
‘Na een paar gesprekken 
met Stichting Ontmoeting 
had ik het gevoel: met 
deze mensen kan ik verder. 
Ze zien me echt als mens, 
en ze laten zien wat ze 
voor me kunnen doen. Dat 
is voor mij heel belangrijk’,  
vertelt Bas (55).

Een viaduct  
als woning
ONtmOEt cliëNt BaS
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Bas leert Ontmoeting kennen via 
veldwerker Jaco Hakkenberg. Het 
eerste contact ontstaat als Bas nog 

in een Rotterdams kraakpand woont. Jaco 
blijft hem opzoeken als Bas verhuist naar 
een nieuwe illegale woonplek.
‘Ik heb hier een prachtplek gevonden’, 
zegt Bas over zijn onderkomen. Geef Bas 
wat zeilen, oude balken en touwen en 
hij maakt er een comfortabele huiska-
mer van. Waar het zelfs eind november 
behaaglijk is.
Niet buiten natuurlijk. Dat zou niet kun-
nen. Bas heeft een dak boven zijn hoofd, 
maar wat voor een!
Om bij hem langs te gaan, moet je eerst 
over zijn huis heen rijden. Klinkt dat raar? 
Het zit zo.

Erop of eronder
Een paar maanden geleden zag het er 
niet zo best uit voor Bas. Het kraakpand 
waar hij woonde, moest hij verlaten. 
Terwijl u en ik bezig waren met onze 
zomervakantie, was het voor Bas: erop of 
eronder. Waar moest hij heen?
In het talud van een viaduct in een be-
drijvengebied stuit hij in die tijd op een 
deur. ‘Stond open’, zegt Bas. Hij gaat naar 
binnen en treft een pikdonkere, vochtige 
ruimte aan. Vele tientallen vierkante me-
ters groot. Op de zanderige bodem staan 
plassen water.

Stroom aftappen
De meeste mensen zouden rechtsom-
keert maken. Maar Bas ziet mogelijk-
heden. Hij ‘leent’ drainagebuizen van 
wegwerkers in de buurt, pakt een schep 

en gaat aan de slag. Met een brandstof-
pompje uit een oude auto pompt hij het 
water weg. En van de lantaarnpaal op het 
viaduct weet hij stroom af te tappen voor 
verlichting.

Emmers water
Een paar maanden later verbaas je je 
als je de ruimte binnenkomt. Er brandt 
licht, de vloer is grotendeels droog. In het 
afgesloten gedeelte is het zelfs warm. 
Althans, als je naast het straalkacheltje 
zit. Er staan wat stoelen en een tafeltje. 
Daarbuiten, achterin de ruimte waarvan 
het ‘dak’ langzaam naar beneden loopt, 
staan een chemisch toiletje en een paar 
emmers water. Dat is Bas’ sanitair.

Iedere dag een ramp
‘Veel hulpverleners begrijpen niet hoe het 
met een mens is als hij op straat woont’, 

vertelt Bas in zijn ‘woonkamer’. ‘Stichting 
Ontmoeting heeft altijd een luisterend 
oor voor mij. Ik voelde gewoon: Jaco leeft 
met me mee. Hij begrijpt het straatleven. 
Al die ambtenaren nemen maanden de 
tijd voor alles. Voor mij is iedere dag een 
ramp. ‘s Ochtends start ik met niks, ik 
moet het die dag maar weer bij elkaar 
zien te schooien. Als ik naar de sociale 
dienst moet voor een gesprek, kost me 
dat een halve dag. Dan heb ik de volgen-
de dag geen eten’.

‘Mijn engelen’
Jaco introduceert ook zijn collega’s Petra 
van Aalst en Carolien Bor bij Bas. Zij zijn 
begeleiders voor cliënten die een relatie 
met Stichting Ontmoeting aangaan. Bas 
noemt hen inmiddels ‘mijn hemelse en-
gelen’. Petra en Carolien helpen hem met 
al het papierwerk om weer een plek te 
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krijgen in de maatschappij. Een uitkomst 
voor Bas, die niets van ‘het systeem’ moet 
hebben.
Bas: ‘Tijdens de eerste gesprekken met 
Petra dacht ik: leuk en aardig, maar niet 
voor mij. Maar van lieverlee is ze me meer 
gaan begrijpen. Het contact is gegroeid. 
Zij gaat natuurlijk ook niet over een nacht 
ijs. Maar ze zag dat ik niet een of andere 
waardeloze zwerver ben’.

Niet verschopt
Voor het eerst lijkt het te klikken tussen 
Bas en hulpverleners. Hoe dat komt? 
Bas: ‘Stichting Ontmoeting probeert iets 

te creëren wat echt bij mij past. Ik zie in 
de stad soms zwervers zitten die al jaren 
zo doorgaan. Dat schiet niet op. Stichting 
Ontmoeting ontwikkelt iets voor mij. Ze 
kijken echt naar de persoon zelf. Zo kan ik 
verder. Ze generaliseren niet, ze veroor-
delen niet. Wat voor gevoel mij dat geeft? 
Dat ik niet helemaal verschopt ben, ver-
bannen, uitgekotst door de maatschappij. 
Stichting Ontmoeting blijft mij als mens 
zien’.

Menswaardig
De ritmisch-bonkende geluiden boven 
je vertellen je dat je onder een driebaans 

snelweg bent, waar dag en nacht verkeer 
overheen raast. Bas hoor je daar niet over 
klagen. 
Of de plek waar hij woont een menswaar-
dig onderkomen is, kun je je afvragen. 
Daglicht komt er niet. In de zomer ging 
het nog wel, vertelt Bas. Maar in het 
najaar ontstond er wateroverlast. Een 
winterseizoen onder dit viaduct moet 
verschrikkelijk zijn. Zelfs voor Bas.

Auke Schouwstra  

‘'Ze zag dat ik 
niet een of andere 

waardeloze  
zwerver ben.'
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