
Luc Guijt 
De zwerver 
Ik ben een zwerver, ik hoor nergens bij. 
Maar er is een stichting en daar hoor ik bij. 
Ik kreeg te eten en we gingen naar de kerk. 
We kregen kleren en we mochten douchen. 
Ik kreeg een huis en ik voelde mij thuis. 
Ik kreeg werk en ik voelde mij goed. 
Wij krijgen het van de Heere die ons alles geeft! 
En wij mogen dankbaar zijn voor alles wat we krijgen. 
 
Jeftha van Velzen 
Hallo, ik ben een zwerver. Ik heet Kees. Mijn moeder en vader zijn overleden. Ik was toen 11. 
Toen moest ik zwerven. Ik slaap in een parkje op een bank. Ik heb ook geen ontbijt. Ik moet 
ook altijd uit een vuilnisbak eten pakken en ik moet ook geld verdienen op mijn fluit en ik 
kan een kamer krijgen voor €5,00 bij Stichting Ontmoeting. En toen zag ik iets lekkers in de 
winkel en toen ging ik het pakken en toen zei de verkoper: “Was jouw jas niet dunner dan 
daarnet?” En toen zat ik in de gevangenis en ik moest er 3 uur in zitten. Maar God zorgt voor 
mij, ik mag leren op mezelf passen en ik mag een eigen huis en ik mag naar de kerk, wat 
eten en schone kleren aan doen. Zo zie je: God zorgt voor je. 
 
Dirk van den Oever 
Bij Jan thuis was het niet fijn. 
Jan zijn moeder was verslaafd aan wijn. 
Dan maakte zij ruzie en werd Jan geslagen. 
Hij kon dit niet langer verdragen. 
Hij ging weg, ver weg van huis. 
Zo kwam hij terecht in een rioolbuis. 
Hier had hij nu nog moeten wonen. 
Als Ontmoeting niet naar hem toe was gekomen. 
Bij hen kreeg hij onderdak en mocht hij in bad. 
Hier kreeg hij ook vrienden, wat heerlijk is dat. 
Maar het mooiste aan dit huis: 
“Hier vertellen ze van Jezus, die stierf aan het kruis.” 
 
Eva de Mol 
S: van Stichting Ontmoeting, die helpen in nood. 
T: van het talrijke zwervers aantal, het aantal wordt heel groot. 
I: is iemand die wil leven zoals jij. 
C: is van Christus, dat geloven wij. 
H: is van helpen, dat doen wij graag: 



T: is van thee en koffie; wil je er één of wil je er twee? 
I: is van actie, daar doen wij aan mee. 
N: is van niemand die helpen zoals zij. 
G: is van gevangenen, ook die helpen wij. 
 
O: van Ontmoeting, daar voel je je thuis. 
N: is van nodig, iedereen wil een huis. 
T: is van troosten, ook dat doen ze daar. 
M: is van mooie momenten, die ze hebben met elkaar. 
O: van opnieuw met een luisterend oor. 
E: is van eten, ook daar zorgen ze voor. 
T: is van toekomst, die geven ze graag. 
I: is van iemand zijn lokaal vinden mensen je vaag. 
N: is van nieuwe kleding, dat vindt iedereen fijn. 
G: is van genade, dat jij hier mag zijn. 
 
Anna van Rijn 
Stichting Ontmoeting 
Waar moet je eten?  
Waar moet je slapen? 
Hoe moet je jezelf vermaken in een stad? 
Als je dit meemaakt ben je het toch zat? 
Heb je geen huis? 
Wij wel, sommige mensen niet. 
Die slapen tussen het riet. 
Wat doen wij met die mensen? 
Wat doen wij met elkaar? 
Helpen we of denken we: laat maar, dat mag je verdienen! 
Of wil je de Heere God dienen? 
Welk pad loop je, het slechte of het goede pad? 
En help je mensen die slapen op een mat? 
Stichting Ontmoeting helpt ze wel!!! 
Mensen die niet lekker zitten in hun vel. 
Ze hebben het niet fijn. 
Help die mensen, zij hebben ook wensen! 
 
Charlotte Schaap 
De één en ander 
In de wereld is niet iedereen gelijk. 
De ene is arm, de ander heel rijk. 
De ene mag leren en spelen op school. 



De ander steelt en vecht met een pistool. 
De ene heeft een mooi huis om in te wonen. 
Terwijl de ander daar alleen maar van kan dromen. 
De ene heeft luxe en heeft genoeg eten. 
Of de ander morgen eet, zou hij echt niet weten. 
Maar iedereen hoort erbij. 
Arm, verdrietig, rijk en blij. 
De Heere is geen tegenstander. 
Want Hij zorgt voor één … en ander. 
 
Marisha van Duijn 
Er zijn veel verschillende mensen op deze aarde.  
Jong, oud, tot een bejaarde. 
Toch wil iedereen één ding: 
Dat is een normaal en liefdevol leven. 
Helaas is dat niet aan iedereen gegeven. 
Sommige mensen zijn aan het overleven. 
Hebben geen geld en dak boven hun hoofd. 
Maar Stichting Ontmoeting heeft hun een betere toekomst beloofd. 
Helpen met een huis, werk en kleding. 
Met het oog op God, dat heeft het leven weer zin. 
 
Annerieke van Rijn 
Stichting Ontmoeting biedt een helpende hand. 
Voor als je in moeilijkheden bent beland.  
Heb je geen geld, geen eten of kun je niet naar huis? 
Drink je, steel je, sla je of heb je geen thuis? 
Er staan mensen met open armen, 
Om je met Gods liefde te verwarmen. 
Want de Bijbel wijst ons de weg. 
En weet wat de Heere Jezus ons zegt: 
Heb elkaar lief! 
Ook al is de ander een dief. 
Help een ieder die het moeilijk heeft. 
En vertel hem of haar dat Jezus leeft. 
Wat u of ik ook heb gedaan. 
Hij is voor ons allemaal aan het kruis gegaan! 
 
Geen naam (Eva Guijt?) 
Niet iedereen heeft een thuis. 
Waar liefde is en veiligheid. 



Niet iedereen heeft een huis. 
En een dak tegen wind, kou en nattigheid. 
 
De Heere Jezus leert ons oog te hebben voor de ander in nood. 
Heb vriend, maar ook vijand lief, is wat Hij gebood. 
Stichting Ontmoeting heeft goed geluisterd naar deze opdracht. 
De liefde van Jezus doorgeven aan anderen, is hun grote kracht. 
De Heere zelf zorgt voor het werk onder de armen. 
Zo mag Stichting Ontmoeting al 30 jaar daklozen omarmen. 
 
Zie bieden een luisterend oor, maar ook huis of werk. 
Zo mogen zij bouwen aan Jezus’ kerk. 
 
Sanne de Vries 
Jan heeft ruzie met jongens van groep 8. 
Jan zit in groep 4. 
Jan roept: “Ik krijg jullie nog wel!” 
De jongens roepen: “Na schooltijd pakken we je!” 
Na schooltijd gaat Jan gelijk nar huis fietsen. 
Als Jan zich omkijkt fietsen de jongens hem achterna. 
Jan gaat nog harder fietsen. 
Als hij thuis is gooit hij zijn fiets om. 
Als hij naar binnen gaat, zegt moeder: “Jan, wat is er gebeurd?” 
Ze willen me pakken! 
 
Rebecca van den Oever 
Voor de mensen van Stichting Ontmoeting 
Lieve mensen, 
Ik wil jullie veel wensen: een fijn thuis en een gezellig huis. 
Het is niet leuk om alleen te zijn, want dat doet pijn. 
Je kunt altijd naar Stichting Ontmoeting gaan. 
Zij hebben altijd een kopje koffie klaarstaan. 
 
Voor vier euro een nachtje slapen en ieder heeft zijn eigen taken. 
Helpen in de tuin of in de keuken aan het werk. 
En op zondag is er kerk. 
Twee vrienden om je heen en je bent nooit meer alleen. 
 
Jordy Kuijt (?) 
Arme mensen moeten we niet voorbij lopen, 
Want arme mensen kunnen bijna niets kopen. 



Zwervers moet je helpen als dat kan. 
Met eten en een warme opvang. 
Sommige mensen hebben geen dak boven hun hoofd. 
Maar God wil je helpen, dat heeft Hij beloofd. 
Ik ben blij dat ik goede ouders heb gekregen. 
En kinderen die dit niet hebben, daar moet voor worden gebeden. 
Als je niet naar school kunt gaan, kom je later moeilijk aan een baan! 
Geef geld aan arme mensen, die het niet zo hebben als wij. 
Zo maken wij de arme mensen blij. 
Stelen, daar word je niet gelukkig van. 
Bid maar tot God, dat Hij je helpen kan. 
Vrienden hebben is fijn. Zo wil de Here God ook een Vriend voor je zijn. 
Bij de voedselbank kun je terecht voor eten. 
Mensen die daar werken, laten je dat weten! 
Wil je meer weten op opvang? 
Bel dan Stichting Ontmoeting, die helpen je dan! 
 
Eveline Barnhoorn 
Stichting Ontmoeting 
Wij zijn Stichting Ontmoeting en wij helpen mensen die ergens verslaafd aan zijn, zoals 
roken. Roken is heel slecht voor je lichaam en voor je longen, dus als je rookt of van plan 
bent te gaan roken:  Niet doen! Maar wij helpen niet alleen mensen die verslaafd zijn aan 
iets, maar wij helpen ook zwervers. En als jij een zwerver ziet, loop je er dan langs of geef jij 
hem wat geld? Zwervers zijn over heel Europa: dus help ze alsjeblieft! 
*helpen*  
Help jij mensen die geen vrouw en kinderen hebben? Of mensen die geen huis hebben? 
Denken jullie wel eens er over na dat er niet alleen in Syrie vluchtelingen zijn? Er zijn over de 
hele wereld vluchtelingen. Dus verzamel geld in en ga ze helpen. Het hoeft niet gelijk, maar 
probeer het een keer. 
*kinderen* 
Kinderen worden gepest of pesten zelf. Maar kinderen hebben het ook soms niet zo fijn 
thuis of zijn je ouders gescheiden, want als je ouders zijn gescheiden, dan heb je het heel 
moeilijk thuis. Maar ook op school, want dan komen al de kinderen op school en hebben 
allemaal leuke verhalen en jij dan…? Niet! 
*fijn hebben* 
Niet alleen kinderen hebben het soms slecht, maar ook ouders of mensen die niet eens 
ouders zijn. Want  vind jij het wel leuk wat je doet? Geef het eerlijk toe, want Ontmoeting 
kan je helpen met al je problemen, wat je allemaal hebt. 
 
Dirk Verburg 
Stichting Ontmoeting zorgt voor iedereen 



Met een probleem 
Geen kleren, eten of huis. 
Of geen vrolijk thuis.  
 
Naomi Jonker 
Heb je al gehoord van Stichting Ontmoeting? 
Nee? Ga snel op bezoeking. Ze zorgen voor de zwervers. 
Ze geven hen eten, ook altijd vers. Zo is het nou hoe het moet. 
Wat dat is gewoon super goed. 
Wil je vrijwilliger worden? Dan zul je ons goed werk bezorgen.  
Dan kunnen door jou de zwervers voor zichzelf zorgen.  
Neem Jan, die snapte er eerst helemaal niks van! 
Toen gingen ze hem verzorgen, nu kan hij als hij oud genoeg is voor zichzelf zorgen. 
Steun, geef geld, dan ben je een held! 
Doneer en probeer deze mensen te helpen.  
Want iedereen kan wel mee helpen! 
 
Rian Haasnoot 
Een zwerver 
Een zwerver slentert door de stad. 
Graaiend in afvalbakken; hij heeft nog geen eten gehad. 
Een lucht van etensresten komt hem tegemoet. 
Wat eten bemachtigen is wat hem goed doet. 
Een halve fles drank is zijn enige kameraad. 
Een zwerversbestaan lijdt hij, zoals het hem vergaat. 
Met zijn haren in de war en versleten kleding aan. 
Zie hem door de mensen menigte gaan. 
Hij heeft niemand om mee te praten. 
Is moederziel alleen en verlaten. 
 
Emma Ouwehand 
Als je vastloopt in het leven, 
Is het moeilijk nog te geven. 
Bij de Ontmoeting kun je dan komen. 
Er is een plekje om te wonen. 
En wij kunnen ook wat geven. 
Gebed en vragen om zegen. 
Zodat de mensen daar,  
Weten dat we aan ze denken. 
We geven een lief gebaar. 
 



IJsbrand van Duijn 
Als je geen thuis meer hebt, 
En moet zwerven op straat. 
Is het voor Stichting Ontmoeting nooit te laat. 
Ze willen je altijd helpen, 
Al 30 jaar lang. 
En God zegt: Wees maar niet bang! 
Kom naar de thuishaven en schuil maar bij Mij. 
Dan wordt je blij. 
 
Anne Hoek 
Stichting Ontmoeting helpt iedereen. 
Ze helpen mensen, jong en oud. 
Ze doen dit met liefde voor hun naasten. 
Zonder zich te overhaasten. 
Mensen krijgen onderdak, voedsel, onderwijs. 
En worden daar door Bijbelwijs.  
 
Nico van den Oever 
Groot, klein, arm, rijk, dik, dun. 
Iedereen hoort er bij. 
Wordt lid van Stichting Ontmoeting. 
En help zwervers! 
Want iedereen moet een gelukkig leven leiden. 
Haal geld op voor ze! 
Want iedereen hoort erbij. 
Jij en ik, wij allebei! 
 
Julia Harrison 
Stichting Ontmoeting, ik ben blij dat het bestaat. 
Want soms weten mensen zich geen raad! 
Ze raken door allerlei problemen steeds verder in de put. 
En hebben dan geen energie en fut. 
Ze raken verslaafd, hebben schulden of geen thuis. 
En dat is natuurlijk niet pluis. 
Die mensen voelen zich erg alleen. 
Vrienden? Ze hebben er geen één! 
Gelukkig zijn er veldwerkers dagelijks op straat. 
En helpen die mensen en geven daarbij raad. 
Ook zijn er opvangadressen in bepaalde wijken. 
Die op normale huizen lijken. 



Natuurlijk om dit te betalen, zoekt Stichting Ontmoeting centen! 
Dus: iedereen wat geven, we zijn natuurlijk geen gierige krenten! 
 
Hilde van Rossum 
Het verhaal van Kees de pechvogel 
Nooit gaat het mij eens goed. 
Of ooit eens voor de wind. 
Het lijkt wel op het allemaal moet. 
En ik het geluk nooit vind. 
Vrienden heb ik ooit gehad. 
Maar die zijn verdwenen. 
Het gaat niet goed, 
Omdat alles moet.  
 
Zonder naam 
Ben je een zwerver of heb je geen huis? 
Bij Stichting Ontmoeting, daar vind je een thuis! 
Je kunt er slapen, douchen en eten. 
Vijf dagen per week, dat mogen ze weten! 
Ook leren ze omgaan met goede manieren en elkaar. 
Dat is heel belangrijk, niet waar!? 
De Bijbel komt er dagelijks aan bod. 
Zo kunnen ze leren over God! 
Ze zijn dan niet meer eenzaam. 
Maar mogen dan leven in Gods Naam. 
Ze hebben het daar goed… 
Want dat is wel hoe het leven moet. 
 
Lisette Hoogendoorn (?) 
Hoe zou het moeten gaan? 
Als Stichting Ontmoeting er niet is. 
Heel veel mensen zonder baan. 
Dan gaat alles mis. 
 
Hoe zou het moeten gaan. 
Als Stichting Ontmoeting er niet is? 
Er is veel eenzaamheid in het land. 
Want er is van alles aan de hand! 
 
Wat fijn dat Stichting Ontmoeting er is. 
Nu gaat er bijna niks meer mis. 



Voor de ellende hebben zij een plan. 
Ze helpen mensen, als het kan. 


