaris dat ze hier
zouden verdienen, zouden de twee gaan
sparen en als ze genoeg geld hadden
gespaard wilden zij weer in Thailand gaan
wonen. Maar de plannen wijzigden
drastisch toen Mulder ineens een uitkering
kreeg van het Militair Invaliditeits
Pensioen. “En met dat bedrag kun je goed
leven in Thailand. Hier is zo’n uitkering
mooi, maar daar ben je bij wijze van
spreken miljonair”, vertelde Mulder
destijds. En zo keerden Eric en Nom eerder
dan verwacht terug naar Thailand.
Eric Mulder houdt ons frequent op de
hoogte van zijn leven en ervaringen in het
Aziatische land.

Eric en Nom met op de achtergrond de Zwolse Peperbus,
vlak voor hun vertrek naar Thailand.
Foto: Marcel Senz

Mijn belevenissen in Thailand
Toen ik vijf maanden geleden terugging naar Thailand was 139 kilo en natuurlijk veel te
zwaar. Als ik een trap opliep was ik al buiten adem. Drie maanden geleden heb ik de
knoop doorgehakt om serieus wat aan m’n gewicht te gaan doen. Buiten minder en
gezonder te gaan eten, nam ik me ook voor om meer te gaan sporten. Ik begon met ‘s
avonds een blokje om te fietsen en twee keer in de week een half uurtje baantjes zwemmen. Dat viel al niet mee, maar ik dacht ‘no pain, no gain’.

Na één van m’n zwemsessies zat ik samen met m’n
vriend Ron Gerrits, een kopje koffie te drinken.
Ook Ron was regelmatig in de sportschool te vinden
om z’n conditie en gewicht een beetje op peil te
houden. We waren in gesprek en ik weet niet meer
hoe, maar op een gegeven moment kwamen we via
het zwemmen en fietsen uit op het onderwerp
triathlon. Je moet weten, dat Ron in het verleden
namelijk verschillende triathlons heeft gedaan.
Hij vertelde, dat er op 24 november in Phuket een
triathlon is. Hij legde uit, dat deze triatlon bestaat uit
1,8 kilometer zwemmen, 55 kilometer fietsen en tot
slot 12 kilometer hardlopen. Ik dacht even grappig te
zijn en stelde voor om daar dan maar aan mee te
gaan doen. Tot m’n schrik zei Ron: “Ok, dat doen
we!” Hij keek me indringend aan en als bezegeling
gaven we elkaar de hand. Ik voelde gelijk al, dat het
wel eens serieus kon gaan worden, Ron kennende.
Inmiddels zijn we twee maanden verder en is ook
Chris toegevoegd aan de groep. Hij komt uit Luxemburg en is net als ik ook verslaafd geweest en via
Ron’s programma afgekickt hier in Thailand.

andere dagen zo’n 40 tot 50 kilometer om de conditie
verder op te vijzelen en nog meer gewicht te verliezen. Twee weken geleden hebben we gezamelijk
besloten om via dit evenement ook sponsors te
zoeken, die ons willen ondersteunen om geld bij
elkaar te verzamelen voor onze wees-kinderen en
gehandicapten.

Eric Mulder (links) met Ron Gerrits(directeur Creating
Balance)
Als verslaafde ben je in principe alleen bezig met
jezelf en je gebruik. Je neemt alleen maar! Vanuit die
gedachte willen we nu op verschillende manieren
wat teruggeven. Binnen de stichting als vrijwilliger,
maar ook door deze triathlon. In die zin heeft dit
project dan ook veel betekenis voor mij gekregen.
Ron heeft inmiddels een plan van aanpak gemaakt,
opdat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken,
die een bijdrage willen doen en dit project tot een
enorm succes gaan maken.

Eric Mulder (links) met Christopher Weiner ex-verslaafde
uit Luxemburg.
Het is nu echt menens geworden. Samen trainen we
nu drie keer in de week bij een meer, waar we eerst
zo’n veertig minuten zwemmen en daarna op de fiets
springen om zo’n 35 kilometer te gaan fietsen.
Eén keer in de week gaan we na het zwemmen
hardlopen. Niet m’n meest favoriete onderdeel en
dan druk ik het voorzichtig uit. Zelf fiets ik op

Een beschrijving van het project is
te vinden op het internet:
www.facebook.com/
WhoSaysHopeless en meer over de
Stichting Creating Balance is te
vinden op
www.creatingbalancethailand.com
Voor degenen, die dit project willen ondersteunen:
ING, bankrekeningnr 68.33.41.235 te Voorburg,
o.v.v. Project “Who Says Hopeless?”
De stichting is door de belastingdienst als ANBIinstelling aangemerkt.
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VOLKSZANGER HARM WOLTERS
HELD VAN DE SPELERS

Swollenaer Toernooi groot succes
Vanzelfsprekend werd door de verstandelijk en
lichamelijk gehandicapte voetballers op diverse
niveaus gespeeld op de velden van HTC.
’s Morgens werd er tot 12.00 uur gespeeld. Daarna
vond er een groot feest plaats tijdens de lunch.
De grootste held van de deelnemers trad namelijk op
tijdens de lunch. We hebben het dan over
volkszanger Harm Wolters, tevens ambassadeur van
WRZV De Boog.
Hij trad belangeloos op en deed dit met volle
overgave. De aanwezigen gingen echt compleet uit
hun dak op alle nummers die Wolters zong.
“Ja, dat voetballen zien ze volgens mij als een
hinderlijke onderbreking, want het optreden van
Harm is het grote moment waar ze op wachten”,
lachte voorzitter van WRZV De Boog, Bert Klaassen.

Op sportpark De Pelikaan werd zaterdag 8 juni de dertiende editie van het Swollenaer
Toernooi gehouden. De organisatie van het sportevenement voor G-voetballers was
opnieuw in handen van HTC en WRZV De Boog. Maar liefst 40 teams namen deel aan
het toernooi. Zwolle is vertegenwoordigd door De Bengels, Swolse Kids, De Twijn,
De Driemaster, Meekelenkamp, Rontex, HTC en Gait Rigterboys.
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Werkbezoek aan de Herberg
door woningcorporatie uit Zeewolde
Op 21 juni bracht Gerke Brouwer, directeur van woningcorporatie Openbaar Belang
en medewerkers van wooncorporatie Stichting Woonpalet Zeewolde een werkbezoek
aan de Herberg.
Foto’s: Marcel Senz

Mensen die door relatieproblemen dakloos zijn
geraakt, hebben weer andere woonbehoeften dan
zwerfjongeren.
Dit vraagt van corporaties flexibiliteit en creativiteit
om hierop in te spelen.

Grondlegger van de Herberg Joop van Ommen vertelt over het ontstaan van de Herberg

De Herberg zoekt actief met de corporaties, de
gemeente en andere organisaties naar oplossingen
om voor alle doelgroepen betaalbare en passende
woonvoorzieningen te vinden.

Tijdens het bezoek kregen ze uitleg over het ontstaan
van de Herberg van Joop van Ommen. Wat begon
met een kleinschalig initiatief, waar enkele daklozen
in de WRZV hallen werden opgevangen, groeide
binnen enkele jaren uit tot een grootschalig project
waarbij meer dan 60 daklozen onderdak vonden bij
de WRZV hallen. Dit was de aanleiding om een
meer permanente voorziening te bouwen: de nieuwe
Herberg aan de Nijverheidstraat.
De Herberg werkt veel samen met corporaties.
Dit is noodzakelijk voor de uitstroom, om te
voorkomen dat de Herberg vol raakt.
Het is belangrijk dat corporaties een actief beleid
voeren om te voorkomen dat huurders dakloos
raken. Bijvoorbeeld door in een vroeg stadium in te
grijpen als er problemen zijn met het betalen van de
huur, met het onderhouden van de woning of als
mensen dreigen te vereenzamen of zichzelf verwaarlozen. De woonbehoeften verschillen per doelgroep.

VOOR U GELEZEN . . .

GroenLinks: Opjagen daklozen onnodig
GroenLinks Amsterdam maakt zich zorgen over de stijging van het aantal boetes voor
buitenslapers. Het Parool berichtte hier vorige week over. Volgens de partij werkt het
'beboeten van buitenslapers averechts en is het opjagen van daklozen absoluut onnodig'.
De partij heeft daarom een debat aangevraagd in de gemeenteraad.
Femke Roosma, woordvoerder Zorg namens GroenLinks in de gemeenteraad: 'De gemeente hanteert
sinds 2011 toegangcriteria voor de nachtopvang.
Daarnaast moeten daklozen, doordat de instroom bij
de opvang toeneemt, steeds vaker eerst op eigen
kracht een alternatief zoeken. Wanneer als gevolg
daarvan mensen buiten moeten slapen kan je het niet
maken om boetes uit te schrijven.'
Op slapen in de openlucht staat een boete van 130
euro. Roosma noemt het geven van boetes zinloos,
omdat daklozen die niet kunnen betalen. Een woordvoerder van de gemeente stelde in Het Parool dat het
geld dan maar 'bijverdiend moet worden'.
'Dat is al helemaal geen optie. Vaak leidt het ertoe

dat daklozen een nacht in de cel moeten doorbrengen, dat kost veel meer dan het betalen van die boete
oplevert', aldus Roosma.
Het Centraal Justitieel Incasso Bureau werkt bovendien niet mee aan schuldsaneringtrajecten wanneer
daklozen met de boetes blijven zitten.
Roosma: 'Door schulden kunnen daklozen vaak geen
huis en baan vinden en moeilijk uitstromen uit de
opvang. Zo raken zij alleen maar dieper in de
problemen en dat is in helemaal niemands belang’.

Bron: parool.nl
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Jongeren slapen een nacht op straat

Zaterdag 22 juni werd de Zwolse editie van Nacht Zonder Dak gehouden.
De grootste editie in Nederland in de laatste drie jaar. Maar liefst 120 jongeren van de
Vrije Evangelisatie Zwolle en de Christelijk Gereformeerde Kerk namen deel aan de
jongerenactie van organisatie Tear. Ook de ChristenUnie Zwolle deed mee in de strijd
tegen armoede.
Zo sliep onder andere Gerdien Rots, de nieuwe ChristenUnie-lijsttrekker, met vier
partijgenoten de nacht in een doos.

Tijdens Nacht Zonder Dak Zwolle sliepen de tieners
op het terrein tegenover de WRZVhallen aan de
Buitengasthuisstraat één nacht in een zelfgebouwd
krot, zoals jongeren aan de andere kant van de
wereld elke nacht moeten doen.
Ze lieten zich hiervoor sponsoren door vrienden,
familie en bedrijven in hun omgeving om zo geld in
te zamelen voor straatkinderen in Bolivia, Kenia en
India. Daarnaast leerden ze middels een gevarieerd
programma over armoede ver weg maar ook over
armoede in de eigen stad.
Nacht Zonder Dak vond de afgelopen drie jaar in
Nederland plaats op maar liefst 211 locaties. Alleen
al voor 2013 verwacht Tear de grens van 90 acties te
passeren. Een nieuw record. “Best bijzonder dat een
recordaantal jongeren meedoet. Het zou mooi zijn als
we de boeken in gaan als de NZD met het hoogste
geldbedrag ooit”, vertelde organisator Joost van
Dieren vooraf. Het record lag vooraf in handen van
Veenendaal, waar in 2009 130 jongeren 17.760 euro

WAT IS TEAR?
Tear is een missionaire organisatie met een
passie voor God en voor mensen.
Zij geloven in de kracht van de lokale kerk
in de strijd tegen armoede en onrecht. Daarmee kunnen we op een duurzame manier
wereldwijd mensenlevens veranderen.
Tear wil bij kerken passie losmaken om integraal kerk te zijn en helpt kerken om in
hun eigen dorp of stad initiatieven te ontplooien tegen armoede. Bijvoorbeeld op het
gebied van hiv en aids, voedselzekerheid en
inkomen, schoon water, noodhulp en voorbereiding op rampen.

ophaalden. “Mooier dan het neerzetten van een
record is dat de actie onze jongeren bewust maken
van armoedeproblematiek in Zwolle en elders in de
wereld.
Ook laten we zien dat jongeren hier iets kunnen
betekenen voor leeftijdsgenoten ver weg”.
De opbrengst was groot, maar niet groot genoeg voor
het record. Maar toch kon Zwolle trots zijn op het
opgehaalde bedrag van maar liefst € 13.300,-.
Joost van Dieren was zeer enthousiast na afloop.
“Het was echt fantastisch. We hebben met alle
deelnemers een programma doorlopen. Zo waren er
drie voormalig daklozen die de jongeren door de
stad begeleidde via onder andere Bonjour en het Nel
Banninkhuis. Ook moesten de jongeren zelf op zoek
naar eten, naar de soepbus. Verder hebben we veel
workshops gehouden en activiteiten die typisch zijn
voor de straat, zoals onder meer straatvoetbal,
streetdance, kleren en sieraden maken van afval en
free running.”
Foto’s: Marcel Senz

In Nederland moedigt Tear mensen aan om
te strijden tegen armoede en voor gerechtigheid door te geven en te bidden. Christenen
worden uitgedaagd om na te denken over
hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor
de armen. Dat doen we met behulp van
campagnes en actiemodellen. En Tear verbindt kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en
bemoedigen te stimuleren. De organisatie
werkt via partnerorganisaties die lokale kerken toerusten en ondersteunen. Het werk
richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging.
Tear onderschrijft de Code of Conduct of
the Red Cross and Red Crescent Movement
and NGOs in Disaster Relief, een internationale gedragscode voor hulporganisaties.
Tot 1 januari 2012 was Tear onderdeel van
de SHO, de Samenwerkende Hulporganisaties.
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Bestuursleden stichting De Herberg
nemen afscheid
Twee bestuursleden van De Herberg hebben onlangs afscheid genomen.
Ton Schilderinck en Daan Geurts werden voor al hun werk in het zonnetje gezet.
Zij werden in een bijeenkomst toegesproken door voorzitter Joop Alssema.

COLUMN JOOP VAN OMMEN
GRONDLEGGER VAN DE HERBERG
Zorg voor
de juiste
personen
in de lokale
en landelijke
politiek
Het kabinet van dit
moment is één groot
drama. Al het geld
wordt maar naar Brussel gebracht en er wordt niet
omgekeken naar onze ouderen en de economische
gevolgen van nog eens bezuinigen.
Het kabinet zou eens een tijd moeten worden
gevormd door ondernemers, of door mensen die
direct met de ondernemerswereld te maken hebben
zoals Bernard Wientjes (VNO-NCW) of Hans
Biesheuvel (MKB Nederland).
Of wat denk je van Hans Spekman.
Hij is dan wel voorzitter van de PvdA, maar ook
een straatvechter. Een jongen die heeft leren
vechten en écht een sociaal hart heeft.

Naast de genoemde personen waren ook bestuurslid
Gerrit Teunis, de nieuwe bestuursleden Paul Veld en
Ina Bloem, grondlegger van de Herberg Joop van
Ommen en Annemiek de Wolf, herbergier van de
Herberg.
Ton Schilderinck nam in 2009 zitting in het bestuur,
gelijktijdig met Joop Alssema en Margriet
Meindertsma. Vlak daarna nam Daan Geurs zitting
in het bestuur in plaats van Meindertsma.
“Het hele idee :’ niemand op straat’ van de Herberg
vond ik vanaf het eerste moment een bijzonder
sympathiek idee. Maar het zal nog moeten blijken of
dat op de lange termijn vol te houden is. De Herberg
is er gekomen door een investering van de gezamenlijke woningcorporaties. En de Herberg is exploitabel
dankzij een jaarlijkse bijdrage van 500.000 euro van
diezelfde woningcorporaties, 900.000 euro aan
AWBZ gelden via de RIBW, die ook het jaarlijkse
exploitatietekort aanzuivert en 170.000 euro van de
gemeente Zwolle.
De bijdrage van de woningcorporaties is afgesproken
tot 2019. Kortom veel onzekerheid over de
financiering. De missie: Niemand op straat kan dan
ook onder druk komen te staan. De vraag is natuurlijk of je altijd onder alle omstandigheden iemand
binnen moet laten, want hoe hou je dat vol.
Wat doen we bijvoorbeeld met mensen die illegaal in
Nederland verblijven of mensen die elders uit
Nederland door andere gemeenten naar de Herberg
worden verwezen omdat “ die iedereen opnemen”.
Dan kom je direct op een politiek vraagstuk terecht.
Kijk de oude Herberg was natuurlijk een vreselijke
situatie, wat dat betreft is de huidige Herberg
natuurlijk een geweldige verbetering.
Maar voor een toekomstig bestendige situatie zal de

gemeente financieel meer moten bijdragen”, aldus
Ton Schilderinck.
De 65-jarige Daan Geurs, voormalig wethouder van
de gemeente Ommen, had sinds 2010 zitting in het
bestuur van de stichting. “We hebben gediscussieerd
welke kant we op moesten met de Herberg.
De continuïteit stond onder druk. Zo discussieerden
we ook over de functie van de Herberg. Er lag een
beste klus te doen.”. De Herberg is volgens Geurs
een uniek concept. “In principe slaapt niemand op
straat. We hebben afgesproken dat we in drie jaar tijd
een eigen identiteit neer zouden zetten. Zo is de
RIBW verantwoordelijk voor de zorg en nemen wij
de huisvestiging voor onze rekening.
We hebben goede contracten af kunnen sluiten met
de woningcorporaties in Zwolle en in de omgeving
van Zwolle. Dat verloopt in 2019. En daarbij is
belangrijk dat de missie en de visie overeind blijft
staan. En wat ook belangrijk is, is dat de gemeente
Zwolle nog meer zou kunnen subsidiëren.
Zo financierde de gemeente Zwolle 15 plaatsen en
46 werden er uit eigen zak betaald door de stichting.
Begin dit jaar verdubbelde de gemeente voorlopig
het aantal plaatsen, maar het zou mooi zijn als dat
een structurele subsidie zou zijn.”
Een laatste tip van Geurs gaat richting het vernieuwde bestuur van de Stichting. “Zorg dat de
contacten goed blijven met niet alleen de corporaties
en de gemeente, maar ook zeker met de Founding
Fathers. Want Gerrit Teunis, Joop van Ommen en
Eddy Veenstra zijn belangrijk voor de Herberg en de
goede contacten met hen mogen nooit verloren
gaan.”
Het bestuur van Stichting De Herberg bestaat vanaf
nu uit Joop Alssema, Ina Bloem en Paul Veld.

Daan Geurs en Ton Schilderinck

En dan hoor je ineens het verhaal van mevrouw de
wethouder Margriet de Jager uit Deventer.
Die dacht ook dat ze het heeft uitgevonden.
Die snapt er werkelijk helemaal niets van.
Zij vond dat ouderen en hulpbehoevenden zorg
konden krijgen van iedereen, en dan met name van
werklozen. Zo iemand roept maar wat. En dan later
aangeven dat het beeld dat geschetst was niet juist
is. Nou, volgens mij is het gewoon een vervroegde
verkiezingsstunt. Mevrouw wil lekker op haar
positie blijven zitten. Ik hoop dat dit soort stomme
teksten haar gewoon blijft achtervolgen.
De Social Media ontploften bijna na de uitzending
van Nieuwsuur. En terecht! Dit soort teksten.
Hoe kun je ouderen dit toch aandoen.
Gewoon werklozen inzetten voor dit soort dingen.
De mensen zonder werk, waar de meesten helaas
niets aan kunnen doen, kunnen ook ingezet worden
voor andere dingen, maar niet voor handelingen bij
ouderen. Die hebben steun en vertrouwen nodig.
Kijk ook maar eens naar Opsporing Verzocht hoe
zogenaamde flinke jongens soms die ouderen
beroven in hun eigen huis. Het laatste plekje waar
deze mensen zich veilig voelen. De flinke jongens
die dit doen moeten de bajes in en dan bij de echte
zware jongens een briefje onder de celdeur door
doen met wat deze jongens gedaan hebben.
Dan straf je dit soort gasten. Maar nee, meneer
Teeven doet ze een enkelbandje om zodat ze thuis
lekker verder kunnen gaan.
Na dat item van die mevrouw de wethouder heb ik
de volgende morgen één van mijn grote vrienden
gebeld, Gerrit van der Brug.
Deze man heeft zijn sporen wel verdiend en ook
hij had vol verbazing en woede gekeken naar deze
mevrouw van de lokale partij Deventer Belang.
Maar mevrouw wil natuurlijk gewoon scoren met
de verkiezingen in aantocht. En dan kijk ik ook
naar mijn eigen plaats Zwolle. Daar vertrekken veel
mensen uit de Raad – ik schat een stuk of acht - en
ook de wethouders Dannenberg en Piek hebben
helaas aangegeven dat ze na deze collegeperiode
zullen stoppen.
In Zwolle weten we nu wat we hebben en we
moeten maar afwachten wat we ervoor
terugkrijgen.
Dus bij deze een oproep aan alle politieke partijen
in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen; Zorg ervoor dat je de goede man
en/of vrouw in je partij krijgt en dat je baas in eigen
huis blijft!
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Amerikaans bezoek in Zwolle
Onlangs was in Zwolle Betsey Martens te gast bij Gerrit Teunis. Zij is President (voorzitter) van NAHRO, een koepelorganisatie van woningcorporaties in de Verenigde Staten.
NAHRO laat zich in Nederland goed vergelijken met Aedes. Martens was op bezoek bij
woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal waar Gerrit Teunis in het dagelijks leven directeur/bestuurder en voorvechter van goede sociale woningbouw is .

Joop van Ommen legt zijn beweegredenen uit aan Betsey Martens

Teunis kent Martens van diverse internationale bijeenkomsten. “We hebben elkaar nu een aantal keren
ontmoet en contact onderhouden. Betsey en ik hebben dezelfde insteek over ons werk en denken ook
hetzelfde, het klikte. Zij zou naar een conferentie in
Manchester (Engeland) gaan en ik gaf haar aan,
als je dan toch in de buurt bent, kom dan ook naar
ons toe.”
En zo gebeurde het dat Teunis naast de volkshuisvesting in Amsterdam en Hardenberg met name Zwolle
liet zien en Nederlandse manier van denken en werken kon illustreren. Teunis leidde Martens rond in de
wijk Holtenbroek en er werd een bezoek gebracht
aan woningcorporatie Openbaar Belang en het fraai
gerenoveerde project de Binnengasthuizen. Daarna
liet hij haar kennis maken met de grondlegger van
daklozenopvang De Herberg, Joop van Ommen en
brachten ze later op de middag nog een bezoek aan
Betsey Martens en Gerrit Teunis
brachten een bezoek aan Holtenbroek

Foto’s: Marcel Senz

de Herberg zelf . Daar legde teamcoördinator Gerard
Kappert aan de Amerikaanse gast uit hoe de opvang
bij de Herberg in zijn werk gaat.
De ervaringen die uitgewisseld werden waren talloos. Zo vertelde Joop van Ommen over zijn beweegredenen om zich zo in te zetten voor de mensen die
het moeilijk hebben. “Ja, Joop en Joyce hebben een
enorme energie en een enorme inzet om deze mensen te helpen”, vertelde Gerrit Teunis tegen Betsey
Martens.
Ook in Amerika neemt de hoeveelheid daklozen toe.
Alleen al in de plaats waar Martens actief is, Boulder
(in de staat Colorado) een stad van 100.000 inwoners
en inclusief de regio een verzorgingsgebied van
200.000 personen, zijn maar liefst 1700 daklozen,
waarvan 624 dakloze kinderen. “That’s shamefull
(vertaald in het Nederlands: schandelijk)”, vertelde

Betsey Martens wordt rondgeleid door Gerrit Teunis

Martens. Overigens staan al deze kinderen niet direct
op straat, maar zwerven vaak van adres naar adres.
De directe omschrijving van een dakloos kind is in
Amerika ‘Ik weet niet waar ik slaap vanavond.’
In Nederland, bijvoorbeeld in de Herberg, wordt er
geen maximum periode gehangen aan een verblijf
van iemand die hulp nodig heeft. Wel wordt geprobeerd om mensen zo snel als mogelijk te begeleiden
naar zelfstandigheid. In Amerika is dat totaal anders.
In Boulder moet iemand binnen 90 dagen weer op
eigen benen kunnen staan, daarna wordt hij of zij op
straat gezet. In die opvatting moet er een prikkel zijn
om het leven snel weer in eigen hand te nemen.
De periode van maximaal 90 dagen onderdak
concentreert zich vooral in de vaak bitterkoude
wintermaanden. In de warme zomers van Colorado
slapen de daklozen vaak in de bergen in zelf
gemaakte hutjes.
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Buurt vreest overlast bij extra
opvang daklozen Van Walsumlaan
Twaalf extra opvangplaatsen moeten er komen in de nachtopvang voor daklozen aan de
Van Walsumlaan in Zwolle. Het onderkomen van het Leger des Heils moest eerst, na
protesten van de buurt, nog afzien van deze extra plaatsen. Omwonenden vertelden veel
overlast te ervaren van de bestaande woonvorm voor daklozen in hetzelfde gebouw.
Wij hadden een gesprek met Radboud Hack, woordvoerder van het actiecomité uit de buurt van de opvang. “Kijk, laten we voorop stellen dat we absoluut
niet tegen zijn op de opvang van daklozen, want dat
vinden wij uitstekend. Die mensen moeten geholpen
worden. Wij zijn alleen tegen extra overlast als er
twaalf extra opvangplaatsen moeten komen”, vertelt
Hack. De gemeente vertelde volgens Hack dat er
geen overlast zou plaatsvinden, maar dat is volgens
hem pertinent niet juist. De gemeente Zwolle geeft
volgens Hack aan dat de buurt overlast moet melden. “Maar dan gaan we juist de verkeerde kant op.
Dan is er al van alles gebeurd. De gemeente moet
met een plan komen hoe ze de overlast tegengaan.
Melden heeft geen zin, zeker niet als er een structurele overlast is. En als er meldingen komen, wat dan?

Gaat de gemeente tegen de mensen uit de doelgroep
dan sancties opleggen? Je hebt weinig sanctiebeleid
tegen de mensen die overlast veroorzaken. Je kunt
die mensen geen boetes opleggen en uit huis plaatsen heeft geen zin, want je probeert ze juist onder
dak te krijgen.
Op de site van de gemeente Zwolle staat te lezen:
Het college van B&W ziet het als haar maatschappelijke taak om dak- en thuislozen een plek te bieden in
Zwolle in de wijken.
De 12 extra plekken aan de Burgemeester van
Walsumlaan zijn bedoeld om de pieken bij
De Herberg op te kunnen vangen of worden gebruikt
als time-out plek. In 2012 besloot de gemeenteraad
om vanaf 2013 de subsidie te beëindigen voor de

Skypen met vrolijke daklozen
“Als je even verdriet hebt omdat je kat is weggelopen, of je hebt de trein gemist, dan kan
je bij de Opbeurbalie terecht. Daar spreken daklozen via Skype je moed in”, zijn de
woorden van initiatiefnemer Luc Tanja. “Normaal krijgen de daklozen hulp, maar nu
geven ze hulp terug.”
Tanja is straatpastoor bij de protestantse diaconie in
Amsterdam en heeft hard gewerkt aan de Opbeurbalie. Deze week is de internettelefoonlijn bij wijze van
proef geopend tussen 16.00 en 18.00 uur, waarna
Tanja er later een vervolg aan hoopt te geven met andere groepen die het moeilijker hebben in de maatschappij zoals vluchtelingen en blinden.

Dakloos is niet waardeloos
Volgens Tanja gaat het wel om mensen die iets voor
anderen kunnen betekenen. “Ze zijn niet uitsluitend
dakloos, psychiatrisch patiënt of vluchteling.
Allemaal hebben ze nog iets te bieden.
Dus dan mag je van hen iets verwachten. Daklozen
zijn optimistisch omdat ze zo veel meemaken.
Bij een proef op het Rembrandtplein vertelde een
meisje dat ze zou blijven zitten dit jaar.
Onze dakloze reageerde door te zeggen dat ze zich
niet druk moest maken: volgend jaar zou het dan
juist heel makkelijk worden.”

nachtopvang in het Nel Banninkhuis. De opvang in
het Nel Banninkhuis voldoet niet meer aan de eisen
van deze tijd en is te kostbaar. Wethouder Nelleke
Vedelaar: ”In het najaar van 2012 bleek er echter een
stijging van de vraag voor nachtopvang en een daling van de uitstroom van gebruikers. Als het Nel
Banninkhuis zou worden gesloten, betekende dat er
mensen op straat zouden moeten slapen en dat willen we te allen tijde voorkomen.” Het college besloot
daarom eind 2012 om het Nel Banninkhuis langer
open te houden en in De Herberg 15 extra nachtopvangplekken te realiseren.”
De gemeente Zwolle heeft begin maart een informatieavond over de voorgenomen uitbreiding aan de
Burgemeester van Walsumlaan georganiseerd. Tijdens de bewonersbijeenkomst bleek dat men veel
overlast ervaart van de huidige doelgroep, meer dan
bij politie, Leger des Heils en de gemeente bekend
was. “Deze overlast gaan we, ook samen met bewoners en met gerichte maatregelen aanpakken, zodat
ondanks de uitbreiding de overlast afneemt”, aldus
wethouder Nelleke Vedelaar destijds.

Nieuwe
burgemeester
Zwollekerspel?

“Als we een aantal goede gesprekken hebben gevoerd en de daklozen er plezier in hebben gehad.
Ook zou het mooi zijn als mensen ervaren dat je met
daklozen gewoon kunt praten”, zegt Tanja tegen
het Reformatorisch Dagblad.

Alleen voor kleine
problemen
De onlinedienst kost een bescheiden drie euro per
bon, waarmee je tien minuten mee kan praten over
Skype met een dakloze. “Het is niet de bedoeling dat
hier levensgrote problemen op tafel komen, daar
heeft de kerk een ander loket voor. Het gaat om klein
leed, als het steeds regent en je daar last van hebt bijvoorbeeld. Het leukste is natuurlijk als je een ander
met een pechdag de bon kado geeft, maar zelf bellen
mag uiteraard ook. Als we een aantal goede gesprekken hebben gevoerd en de daklozen er plezier in
hebben gehad, is het een succes wat mij betreft.
Ook zou het mooi zijn als mensen ervaren dat je met
daklozen gewoon kunt praten.”

Swollwacht fractievoorzitter Freddy Eikelboom
neemt na deze raadsperiode afscheid van de
Zwolse gemeenteraad. Afgelopen week trad
Eikelboom op als ambtenaar van de burgelijke
stand van de gemeente Zwolle. Is Eikelboom’s
volgende stap: burgemeester van Zwollekerspel?
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2012 Top 20 Homeless Songs
Fleetwood Mac: van blues naar mainstream
Wie kent niet de muziek van Fleetwood Mac, bijvoorbeeld van het album Rumours uit
1977; een mega seller! In onze Top 20 Homeless Songs stond Fleetwood Mac echter met
de song ‘No Place To Go’ van hun allereerste, de LP ‘Fleetwood Mac’.

Naamgever van de band was drummer Mick Fleetwood. In de lente van 1967 speelde hij zes weken bij
John Mayall’s Bluesbreakers.
In die band ontmoette hij naast Peter Green ook
bassist John McVie. Niet lang daarna richtte hij
samen met Peter Green in mei 1967 Fleetwood Mac
op, waar hij nu al meer dan 40 jaar deel van uitmaakt. Aanvankelijk was Fleetwood Mac een echte
bluesgroep met als overige leden Jeremy Spencer en
Bob Brunning.
Later dat jaar werd Brunning vervangen door John
McVie. Dat ze vooral blues speelden was logisch.
Fleetwood, McVie en Green hadden alle drie bij John

COLUMN GERRIT TEUNIS
DIRECTEUR WONINGCORPORATIE
BETER WONEN VECHTDAL
(HARDENBERG)
Alom tevredenheid
over de afwikkeling
van de PPN in de
Zwolse gemeenteraad. Als er zoveel
tevredenheid is, dan
begint het bij mij
altijd te kriebelen.
Dan begin ik te twijfelen. Zijn we het
echt met elkaar eens?
Dat kan ik me haast
niet voorstellen in tijden zoals we die nu kennen.
Tijden waarin we gezamenlijk kunnen vinden dat
er fors bezuinigd moet worden, maar ook tijden
waarin juist dan de principes - de ideologie zo u
wilt - moeten tellen. Misschien zijn we het wel met
elkaar eens omdat juist het overeind houden van
die principes zo moeilijk is en we er dan snel voor
kiezen die gemakshalve (‘eerst effe de crisis
oplossen’) terzijde te leggen.
Dat gevoel van twijfel heb ik ook een beetje (sic)
als ik naar de Haagse perikelen kijk. Jammer!
Jammer omdat er zoveel mis lijkt te gaan en het
regeringsbeleid zo weinig goeds betekent voor
bijvoorbeeld de woningbouw of de zorg. Gelukkig
komen de gemeenteraadsverkiezingen er aan.
Zonder cynisch te zijn, denk ik dat de aanloop
naar die verkiezingen een correctie op de
ingezette beweging zal veroorzaken. Een mooi
signaal werd kort geleden afgegeven door de brief
aan minister Blok van 90 PvdA-wethouders. Zij
vinden - inclusief onze Zwolse Nelleke Vedelaar
en Gerrit Piek - dat het zo toch niet meer kan in de
volkshuisvesting en zijn veel positiever over de
rol van de woningcorporaties dan de regering.
Ik ben hoopvol gestemd en houd het er op dat de
verandering er aan komt.

Mayal gespeeld. Sindsdien vormen McVie en
Fleetwood één van de meest legendarische ritmesecties uit de geschiedenis van de rockmuziek.
In 1967 was John Mayall met zijn Bluesbrakers in
Nederland.
De LP ‘Crusade’ was net uit en ze speelden op
zaterdagavond in Apeldoorn. ‘s Morgens waren ze in
Zwolle te gast.
Ter promotie van hun LP deed de hele band,
inclusief Mick Taylor en John McVie, de legendarische ‘platenzaak’ De Artiest aan.
Niet lang daarna, in 1968 maakte John Mc Vie de
overstap naar Fleetwood Mac. Als je naar hun eerste
twee albums (‘Fleetwood Mac’ en ‘Mr. Wonderful’)
luistert dan hoor je dat Elmore James hun grote
inspirator was. Prachtige recht-toe-recht aan blues!

De ware bluesliefhebber zag het misgaan met de LP
‘The Pious Bird Of Good Omen’. Die bevatte wel
mooie nummers als Albatros, maar geen blues meer.
Jaren later in de zogenaamd Amerikaanse periode –
de band had zich in Californië gevestigd – met Stevie
Nicks en Lindsay Buckenham werd een echte mainstream koers ingezet. Mooi, maar glad en geen
rauwe kantjes meer; toch een beetje jammer.
Op 26 oktober a.s. zal de band weer in Nederland
optreden.
Dat wordt vast een succes, want professionals zijn
het wel.

Foto’s: copyright Fleetwood Mac
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Heeft een nog leuke tips
of suggesties voor deze pagina?
Mail deze dan naar: info@vriendenvandeherberg
of stuur per post naar
WRZV, Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle

Eenzaamheid! De moderne plaag?

Hoe om te gaan
met onze buren?

Eenzaamheid is een hardnekkig onzichtbare kwaal
waar veel mensen mee kampen.
Van jong tot oud, van arm tot rijk.
Soms is eenzaamheid tijdelijk maar kan door je
verwachtingspatroon en je karakter als een rode
draad door je leven heen lopen.
Eenzaamheid is ook vaak gekoppeld aan andere
problemen, zoals armoede, psychische klachten en
lichamelijke beperkingen.
Eenzaamheid is voor een ieder weer anders.

In ons dichtbevolkte Nederland wonen wij op
veel plaatsen dicht op elkaar.
Waar mensen dicht op elkaar wonen, kunnen al
snel heen en weer irritaties ontstaan.
Hebt u een goede relatie met uw buren en wilt u
deze dan met ons delen?
Stuur uw verhaal naar ons op!

Je bent jong en je wilt wat……

JONGEREN EN ALCOHOL
Alcohol is een verdovend middel. Het onderdrukt
gevoelens en neemt angsten, onzekerheid en
eenzaamheid weg.
Jongeren die voor het eerst uitgaan, voelen zich minder
onzeker en vrijer als ze alcohol op hebben.
Maar het ontremmende gevoel van alcohol brengt ook
risico’s met zich mee.

Geluk:
Geluk vindt ons als wij er niet meer
naar streven.

Jongeren verdragen alcohol slechter dan volwassenen.
Ze zijn nog in de groei wegen minder en zijn kleiner.
De effecten van alcohol voelen zij sneller en heviger.

Even fijn puzzelen . . .

De kracht van een compliment!
Maak een compliment! Dat doen wij in Nederland veel te weinig.
Complimenten geven is een goede gewoonte die goed te leren is,
en waar je zelf ook blijer van wordt.
Denk niet wat stoort me? Maar wat bevalt me?

Wist u dit al?
Dat de Koningskerk dit jaar de kerstpakketten
voor het jaarlijkse kerstdiner in de WRZV
sporthallen in samenwerking met
Joop van Ommen van stichting Vrienden
voor De Herberg gaat verzorgen?

1
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De man achter de barbecue
Hoewel de vrouw vaak nog de scepter in de
keuken zwaait, is het de man die de
barbecue als zijn exclusieve domein
beschouwd.
Zou het kunnen zijn dat de man zijn
oerinstinct wil bevredigen?
- Mannen willen vuur stoken.
- Mannen willen vlees grillen.
- Mannen willen bier drinken.
- Mannen willen gezelligheid.

Combineer deze lusten en je hebt een barbecue!
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Dat onze voorzitter van
stichting De Herberg
Joop Alssema
weer is voorgedragen als
burgemeester van Staphorst?
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 onderwijsinstelling 6 staatshoofd 11 pers. vnw. 12 honingbij 13 plan
14 United Nations 16 vorderen 18 ontkenning 20 evenaar 22 vlug 23 vetplant 25 aansteekkoord 26 duinvallei 27 zangstem 28 Europeaan 30 afslagplaats bij golf 31 laan
33 deelteken 35 getijde 36 vogelproduct 38 safe 41 grond 45 ijzerhoudende grond
47 voorzetsel 48 paard 49 ik 51 doorzichtig materiaal 53 innig 55 verheven stand
56 Griekse letter 58 steen 59 zalf 60 voegwoord 61 bewijsstuk 63 pl. in Noord-Holland 65 voorzetsel 66 lid 67 pl. in Italië.

Verticaal: 1 riv. in Frankrijk 2 deel v.d.voet 3 domoor 4 Openbaar Ministerie 5 afmeting 6 vogel 7 en dergelijke 8 mager 9 vloerbedekking 10 bouwval 11 rangtelwoord
15 plant 17 rustteken 19 en andere 21 rekening 23 Engels bier 24 voordat 27 fotoboek 29 al 32 deel v.h. oor 34 Chinese deegwaar 37 graansoort 38 hechtmiddel
39 een weinig 40 doorn 41 handwerken 42 handvat 43 honingdrank 44 Europees
land 46 groot hert 50 leemte 52 harde val 54 lidwoord 55 behoeftig mens 57 grote
bijl 59 hoofddeksel 62 voorzetsel 64 domina.
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Burgemeester Joop Alssema schrijft autobiografie
Burgemeester Joop Alssema van de gemeente Staphorst heeft een boek over zijn leven
geschreven en presenteerde dat op vrijdag 28 juni. Tijdens de feestelijke bijeenkomst
overhandigde de Staphorster burgervader het eerste exemplaar van ‘Van timmerman tot
burgemeester’ aan zijn kleinkinderen. Alle belangstellenden zijn daarbij van harte
uitgenodigd. Daarna is Alssema beschikbaar om exemplaren te signeren.
Volgens Alssema lag het manuscript voor deze autobiografie al een tijd te wachten om gepubliceerd te
worden. ‘Ik ben er mee begonnen toen mijn vader
overleed. We haalden herinneringen op en ik vond
het leuk om alle oude foto’s te digitaliseren, vertelt
hij. ‘Ik begon af en toe wat zaken te noteren om ze
niet te vergeten en zo kwam er steeds meer naar
boven. Op een gegeven moment had ik best veel ruw
materiaal en bedacht ik me wat daar mee te doen. Ik
kwam in contact met Annigje Udinga en zij hielp mij
om alle teksten te redigeren en in een autobiografie
te plaatsen. ‘
In de autobiografie beschrijft Joop Alssema de
ervaringen en belevenissen in zijn leven. Hoe hij als
jonge timmerman met zijn gereedschapskist achter
op de brommer naar de bouwplaats reed. Hoe hij
opklom naar bedrijfsleider bij het bouwbedrijf.
Maar ook zijn belevenissen en ervaringen als
politicus komen volop aan bod; zowel de politieke
valkuilen als de mooie momenten. Joop Alssema als
kind, puber, timmerman, echtgenoot, vader, raadslid,
wethouder, Statenlid en tenslotte burgemeester.
Alssema vatte alles in woorden om te delen met het
nageslacht, maar zeker ook met mensen die hem van
vroeger kennen of die nieuwsgierig zijn naar zijn
achtergrond.

Beelden spreken
Alssema wilde echter niet alleen een leesboek
publiceren, hij vond ook dat zijn boek foto’s moest
bevatten. ‘Beelden spreken veel meer dan woorden’,
zegt de burgemeester. ‘Met de foto’s schets ik ook
een tijdsbeeld en ze maken dat de tekst gaat leven. In
totaal telt het boek tientallen foto’s, zowel in zwartwit als in kleur. Het zijn foto’s van mijn ouders,
vrouw Auktje en kinderen, maar ook van officiële bijeenkomsten, onze huizen, mijn diensttijd, onze vakanties en de kleinkinderen.‘

Fouten gemaakt
Alssema schreef het boek in eerste instantie voor
zichzelf. Later bedacht hij dat het natuurlijk een
mooie inkijk biedt in het leven van die knul van het
Groningse platteland, die uiteindelijk opklom tot
burgemeester van Staphorst.
Alssema: ‘Ik heb in dit boek niet geprobeerd om de
zaken mooier voor te doen dan ze waren. Ook geef ik
aan dat ik fouten heb gemaakt en dingen achteraf

Joop Alssema is naast burgemeester
van de gemeente Staphorst
ook voorzitter van het bestuur
van stichting De Herberg.

beter had moeten aanpakken. Het is daarmee een
eerlijk verhaal geworden van een jongen met
ambities en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid
en maatschappelijke betrokkenheid.
Die jongen ben ik eigenlijk nog steeds.

Daarom gaat ook een deel van de opbrengst van dit
boek naar het project Gambia.’
Drukkerij De Reest in Staphorst heeft het boek
gedrukt dat verkrijgbaar is bij boekhandel
De Haan in Staphorst en lokale boekhandels in
Ten Boer en Zuidhorn, waar Alssema actief was.
Daarnaast is het boek
‘Van timmerman tot burgemeester’
verkrijgbaar bij De Reest en Kroko MultiPunt in
IJhorst. De autobiografie van Joop Alssema telt ruim
200 pagina’s en is te koop voor € 19,95.
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Ik was des duivels
Wie dinsdag 2 juli naar het televisieprogramma “Altijd Wat” keek, zag en hoorde een
vrouwelijke wethouder uit Deventer.
Het ging over de toekomstige vormen van zorg en welzijn, vallend onder de W.M.O,
waarvoor de gemeenten straks de eindverantwoordelijkheid krijgen.
Er komt veel op ons af, bijvoorbeeld grote
besparingen op zorg en welzijn aan ouderen in de
vele vormen die we nu kennen, zoals hulp bij het
aankleden, thuishulp, maaltijd verzorging,
boodschappen, medicijnen controle en hulp bij
injecties, ect.
Opnames in zorginstellingen wordt zeer beperkt en
zelfs voor velen onmogelijk. Ik beperk mij nu alleen
tot de zorg in zijn vele facetten, voor senioren.
En dan hoor je deze vrouwelijke wethouder zeggen
dat we dat alles straks kunnen laten doen door
vrijwilligers en werkelozen.
Ik wist niet wat ik hoorde, werkelozen die die oude
vrouw de steunkousen moet aantrekken, of haar
moet wassen of uit bed halen.

De allochtone en autochtone werkeloze die de
medicijnen moet controleren of de injectiespuit
hanteren, moet strijken en de ramen lappen.
Is dat mens nu van de duivel bezeten of had ze een
geestelijke stoornis. De raad van Deventer moet deze
dame met een motie van wantrouwen direct de laan
uitsturen.

Na “Altijd wat”, keek ik na “Opsporing gezocht” en
zag en hoorde , hoe met name ouderen in hun huis
werden overvallen, werden mishandeld en beroofd.
Je leest dagelijks in de krant de toename van
inbraken en beroving van ouderen. Willen we nu dan
de zorg overlaten aan werkelozen en vrijwilligers.
Werkelozen willen graag werken maar dan eerst
daarvoor opgeleid en daarnaast honderden thuishulpen ontslagen en werkeloos.
Ook in Zwolle houden we ons hart vast voor hetgeen
eraan zit te komen aan bezuinigingen. Ook wij weten
dat er door de rijksbezuinigingen er ook door de
gemeente zal moet worden gesneden.

Senioren:
het kind van de rekening

En ik hoorde tijdens de raadsvergadering hoe er
verschillen gedacht werd over de sociale wijkteams.
Maar we weten ook dat wij met wethouders als
Nelleke Vedelaar en Erik Dannenberg bestuurders
hebben die ons senioren niet als oud vuil aan de kant
zetten en ons in de kou laten staan, zoals deze
vrouwelijke wethouder uit Deventer het wel zou
doen.
Ik was des duivels.
Gerrit van der Brug

Wethouder Deventer
mag aanblijven
In Deventer heeft wethouder Margriet de Jager
een motie van wantrouwen overleefd. Ze was
onder vuur komen te liggen door een uitzending
van Nieuwsuur, waarin ze aankondigde dat
Deventer werklozen en vrijwilligers wil inzetten
in de thuiszorg.
De motie van wantrouwen was ingediend door
de SP en kreeg steun van de hele oppositie, maar
niet van de collegepartijen PvdA, D66, VVD en
Deventer Belang. Van die laatste partij is De Jager
zelf lid.

MOTIE VAN TREURNIS
Een motie van treurnis, ingediend door de PvdA,
werd wel aangenomen. Daarin spreekt de
gemeenteraad zijn teleurstelling uit over de
uitspraken van de wethouder, zonder daaraan
consequenties te verbinden voor haar positie.
In Nieuwsuur zei De Jager dinsdag dat werklozen
en vrijwilligers vanaf 2015 moeten helpen bij
het wassen en aankleden van ouderen en
hulpbehoevenden.
Ook zouden ze medische handelingen kunnen
verrichten, zoals het vervangen van katheterzakken en het aanzetten van protheses.

PORSELEINKAST
De uitspraken kwamen haar op forse kritiek te
staan. D66 zei tijdens de extra raadsvergadering
dat de wethouder "als een olifant door de
porseleinkast is gegaan". Volgens het CDA zijn
inwoners van Deventer zich "kapotgeschrokken".
De Jager bood haar excuses aan voor de gang van
zaken: "Het is nooit de bedoeling geweest om het
zo te zeggen." Ze benadrukte dat de verzorging
van ouderen en hulpbehoevenden ook in de
toekomst zal worden gedaan door professionals.
Bron: NOS.nl
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Stuk eigenwaarde terugkrijgen door maken van kunst
Joseph Maclean was jaren werkzaam voor Vancouver Native Housing Society (VNHS). Hij reist nu door Europa om het verhaal
te vertellen van twee maatschappelijke ondernemingen die door de VNHS is opgericht. Ze hebben een aantal concepten bedacht
die hun cliënten (dakloze oorspronkelijke Canadese inwoners) helpen hun leven weer op de rails te krijgen.
Twee bijzondere projecten worden gepresenteerd,
waarbij de cliënten worden geactiveerd via werken
aan kunst en werken in een hotel:
1) Ze hebben een galerie waar kunst die gemaakt is
door hun cliënten wordt verkocht.
2) Er is een hotel dat door de cliënten wordt gerund.
Zo wordt er geld verdiend door de doelgroep,
ze zijn nuttig bezig, ze maken mooie dingen
en ze krijgen hun leven weer op orde.
Na de presentatie in Zwolle en in Hardenberg
bij woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal heeft
MacLean de kunst ook gepromoot in onder meer
Berlijn, Parijs, Avignon en Frankfurt.
Joseph Maclean reageert: “De reacties zijn zeer
positief. Het is een geheel nieuw concept.
Ook in Canada is het een nieuwe kans en we hebben
daar al veel aandacht gehad in de pers.
En nu gaan we een ronde maken door Europa
om dit te promoten.”
Dave Eddy, directeur/bestuurder van de Vancouver
Native Housing Society, is een goede relatie van
Gerrit Teunis, directeur/bestuurder van
woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal.
“Bij VNHS gaat het met name om iets te doen
voor de bevolking. Daar is winst of verlies met dit
soort projecten niet het belangrijkste.
Kijk, het gaat daar om twee dingen.
Uiteraard proberen ze wel geld te genereren voor
de mensen en de organisatie daar, maar het is ook
belangrijk om de mensen iets te laten doen.
Zorgen dat ze weer een stukje eigenwaarde
terug krijgen.
Kijk maar naar die mevrouw van de medailles.”
Teunis doelt daar op het feit dat één van de dakloze
kunstenaars uiteindelijk de medailles heeft mogen
maken voor de Olympische Spelen in Vancouver
in 2010. “Dat is natuurlijk een fantastisch verhaal”,
aldus Gerrit Teunis.

Foto’s: Marcel Senz

Meer informatie is ook te vinden op www.facebook.com/urban.original of op www.urbanoriginal.com.
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AANKONDIGING

COLUMN WICHERT AAN HET ROT
WATER
Terwijl er in veel landen gevochten wordt tegen het
water, lopen wij hier in Nederland te mopperen over
het weer.. Het enige water waar ik last van heb zijn de
tranen in mijn ogen als ik de nieuwsberichten volg.
Fraude op school met examens.
Hoge inkomens hebben geen last van de crisis.
Voorzitter Eerste Kamer stapt op omdat hij verkeerd
gehandeld heeft tegenover Geert Wilders en zo zou ik nog lang door kunnen
gaan, maar ik ben een optimist en heb geluisterd naar Mark Rutte.

1e JEUGD
ZAALVOETBAL
TOERNOOI
voor jeugd 11/12, 13/14 en
15/16 jarigen
meisjes en jongens

2, 3 en 4 januari 2014
WRZV-HALLEN
TE ZWOLLE
Organisatie: WRZV zaalvoetbalvereniging
Sportservice Zwolle
INSCHRIJVING VANAF SEPTEMBER!
Nadere informatie volgt!

STEVIG IN JE
SCHOENEN!
U toch ook!
Elke bedrijfstak heeft zijn eigen
specifieke eisen op het gebied
van werkkleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen.

Koop wat nieuws. Dat heb ik gedaan. Nu was toevallig mijn Ketel 1 op dus
gelijk een nieuwe gekocht, toen werd ik gebeld door de dealer van mijn auto.
Ze hadden een aanbieding daar kon ik geen nee tegen zeggen, volgens hun
dan natuurlijk. Ja, ja, ja, het is toch nee geworden. Hoe weet een dealer wat ik
te besteden heb en waar ik het voor over heb. Mark heeft makkelijk kletsen
met zijn inkomen. Dan kan ik ook een nieuwe auto kopen, waar bemoeit hij
zich eigenlijk mee. Oh nee optimisme had ik het over.
We leven nog steeds in een mooi land waar bijvoorbeeld veel gedaan wordt
aan veiligheid. Zie maar eens het project ‘water voor de rivier’. Hadden ze in
Duitsland ook al lang mee moeten beginnen.
De Duitsers kunnen nog veel van ons leren. Ze kunnen nog geen zakken
vullen. Zandzakken bedoel ik dan. Dat andere zakken vullen hebben ze aardig
onder controle, daar kunnen wij dan weer wat van leren. Ik hoorde iemand
klagen omdat zijn fietsreis naar de Elbe niet kon doorgaan vanwege het water,
tsjonge natuurlijk niet leuk maar er zijn alternatieven.
Maar je zult er maar wonen en alles wat je hebt opgebouwd kwijt geraakt zijn.
Dan stelt zo’n fietstochtje toch echt niets meer voor. Zo is iedereen met zijn
eigen belangen bezig en dat is ook best normaal. Bedenk me ineens dat de
5 kleine kuikentjes nog water moeten hebben en dat de bonen nog moeten
worden besproeid. Wat mooi dat we zo water uit de kraan en uit de pomp
buiten kunnen halen. Dat is in veel landen wel anders. Ook daar helpen
Nederlanders met het bouwen van waterputten. Wat een contrast
Nederlanders. Die Duitsers helpen met het tegenhouden van het water en aan
de andere kant van de wereld zijn er Nederlanders bezig om water te
genereren. Prettig idee dat er nog zoveel mensen zijn die helpen daar waar het
nodig is. Daar krijg ik soms de tranen van in de ogen. Het eindigt toch weer
met WATER.

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

Wat zijn uw wensen?
Als specialist adviseren wij u
graag over de mogelijkheden.
Wij ontzorgen u graag met onze
passessies en levering op locatie.

Uw werkkleding onze zorg!

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

L&M Workwear
Langestraat 95

M. 06 - 547 257 23

8281 AH Genemuiden

E. info@lenmworkwear.nl

T. 038 - 385 53 54

I. www.werkkledingnodig.nl

F. 038 - 385 68 04

@lenmworkwear

T 06 - 21 832 65
653
3 • info@marce
info@marcelsenzfotograﬁe.nl
w..marcelsenzfotograﬁe.nl
www.marcelsenzfotograﬁe.nl
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Zullen we een schets maken?

Zomerfris

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

‘In de zomer spreken koele tinten aan, in

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

de winter warmte tinten. Maak gerust een

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

aanbidder en een liefhebber van het

Dezomer
zomer van Mart
De

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

uradvies



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
interie

ǩ GHOLJLQWHULHXUYDQ
  
 QXYRRU 3.990,00
ǩ GHOLJLQWHULHXUYDQ
 
 QXYRRU 4.950,00


ǩ GHOLJLQWHULHXUYDQ
 
 QXYRRU5.950,00

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

www.martkleppe.nl

Daklozenopvang
De Herberg
in Zwolle
is een bijzondere
daklozenopvang
RODE DRAAD

NIEMAND OP STRAAT

Stichting Vrienden van de Herberg stelt zich ten doel om die
rode voor nu en voor de toekomst te waarborgen.
Door fondsen en donateurs te zoeken en te werven, door
geld in te zamelen en door de uitgave van de Herbergkrant.
De inkomende gelden worden goed besteed.
Aan mensen die geen geld hebben om kleding te kopen of
naar de tandarts te gaan.
Aan een kerstdiner voor de minima, of aan een
bijdrage voor de Voedselbank.
Ook aan mensen die hun onderdak in de Herberg even niet
kunnen betalen. Lezers van de Herbergkrant en donateurs
worden geregeld op de hoogte gehouden van de inkomsten
en uitgaven van de Stichting van de Herberg.

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

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

