
Hier zie je Erik (54 jaar). Hij is geboren en 
opgegroeid in Rotterdam. Toen hij nog 
maar 15 jaar was, ging hij drugs gebrui-

ken. Mensen gebruiken drugs om problemen 
te vergeten, maar ze raken er meestal aan 
verslaafd. Het geeft je misschien even een fijn 
gevoel, maar het is erg slecht voor je lichaam! 

Het ging dus niet goed met Erik. Hij heeft 35 
jaar op straat geleefd. Kan jij het je voorstel-
len, zo lang? Hij deed veel verkeerde dingen 
en daarom heeft hij 13 jaar in de gevangenis 
gezeten. Zijn moeder was daar soms blij mee. 
Dat klinkt raar he? Maar dan wist ze tenminste 
waar hij was en dat hij nog leefde! 

Op een gegeven moment kwam hij bij Stichting 
Ontmoeting terecht. De medewerkers van 
Ontmoeting hebben hem geholpen. Het gaat nu 
goed met hem. 

Erik is nu Straatgids bij Ontmoeting. Hij geeft 
aan groepen mensen een rondleiding door 
Rotterdam. En dan vertelt hij over zijn leven 
van vroeger. David (9) en Nuno (8) zijn ook met 
Erik op pad geweest. Zij mochten vragen aan 
hem stellen, bijvoorbeeld: ‘Wat at u, toen u op 
straat leefde?’ 

Erik wil David en Nuno, en ons allemaal, iets 
leren met zijn verhaal. Zoek op tijd hulp als je 
problemen of zorgen hebt. Maar zijn verhaal 
leert ons ook dat wij niet beter zijn dan hij. 

Wij maken ook fouten in ons leven. Gelukkig 
maar dat God jou wil vergeven, en dat Hij ook 
jou wil helpen!

Toen Erik dakloos was, hing hij veel rond bij het Centraal Station in Rotterdam. Hij sliep vaak in de metro.

Erik laat David en Nuno zien hoe Perron 0 

er vroeger uitzag. Perron 0 was een plek bij 

het Centraal Station. Mensen die verslaafd 

waren aan drugs kwamen daar samen.

Erik, David en Nuno stonden in de Rotterdamse 

Kinderkrant Jong010, november 2016.

Foto’s: Jong010/Arjen Jan Stada.

MET ERIK DE STRAAT OP 

Hallo,
 
Alsjeblieft! We hebben post voor jou, van Ontmoeting!Een blad met verhalen, leuke opdrachtjes en weetjes over de mensen die wij helpen: Zwervers, eenzame mensen, verslaafden of mensen die uit de gevangenis komen. Vind je ons blad leuk? Heb je een tip of een vraag? Mail naar: dtimmermans@ontmoeting.orgVeel leesplezier!
 
Groetjes van Dianne

Waar zou jij slapen als jij dakloos was?

Ralf (5 jaar): “Ik zou aan iemand een deken vragen 
en daarna zou ik een grote boom opzoeken, met een 
hele dikke tak. En daar zou ik dan op gaan slapen”.

Wat vind jij?

POST
voor jou!



“Ik ben Hans. Toen ik ongeveer net zo oud was 

als jij woonde ik bij mijn vader en moeder, met 

nog 6 broers. Ik was een stille jongen en ik hield 

veel van lezen en vissen. Later verdiende ik geld 

door kranten rond te brengen. Toen ik op de 

basisschool zat ging het goed met mij. Maar 

op de grote school ging er veel mis: ik ging 

drugs gebruiken. Ook leefde ik op straat. 
Een paar vrienden en vriendinnen van 
mij zijn op jonge leeftijd gestorven, 
door de drugs. Ik ben door Ontmoe-
ting geholpen. Ik gebruik gelukkig 
ook geen drugs meer! Weet je waar 
ik benieuwd naar ben? Naar jouw 
hobby’s: Wat vind jij leuk om te 
doen? Ik hoop niet dat jouw hobby is: 
de hele tijd achter jouw mobiel zitten 
(soms ook op de fiets). Dat is gevaarlijk 
en je hebt er niets aan, echt waar!”

Groetjes van

DE KINDERTIJD VAN HANS (54) & JANICE (10)

Hoe denk jij over mensen die in de gevangenis zitten?

Madelien (9): “In de gevangenis zitten lijkt mij niet zo fijn. 
Maar ze hebben het wel zelf verdiend. Misschien had 
hij of zij verkeerde vrienden of heeft iemand 
wel wraak genomen ofzo en zit hij/zij 
daarom in de gevangenis. Je krijgt er niet 
zoveel eten en je voelt je soms eenzaam, 
denk ik. Ik zou wel willen helpen, want ik 
vind het een beetje zielig, maar ik vind het 
ook wel hun eigen schuld”.

Wat vind jij?

Hallo Hans, 

Ik ben Janice en ik ben 10 jaar. Ik heb een broer-
tje (2) en een zusje (7). Ik woon in een mooi 
huis. Ik heb een eigen slaapkamer. Het kamertje 
is niet groot maar dat maakt mij niet uit. Ik 
kan daar soms lekker even alleen zijn, en dat 
vind ik fijn. Ik heb het goed naar mijn zin thuis. 
Soms heb ik natuurlijk ook wel eens ruzie, maar 
gelukkig komt het altijd wel weer goed! Je bent 
benieuwd naar mijn hobby’s. Mijn hobby’s zijn: 
lezen, net als jij, maar ook paardrijden, stripjes 
maken, fietsen, zwemmen en schrijven. Ik mag 
heel soms achter de oude mobiel van mama. 
En soms mag ik op haar mobiel Whats Appjes 
sturen bijvoorbeeld naar familie. Dat vind ik echt 
cool. Ik heb ook al mijn eigen e-mailadres. Dan 
kan ik met mijn familie of met mijn vriendinnetjes 
mailen. Ik wil graag een eigen mobiel, maar dat 
mag nu nog niet van papa en mama. Ik denk dat 
ze inderdaad bang zijn dat ik dan de hele tijd er 
mee bezig ben... 
Ik ben blij dat je met die drugs gestopt bent en 
dat het nu weer goed met je gaat! Ik hoop dat 
je nog lang en gelukkig mag leven!

Groetjes van

Janice

Hans



ZOEK DE          VERSCHILLEN5
Voor kinderen van 4-7 jaar

Hieronder zie je twee foto’s. Op de foto’s staan twee mannen die ook bij Ontmoeting komen. Om even hun 

problemen te vergeten spelen ze met elkaar een potje tafelvoetbal. De plaatjes lijken hetzelfde, maar dat is 

niet zo. Zie jij de vijf verschillen?

Voor kinderen van 8-12 jaar
Heb je Post voor jou! gelezen? We hopen dat je het een leuk blad vindt en natuurlijk dat 
je steeds beter gaat weten wie Ontmoeting helpt en hoe Ontmoeting helpt! 

Ben jij goed in tekenen? We zijn benieuwd of jij het werk van Ontmoeting, of de mensen die 
wij helpen, kunt weergeven op een tekening. Teken maar waar jij aan moet denken als jij het 
woord ‘Ontmoeting’ hoort. Stuur deze tekening op naar: Stichting Ontmoeting, T.a.v. Dianne 
Timmermans, Postbus 263, 3990 GB Houten.

TEKEN MEE!



KOM IN ACTIE!
Heb je lekker een middag vrij? Denk je wel eens op zaterdag: ‘Wat zal ik nu eens gaan 

doen?’ Tip: Ga geld ophalen voor Ontmoeting, zodat wij nog meer mensen zoals Hans 
en Erik kunnen helpen! Mensen die geen eigen huis hebben, die in de gevangenis hebben 

gezeten, die eenzaam zijn of omdat ze andere problemen hebben.

Hieronder zie je allemaal plaatjes, die met het werk van Ontmoeting te maken

hebben. Vraag aan je vader, moeder, andere familieleden of buren of zij mee

willen betalen aan bijvoorbeeld een kopje koffie, of voor het kleding wassen.

Geld ontvangen? Streep het plaatje dan door en ga verder met de overige

plaatjes. Je kunt zo € 10 euro sparen voor Ontmoeting. Het geld mag je naar

ons (laten) overmaken. Zet er dan even bij ‘Opbrengst bonnen post voor jou’.

Alvast dank je wel en veel succes!
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