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V
eerkracht. Het is het woord dat 
overblijft na een uur praten 
met Martin, die tijdelijk in een 
appartementje van Ontmoeting 

woont. In dat uur trekt er een moedeloos 
makende stroom van gebeurtenissen 
voorbij. Martin verloor in de afgelopen 
twintig jaar zijn huis, zijn geld, zijn baan en 
zijn familie. Hij sliep in parken en onder 
spoorbruggen. Hij had een schuld van 
30.000 euro en hij werd beschuldigd van 
diefstal. Toch is Martin iemand die niet 
verdronk in alles wat hem overkwam. Hoe 
kan dat?

Pleeggezin
Martin is nog een tiener als zijn ouders 
kort na elkaar overlijden. Van de 12 kinde-
ren uit het gezin worden de zes jongste 
(waaronder hij) verdeeld over pleeggezin-
nen en jeugdzorginstellingen. Martin haalt 
zijn Mavodiploma, gaat al snel op kamers 
en probeert de Meao te doen. 
‘De uitkering die ik kreeg was te laag’. 
vertelt Martin over die tijd. ‘Ik ben daarom 
gaan werken via uitzendbureaus. Uitein-
delijk was ik procesoperator. Ik verdiende 
goed. Als een van mijn broers of zussen 
me vroeg om even bij te springen door 
wat geld te lenen, deed ik dat’.
Martin leert in 2001 tijdens een vakantie in 
Brazilië een vrouw kennen met wie hij in 
2003 trouwt. In die tijd worden de eerste 
barstjes zichtbaar in zijn leven. Hij verliest 

zijn baan en woont een poos in Brazilië. 
Het lukt niet daar werk te vinden. Martin 
raakt achterop met de betalingen voor de 
hypotheek van zijn koophuis in Rotterdam. 
De bank verkoopt het huis, Martin blijft 
achter met een restschuld van dertigdui-
zend euro.

‘Toen mijn geld op was kwam ik terug 
naar Nederland’, vertelt Martin. ‘Mijn vrouw 
mocht niet mee, want de Immigratie-
dienst eist dat je een jaarcontract van een 
werkgever kunt laten zien. In Nederland 
trok ik bij mijn zus in. Ik werkte keihard om 

mijn schuld af te lossen. Maar toch kwa-
men er regelmatig deurwaarders langs 
die probeerden beslag te leggen op mijn 
eigendommen. Op een avond in 2004 
kwam ik terug van mijn werk. Mijn zus zei 
tegen me: ik heb je registratie op dit adres 
uit laten schrijven, je bent hier niet meer 
welkom. Ik heb mijn spullen gepakt en 
ben weggegaan’.

Slapen in het park
Die nacht slaapt Martin in een park. Hij 
meldt zich bij het Centrum voor Maat-
schappelijke Dienstverlening in Rotter-
dam. ‘Ze wisten niet goed wat ze met 
me aan moesten’, vertelt hij. ‘Ik had geen 
alcohol- of drugsverslaving, ik had geen 
psychische problemen. Ik viel buiten alle 
indicaties’.  >>

‘Ik heb  
weer ritme 

in mijn 
leven’

MARTIN VERLOOR 
ALLES - BEHALVE 
ZIJN OPTIMISME

Hij doet de deur open op blote voeten in een stel Braziliaanse slippers. Martin (60)  
verloor alles, behalve zijn optimisme. ‘Ik kom ‘s ochtends lachend binnen op mijn  
werk en ik ga ‘s middags lachend weg’. 

'Je bent 
hier niet meer 

welkom'
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We wensen  
u een gezegend  

Kerstfeest en een  
voorspoedig 

nieuwjaar toe!

BEDANKT VOOR UW  
BETROKKENHEID!

PORTRET

Martin krijgt uiteindelijk weer een 
huurappartementje, maar dan dient het 
volgende probleem zich aan: zijn vrouw 
blijkt kanker te hebben en kan haar me-
dicijnen niet betalen. 
‘Ik kwam voor de keus te staan: of mijn 
vrouw helpen, of de huur betalen’, zegt 
Martin. ‘Ik vond mijn vrouw belangrijker. 
Door de achterstand in de huur werd ik 
mijn huis uitgezet’. Daarmee was de te-
genslag nog niet compleet. Martin vroeg 
zijn broers en zussen om hulp, maar die 
weigerden dat. ‘Ze vonden dat ik teveel 
geld aan mijn vrouw gaf. Je kunt kiezen, 
zeiden ze. Of je blijft met haar getrouwd, 
of je verlaat haar en wij helpen je. Ik koos 
opnieuw voor mijn vrouw’.
En zo belandt Martin onder een spoor-
brug in Rotterdam-Overschie. In de 
nachtopvang slapen wil hij niet. ‘Het is ‘s 
nachts vaak onrustig, mensen maken er 

drugs gebruiken, maar dat gebeurt wel’, 
heeft hij gemerkt.

Schaamte
De spoorbrug is de plek waar hij voor het 
eerst in contact komt met Ontmoeting. 
‘Het was niet dwingend, ze kwamen wel 
regelmatig langs, soms met een kop 
soep. Overdag zat ik veel in de bibliotheek. 
Na een poos moest ik van de politie weg 
onder de brug. Toen ben ik toch maar naar 
de nachtopvang gegaan. En daar kwam ik 
weer in gesprek met Ontmoeting’.

Schaamte om hulp te vragen speelde 
bij hem ook een rol, bekent Martin. ‘Je 
moet toch gaan vertellen: dit en dat is mij 
overkomen. Ik zag er tegenop om uit te 
leggen hoe ik in die situatie gekomen was. 
Bij Ontmoeting heb ik wel ervaren dat ze 
me respecteren. Niet met het vingertje 
zwaaien, maar luisteren. Niet meteen een 
heel plan waar het naar toe moet, maar 
stap voor stap’.
Via Ontmoeting krijgt Martin in december 
2017 het appartement toegewezen waar 
hij nu woont. ‘Toen ik de sleutel kreeg had 
ik niks, alleen mijn deken. Op de eerste 
dag dat ik er woonde kwam er gelukkig ‘s 
avonds iemand van Ontmoeting wat meu-
bels en een bed brengen. Het was heerlijk 
om uit de nachtopvang weg te zijn’.

Tomatenplukker
Martin gaat vrijwilligerswerk doen bij de 
kringloopwinkel ‘Nieuwe Hoop’ in Kralin-

gen, waar Ontmoeting mee samenwerkt. 
Daar hoort hij over werkprojecten voor 
dak- en thuislozen. ‘Meld mij maar aan’, 
zegt hij meteen. Met als resultaat dat Mar-
tin nu weer zelf voor zijn inkomen zorgt. 
Tot oktober als tomatenplukker in het 

voor een toeleverancier in de tuinders-
branche aan de slag. 
‘Als dakloze sluit je je af van de wereld om 
je heen. Nu heb ik elke dag contact met 
collega’s op het werk, en elke dag app ik 
met mijn vrouw. Ik heb weer ritme, mijn 
leven staat weer op de rails’, zegt Martin 
dankbaar. ‘Ik moet ‘s ochtends om 5 uur 
mijn bed uit, maar dat vind ik niet erg. Ik 
heb er altijd een hekel aan gehad van een 
uitkering te moeten leven. Nu verdien ik 
weer mijn eigen geld’. 

'Ik zag er tegenop om uit 
te leggen hoe ik in die 
situatie gekomen was'

Levenslessen 

van voormalig dakloze Martin

•  Morgen is er weer een nieuwe 
dag met nieuwe kansen. Leef 
niet in het verleden, leef met 
het oog op de toekomst.

problemen voor je oplost, ga er 
zelf achteraan.

•  Zit het tegen in je leven?  
Blijf positief, onderneem actie. 
In een neerwaartse spiraal 
raken, daar schiet niemand  
iets mee op.
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