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Locaties
Rotterdam, Epe, Harderwijk, 
Hoek van Holland, Houten, Ede, 
Goeree Overflakkee, Woerden, 
Heerhugowaard, Deventer, 
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Adreswijziging
Zijn uw (adres)gegevens gewijzigd? 
Stuur een mail met uw oude  
én nieuwe gegevens naar  
donateursadministratie@ 
ontmoeting.org

Missie • Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting 
ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen.  
We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties  
aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te  
maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. 

Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze 
missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun 
medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding 
te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

COLOFON

‘Voor mij staat Ontmoeting 
op nummer 1!’

Ik herinner me de eerste indruk van hem nog goed. Strak in het pak, stropdas om,  
afro-kapsel en een joviale lach op zijn gezicht. Jovino is een man met een positieve  

uitstraling, vrijwel altijd vrolijk en met het motto ‘het komt goed’. 

Jovino heeft voornamelijk hulp gekregen op het gebied van administratie en het  
beheren van zijn financiën. 

Ik help Jovino het meest help door er voor hem te zijn. Het doet hem goed dat hij weet dat  
hij er niet alleen voor staat. Als hulpverlener besef je niet altijd dat we voor veel cliënten  

één van de weinigen in hun leven zijn die ze echt vertrouwen. 

Het is prachtig om er vanuit mijn werk voor cliënten te mogen zijn. Het is werk waar je  
in sommige gevallen een lange adem moet hebben, maar het feit dat cliënten stappen  

zetten geeft mij veel voldoening. God gaf ons de opdracht om te kijken naar onze naaste.  
Dat doe ik met veel geduld, liefde en plezier. Wat ik mooi vind aan mijn werk is de gelijkwaar-

digheid. Ik leer veel van mijn cliënten, het is geen éénrichtingsverkeer. Van Jovino  
heb ik bijvoorbeeld geleerd om in het hier en nu te leven. Natuurlijk is het verstandig  

om plannen te maken voor de toekomst, maar hoe vaak vergeten wij om stil te staan bij  
het moment waarin we nu leven en daar van te genieten?! Veel leesplezier en ik wens u  

een fijne decembermaand met mooie ontmoetingen toe!

Heleen van Bennekom
Ambulant woonbegeleider
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GETUIGENIS

Jovino leefde op straat. Tot hij hulp kreeg van Ontmoeting.

Z
ijn ogen kijken vrolijk, maar in 
zijn hoofd huist veel frustratie. 
Jovino, drie keer als beroeps- 
militair in Bosnië geweest en  

nu vrachtwagenchauffeur, wordt ach-
tervolgd door schuldeisers. Ontmoeting 
helpt hem.

Buiten rijdt de Rotterdamse metro via 
een fly-over op een steenworp afstand 
langs zijn appartement. Binnen zit Jovino 
op een tweezitsbank. Een beetje dizzy, 
want ik heb hem wakker gemaakt met 
de deurbel. Terwijl het toch vroeg in de 
avond is.
Een heel regelmatig leven heeft Jovino 
op dit moment niet. Zijn werkgever moet 
hem even drie maanden kwijt, dus leeft 
hij nu van een uitkering tot hij weer achter 
het stuur mag van een vrachtwagen. 
Zeecontainers vervoert hij, door heel 
Nederland en soms erbuiten. 

Op zijn woonkamertafel prijkt een kist 
grapefruits. ‘Vandaag opgehaald bij  
Ontmoeting’, zegt Jovino. ‘Ik ga elke dag 
wel even kijken bij de Thuishaven of ze 
wat voor me hebben’. 
Zijn tweekamerappartement is kaal, en 
deels gevuld met gekregen meubels. 

Het vertoont sporen van een verbouwing. 
Maar schijn bedriegt. De sporen zijn 
afkomstig van een inmiddels verwijder-
de extra wand in zijn kamer. Erachter 
had Jovino een wietkwekerijtje opgezet, 
bekent hij.
“Om mijn schulden te betalen”, zegt hij op 
verontschuldigende toon. Toen hij bijna 
kon oogsten ontdekte de politie hem. 
De rechter was mild, omdat het de eerste 
keer was. Toch leverde het hem een  
stevige geldboete op van 1600 euro.

Geen liefde gehad
Nieuwe problemen voor Jovino, die al het 
nodige in zijn leven te verstouwen kreeg. 
Tien jaar geleden sliep hij een jaar op 
straat, afgewisseld met logeerplekken  
bij kennissen. Hoe dat kwam?
Het leek een poosje best goed te gaan 
met Jovino. Ondanks zijn jeugd, die 
verschrikkelijk was. Met een moeder die 
niet voor hem wilde zorgen omdat ze 
zich voor hem schaamde, en die hem 

uiteindelijk ‘het huis uit trapte’, zoals hij 
het zelf zegt. Jovino: ‘Ik heb geen vader- 
of moederliefde gehad.’ 
Op zijn 15e vertrok hij uit zijn geboorte-
land Kaapverdië naar Nederland. Via een 
crisiscentrum, een kindertehuis en een 
begeleid wonen-project kwam hij met 
een vriendin in een koopwoning terecht. 
Het is de periode dat hij als beroeps- 
militair drie keer uitgezonden wordt naar 
Bosnië. ‘Daarna werkte ik als gevangen-
bewaarder en als chauffeur in het  
gedetineerdentransport.’

Slapen op straat
Dan gaat het mis. Drugs sluipen zijn  
leven binnen, zijn relatie gaat stuk. Na 
een verblijf van enkele weken bij ken-
nissen kan hij zijn huis niet meer in. Zijn 
vriendin heeft de sloten vervangen en 
weigert hem de toegang. ‘Daar stond ik 
dan, met mijn rugzakje en verder niets’, 
herinnert hij zich het moment. 
Jovino weet niet goed hoe hij het aan 

‘Ontmoeting is nodig voor  mensen zoals ik’

'Dan gaat het mis. Drugs sluipen zijn leven  
binnen, zijn relatie gaat stuk'
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‘ONTMOETING STAAT VOOR MIJ OP NUMMER 1. 
ZE HELPEN JE ECHT!’ 

'Ik heb altijd in mijn achterhoofd 
gehouden: het komt goed met mij'

moet pakken. Hij ziet geen andere weg 
dan een leven op straat. ‘Soms kon ik bij 
kennissen slapen, maar dat lukte niet 
elke nacht.’ 
Hij wordt vindingrijk in het zoeken van 
overnachtingsplekken. ‘In een tram- of 
busstation, of tegen een rolluik waar 
warmte achter vandaan kwam’, vertelt 
hij. In die periode werkt hij gewoon door 
als chauffeur. ‘Maar het geld dat ik bin-
nenkreeg, maakte ik meteen op. Drugs 
worden je grote vriend. Je hebt het dan 
minder koud, ze helpen je om buiten in 
slaap te komen.’

‘Het komt goed’
Het is een verhaal dat had kunnen ein-
digen met een kort berichtje in de krant, 
over een dakloze drugsgebruiker die 
dood gevonden werd. 
Maar dan ken je Jovino nog niet. 

‘Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehou-
den: het komt goed met mij’, zegt hij 
zelfverzekerd. Als hij het leven op straat 
zat wordt, stapt hij uiteindelijk naar het 
Leger des Heils met de vraag of ze hem 
kunnen helpen. Hij wordt doorverwezen 
naar de inloop van Ontmoeting. ‘Daar zag 
ik allemaal mensen zoals ikzelf’, vertelt hij 
over zijn eerste bezoek. ‘Allemaal men-
sen die net als ik niets hadden, allemaal 
op zoek naar iets.’
       
Ontmoeting op 1
Hij is de medewerkers van Ontmoeting 
dankbaar voor wat ze voor hem deden. 
‘Ik kreeg via hen een postadres voor een 

uitkering, ze hebben me geholpen met 
al het papierwerk en ze helpen me nog 
steeds om mijn financiën op orde te bren-
gen. Voor mij staat Ontmoeting op num-
mer 1! Ze helpen je echt. Ontmoeting is 
er voor mensen zoals ik’. Inmiddels heeft 
hij een bewindvoerder die hem helpt om 
zijn schuld van 165.000 euro af te lossen. 
Jovino betwijfelt of hij er ooit vanaf komt. 
Dat maakt hem boos. ‘Ik werk heel hard 
maar ik moet veel afstaan.  
Ontmoeting is de enige die me helpt.’

Eigen huis
Hij is blij met het appartement waar hij nu 
in woont. Want de armoede in Kaapverdië 
is hij niet vergeten. ‘Als het daar ’s nachts 
regende, moest ik voordat ik verder kon 
slapen naar buiten om het dak proviso-
risch dicht te maken’, vertelt hij. 
Vraag je hem hoe het nu voelt om wakker 
te worden in een eigen huis in plaats 
van op straat, dan begint hij te stralen en 
klapt hij in zijn handen. ‘Zo lekker, om een 
eigen huis te hebben!’ 
Jovino is niet christelijk, hij gelooft vooral 
in zichzelf en in zijn eigen kracht. Maar 
over het christelijk geloof zal hij niets 
kwaads zeggen. Integendeel. “De letters 
in mijn postcode zijn een G en een L”, 
zegt hij opeens. “Dat is geen toeval vol-
gens mij. Voor mij betekenen die letters 
‘God is Liefde’!!   

PORTRET
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AFSCHEID ED VAN HELL
Op vrijdag 8 november nam Ed van Hell afscheid van Ontmoeting. 
In de Hoflaankerk in Rotterdam werd een receptie en diner  
georganiseerd.
We kijken terug op een bijzonder en mooi afscheid, waarbij op-
nieuw een brug werd geslagen tussen twee werelden. Collega’s, 
cliënten en relaties kregen de mogelijkheid om tijdens een recep-
tie afscheid van Ed van Hell te nemen. Daarna was er voor familie 
en mensen met wie Ed van Hell in de afgelopen 25 jaar nauw 
heeft samengewerkt een diner georganiseerd. Tijdens het diner 
waren er verschillende bijdragen van cliënten, zoals een gedicht, 
een lied en een muziekstuk. Alle aanwezige cliënten zongen Ed 
van Hell daarna ‘de Heere zegent jou en Hij beschermt jou’ toe.  

In september jl. fietsten 20 leden van CFO (Cycling For 
Others) uit Hendrik-Ido-Ambacht e.o. een inspannende 
tocht. In zeer regenachtige omstandigheden reden zij in de 
Vogezen naar de top van de Grand Ballon! De totale rit was 
zo’n 90 km. De mannen lieten zich sponsoren. De opbrengst 
van maar liefst bijna € 30.000 is bestemd voor ons werk op 
Goeree-Overflakkee. Hiermee kan de motor van veldwerker 
Gerwin Rikkers vervangen worden én kan er een tweede 
motor aangeschaft worden om het werk op het eiland uit  
te breiden. Fietsers en sponsoren: BEDANKT!   

KINDERKATERN

INSPIRATIESESSIE HAARLEM
Op 21 november werd door het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport een inspiratiebijeenkomst over sociale inclusie 
en destigmatisering van (mensen met) psychische aandoeningen 
georganiseerd. Het ministerie van VWS vindt het belangrijk dat 
ook mensen met psychische problematiek volwaardig deel 
kunnen uitmaken van de samenleving. ‘Community building’ was 
een onderdeel van deze inspiratiebijeenkomst en collega Lize 
van Het Open Huis in Haarlem mocht iets vertellen over ons werk 
in de flats van woningcorporatie Pre-Wonen.   

Multiculturele 
netwerkbijeenkomst
Omdat Het Open Huis  
in Haarlem door veel  
fondsen en bedrijven 
wordt ondersteund,  
organiseerden we  
on-langs als dank en  
ter inspiratie een multi- 
culturele netwerk- 
bijeenkomst.
De hapjes werden ver-
zorgd door bezoekers  
van Het Open Huis.  

Cycling for others

NIEUWS December 2019Ha,
Hier ben ik weer   , met opnieuw een mooie ‘Post voor jou!’ We hebben voor jou iets nieuws gemaakt: een bordspel! Kijk snel op pagina 10 en 11.
Natuurlijk hebben we ook weer een indrukwekkend verhaal. Lees hieronder wat er allemaal gebeurd is in het leven van Jovino. 
Heb je een vraag, idee of tip? Mail het gerust naar mij: dtimmermans@ontmoeting.org. 
Groetjes van Dianne. 

vriendin wilde me niet meer. Ze had alle sloten 
van ons huis vervangen en ik mocht er niet 
meer in. Daar stond ik dan, op straat, met mijn 
rugzakje en verder niets.’ Jovino sliep in een 
tram-of busstation, of tegen een rolluik waar 
warmte achter vandaan kwam. Hij was nog wel 
chauffeur, maar al zijn geld maakte hij op aan 
drugs. 

Het ging echt heel slecht met Jovino. Hij had 
hoge schulden. ‘Maar ik heb altijd in mijn 
achterhoofd gehad: Het komt goed met mij.’ 
En dat komt het ook! Op een gegeven moment 
kwam Jovino in aanraking met Ontmoeting. 
‘Daar zag ik allemaal mensen zoals ik ben. 
Allemaal mensen die niets hadden, allemaal op 
zoek naar iets’, vertelde Jovino blij.

Ontmoeting helpt hem nu met het aflossen van 
zijn schulden. Jovino is heel 
blij dat hij niet meer op 
straat hoeft te leven. 
Hij woont nu in een 
appartement. ‘Het 
is zo lekker om 
een eigen huisje te 
hebben!’

Zo zijn er veel 
mensen die op 

straat leven. Bidden 
jullie mee voor hen, 
en ook voor Jovino? 

Dat zijn de woorden van Jovino, die ons 
juist net zijn ellendige verhaal heeft 
verteld. Jovino is een dappere man. Hij 

vecht voor een beter en gelukkiger leven en...
Ontmoeting helpt hem daarbij.
Want wij willen ook graag dat het goed komt 
met Jovino!  Wat is er toch gebeurd met hem?

Jovino heeft geen makkelijke kindertijd gehad. 
Zijn vader was er niet voor hem en ook zijn 
moeder wilde hem geen liefde geven. Ze 
schaamde zich voor hem. ‘Op een gegeven 
moment heeft mijn moeder mij zelfs het huis 
uitgetrapt’, vertelde Jovino. 

Jovino was nog maar 15 jaar toen hij helemaal 
vanuit Kaapverdië (zoek maar eens op waar dat 
ligt) naar Nederland kwam. Veel instellingen 
waren zijn ‘thuis’ bijvoorbeeld een crisiscentrum 
en een kindertehuis. Hij ontmoette een vriendin 
en toen leek het wat beter te gaan: Hij kon zelfs 
met haar wonen in een koophuis. 

Jovino ging werken als soldaat in Bosnië. 
‘Daarna ben ik gevangenbewaarder geweest en 
was ik chauffeur’, vertelde Jovino. Maar toen 
ging het mis. ‘Ik ging drugs gebruiken, mijn 

‘HET KOMT GOED MET MIJ!’  
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SPELREGELS
Groene tegels zijn dingen die je vooruit helpen. 
Als je hierop komt mag je nog eens dezelfde aantal 
ogen vooruit: 
5. FF doen, klusje gevonden.
14. FF kopje koffie drinken.
18. FF lekker eten.
23. FF een luisterend oor.
26. FF nog een keer gooien.
32. FF raad vragen.
41. FF sparen.
45. FF sporten.
50. FF naar de Voedselbank.
53. FF nog een keer gooien.
59. FF slapen in de Nachtopvang. 

Rode tegels zijn stappen terug in je leven. Die 
brengen je terug naar de tegel waar je vandaan 
komt.
9. FF gesloten opvang. 
27. FF Drinken.
36. FF leugentje om bestwil. 
54. FF vechten.
 
Fototegels hebben speciale regels:
6. FF geen slaapplek, je slaapt onder de brug. Een 
beurt overslaan. 
19. FF drugs gebruiken in het park. Beurt overslaan.
31. FF in de put. Je moet wachten tot een ander 
over deze steen stapt, daarna mag je verder.
42. FF de weg kwijt. Je moet om hulp vragen. Ga 
terug naar tegel 39.
52. FF in de gevangenis. Je moet wachten tot een 
ander over deze steen stapt, daarna mag je verder.
58. FF geen hoop meer. Ga terug naar het begin.
63. Eigen plekkie, je bent van de straat! Wie hier als 
eerste komt heeft gewonnen. 2 3 4 7 8
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VAN DE STRAAT

Het spel ‘van de straat’ is gebaseerd op een spel 
gemaakt door cliënten en collega’s van team Harderwijk. 
Met speciale vermelding dank aan Peter Pols (ontwerp en 
opmaak) en Kees Berends (concept en ontwerp).



ACTIES

Jong of oud: iedereen vermaakte 
zich op de tweedaagse herfst- 
fair in Otterlo, georganiseerd 

door comité Barneveld. Er was van 
alles te koop en te doen. De inzet 
van velen is prachtig beloond: een 
opbrengst van € 9.600 voor ons 
project in Ede!   

Zondagsschool ‘Samuël’ van 
de HHK te Boven-Hardinxveld 
heeft in de herfstvakantie een 

pannenkoekenrestaurant geopend 
voor gemeenteleden. Dit alles in 
het kader van ‘Wie goed doet, goed 
ontmoet’. De pannenkoeken werden 
gebakken door gemeenteleden. Met 
elkaar werd er gesmuld van heerlijke 
pannenkoeken. De opbrengst van 
deze leuke actie is gedeeltelijk voor 
Ontmoeting. Bedankt!   

Hou je van leuke workshops? 
Comité Maaslanden wel! Zij 
organiseerden een crea-

avond waarbij je serviesgoed kon 
opvrolijken met kleuren en stippen. 
Het was een zeer geslaagde avond 
met 26 enthousiaste deelnemers 
en een opbrengst van € 300 voor 
Ontmoeting! Super!   

De CGK in Driebergen heeft 
een verkoping gehouden, 
waarbij Ontmoeting een ge-

deelte van de opbrengst krijgt. Wat 
was er veel te koop, o.a. heerlijke 
taartpunten. Er zijn prijzen uitgereikt 
aan de beste taartenbakkers! De 
totale opbrengst van de markt was 
€ 6.000! Mooi zeg!   

Wij bedanken ook alle 
basisschoolleerlingen 
en leerkrachten die Ont-

moeting gesteund hebben. Neem 
de Rehobothschool in Barendrecht: 
Leerlingen hebben onlangs stroop-
wafels verkocht voor Ontmoeting:  
De opbrengst was € 1.061, dank 
jullie wel!   

Kijk voor alle activiteiten in de  
komende periode op  
ontmoeting.org/activiteitenagenda.

Benieuwd hoe jij kunt helpen? 

Kijk op ontmoeting.org/helpmee 

voor de mogelijkheden.

Van actie komt actie. In Werkendam zijn ouders en kinderen 
de laatste tijd erg actief geweest voor Ontmoeting! De dames 
Dineke Kant (8) en Louise Lobbezoo (7) uit Werkendam wilden 
graag ook zelf iets doen voor Ontmoeting. Ze verkochten in de 
herfstvakantie allerlei versierde spulletjes zoals schrijfblokjes, 
waxinelichtjes in een potje, kaarten enz. Wat een leuk idee! 
Bedankt voor het mooie bedrag dat jullie hiermee opgehaald 
hebben: € 35,55! 

PRIJSWINNAARS 
‘LEGWOORD-
PUZZEL’
Leuk dat jullie de puzzel uit de vorige Post voor 
jou hebben opgelost! Knap, want de puzzel was 
best moeilijk! Uit de inzendingen hebben we twee 
prijswinnaars getrokken. De prijsjes zijn gegaan 
naar Naomi Drost (8) uit Sleeuwijk en naar Janno 
de Pater uit Reeuwijk (10 jaar).  

KOM IN ACTIE!  

Heb jij wel eens gefietst vanaf je huis naar 
je vakantieadres? Dit heeft Bren Uijl (8) 
uit Leusden gedaan. Hij is helemaal naar 
Hoenderloo gefietst en twee weken later ook weer naar huis 
gereden. Dit was 2 keer 40 kilometer!  Bren heeft zich hiervoor 
laten sponsoren. De helft van de mooie opbrengst kreeg 
Ontmoeting: € 225 en de andere helft ging naar ZOA. Dank je wel, 
Bren, voor deze toffe actie! 

In grote steden zie je soms 
mensen bedelen om geld. 
Wat zou jij kunnen doen als 
je dat ziet? 

Nina (8): 'Naar de supermarkt 
gaan. Daar wat eten en drinken 
voor hem/haar kopen. 
Je zou ook geld kunnen geven.'

Wat vind jij?

Wat vind jij?

Als mensen geen huis meer hebben, een-
zaam zijn en problemen hebben dan kunnen 
ze terecht op de Inloop van Stichting Ontmoe-
ting. Wat denk je wat ze komen doen op de inloop? 

Floris (10 jaar): 'Ik denk dat ze daar een bakje koffie gaan drinken 
en dat ze vragen of ze ergens kunnen slapen. En misschien kunnen 
ze daar ook wel wat eten. Ook denk ik dat ze het wel fijn vinden 
om te douchen en om hun kleren wassen. Ik kan me voorstellen 
dat ze vragen of er iemand is die hen kan helpen om van de straat 
af te komen. Ik hoop dat deze mensen echt geholpen worden!'
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GETUIGENIS

Door schulden gingen Linda (50), Aad 
(68) en hun twee dochters de afgelopen 
25 jaar van het ene huis naar het andere. 
Telkens stonden ze wéér op straat. 
Maar die tijd is voorbij. Sinds een jaar 
zitten ze in de schuldsanering. Van het 
oorspronkelijke openstaande bedrag van 
90.000 euro is maar 2.200 euro overge-
bleven. ‘Alle lof voor Ontmoeting, én voor 
onze jongste dochter die ons met hen in 
contact heeft gebracht’, zegt Linda terug-
blikkend. ‘Nog twee jaar afbetalen, en we 
zijn van onze schulden af! Dan geven we 
een feestje. We zijn op dat moment ook 
25 jaar getrouwd. Dubbel feest.’ 

‘We hadden het prima’
Aad en Linda leerden elkaar kennen in 
een café in Rotterdam. Linda was daar 
met een vriendin, Aad kwam er elke 
avond voor een afzakkertje: een glas 
chocomel. Toen Linda op een avond 
terugkwam van de wc, zat Aad op haar 
kruk. ‘Kom maar op mijn schoot zitten’, 

Schulden joegen Aad en Linda van het ene huis naar het andere

WÉÉR OP STRAAT

zei hij. Een jaar later was Linda zwanger. 
‘We kregen een huisje, met urgentie, drie 
maanden voordat onze dochter werd 
geboren. Na drie jaar kwam dochter num-
mer twee. Aad verdiende als medewerker 
van een Technische Dienst zoveel dat 
ik thuis kon blijven bij de kinderen. We 
hadden het prima’, vertelt Linda.

Op straat
Hoe ging het dan mis? Linda: ‘Omdat we 
ons huis wilden opknappen, sloten we 
een lening af. Toen we die een eind had-
den afbetaald, bleek mijn moeder een 
enorme huurschuld te hebben. Om haar 
te helpen, sloten we een tweede lening 
af. Mijn moeder zou ons terugbetalen, 
maar dat heeft ze nooit gedaan. Dus 
zaten wij met twee leningen, én huur. Dat 
konden we niet opbrengen. En dan zetten 
ze je gewoon op straat.’
Gelukkig vonden Aad en Linda een 
andere huurwoning, maar ook die konden 
ze uiteindelijk  niet betalen. Het ene 

na het andere adres volgde. En toen 
werd Aad ook nog ziek. Linda: ‘Hij ging 
raar gedrag vertonen. Hij had nooit een 
druppel gedronken, maar opeens ging hij 
aan de alcohol. Hij was nooit erg sociaal, 
maar opeens maakte hij overal vrienden, 
die hij ook mee naar huis nam. Hij bleek 
manisch-depressief.’

Slecht nieuws
Ondertussen werden de schulden alleen 
maar hoger. ‘Linda was degene die de 
financiën deed. zij wist precies hoe het 
zat’, vertelt Aad. ‘Ze was ook degene die 
steeds als eerste hoorde dat we ons huis 
weer uit moesten. Dat durfde ze dan niet 
tegen me te vertellen. Steeds dacht ze: 
ik los het nog wel op voordat het zover is. 
Maar dat lukte natuurlijk niet. Dus kwam 
ze dan één dag van tevoren met het 
slechte nieuws: we moeten morgen ons 
huis uit.’

Bont en blauw
‘Ik vraag me nu vaak af waarom ik het 
zo deed’, zegt Linda. ‘Ik denk dat het te 
maken heeft met hoe het vroeger bij ons 
thuis ging. Mijn vader sloeg mijn moeder 
altijd bont en blauw als ze iets niet goed 
deed. Mijn broer en ik zijn daar vaak 
getuige van geweest. Het gekke is: Aad 
heeft nooit een vinger naar me uitgesto-
ken. Maar toch zat die angst erin.’ 
Aad: ‘Linda heeft het gevoel dat het alle-
maal haar schuld is wat ons is overkomen. 
Maar dat is niet zo. Ik had alerter kunnen 
zijn. Maar omdat ik ziek was, was ik te veel 
met mezelf bezig.’
Aad en Linda hebben met allerlei instan-
ties te maken gehad. ‘Er kwam ook een 

keer iemand langs die de meiden mee 
wilde nemen’, herinnert Linda zich. ‘Dacht 
‘t niet, zei ik. We zijn altijd goed voor onze 
dochters geweest. Het enige wat ik me-
zelf kwalijk neem, is dat we ze elke keer 
hun plekje afnamen. Hadden ze net weer 
een eigen kamertje, gingen we weer.’ 

70 euro leefgeld
Pas nadat de jongste dochter bij  
Ontmoeting aan de bel had getrokken, 
kwam er rust. Linda: ‘Ze regelden deze 
flat en onze financiën werden ons uit 
handen genomen. We kregen 70 euro 
leefgeld per week. De rest werd  
geregeld. Dat betekende ook dat de 
schuldeisers niet meer bij ons aan de 
deur kwamen. Ik wist niet wat me  
overkwam! Maar de eerste twee jaar  
dat we hier zaten, kon ik er niet eens van 
genieten.  
Ik was helemaal opgebrand. De last die  
ik al die jaren op mijn schouders had ge- 
dragen, kwam eruit. Ik liet de hondjes uit, 
maar als ik dan thuis kwam trok ik mijn 
joggingbroek weer aan en deed ik verder 
niets meer.’

Alles vertellen
De hulp van Ontmoeting heeft haar 
veranderd, zegt ze. Inmiddels kan ze 
genieten van de nieuwe situatie. ‘Ik ben 
blij met hoe het gaat. Dat we over twee 
jaar onze financiën weer zelf moeten 
gaan doen, vind ik wel spannend. Maar 
ik denk dat ik mijn lesje wel heb geleerd. 
En we hebben afgesproken: we vertellen 
voortaan alles aan elkaar. Meteen. We 
houden niets meer achter.’   

‘Als Ontmoeting er niet was geweest, hadden wij hier nu  
niet gezeten’, zegt Linda  stellig. We zitten samen met haar 
man Aad aan de eettafel in hun flat in Rotterdam. Voor het 
eerst sinds lange tijd zien ze de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. Zonder angst om hun huis uitgezet te worden.
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I
n de achterliggende weken kwam 
het meerdere malen in het nieuws. 
Het aantal daklozen stijgt, het is zelfs 
verdubbeld in de afgelopen 10 jaar. 

Schrijnend, dat er nog zoveel mensen 
geen dak boven hun hoofd hebben. 
We vroegen onze veldwerkers of deze 
ontwikkeling invloed heeft op hun werk. 
Evert Vos legt uit:
 
‘Als het in de media gaat over daklozen 
dan wil dat niet altijd direct zeggen dat 
deze mensen ook daadwerkelijk buiten 
slapen. We moeten eigenlijk onderscheid 
maken tussen bankslapers en buiten-
slapers. Bankslapers zijn die mensen 
die bij vrienden of familie in huis op hun 
bank slapen. Ze zijn dus wel dakloos, 
maar slapen niet buiten. De buitensla-
pers daarentegen slapen wel degelijk op 
straat, op een bankje in het park of onder 
een viaduct. 
 
De toename van het aantal daklozen is 
vooral te zien bij bankslapers, mensen 
die bij vrienden of familie in huis slapen. 
Schrijnend om te zien dat er zoveel men-

HET AANTAL DAKLOZEN STIJGT,  
WAT ZIEN ONZE VELDWERKERS  
HIERVAN?

sen thuisloos zijn. Ze hebben geen plek 
waar zij zich veilig voelen en zwerven 
vaak van adres naar adres. Daarbij komt 
dat er grote woningnood is, waardoor er 
weinig of geen doorstroom is vanuit de 
nachtopvang. Daarom is de nachtopvang 
vaak overvol. 

Voor mijn werk ben ik dagelijks op straat 
aanwezig. We komen mensen tegen die 
onder slechte omstandigheden op straat 
slapen, dat is schrijnend. Deze mensen 
willen we zo goed mogelijk helpen en 
hen toeleiden naar de juiste vorm van zorg.
 
Daarnaast hebben we helaas te maken 
met de bureaucratie. Als we iemand van 
de straat willen plaatsen in een voor-
ziening moet alle administratie gere-
geld zijn. Terwijl het verstand  zegt dat 
we beter eerst de dakloze mens in de 
voorziening moeten plaatsen om daarna 
de rest te kunnen regelen. Ik vind het 
jammer om hierin te zien dat het systeem 
niet dienend is aan onze naaste op straat. 
Het liefste zou ik zien dat dat gaat  
veranderen.’   

EEN LIED OP DE SABBATDAG UIT HET WERKVELD

H
et is vandaag voor het eerst, 
sinds onze zondagse bijeen-
komsten rommelmarkt in ons 
wijkgebouw.

Een aantal van onze bezoekers die het 
verhaal van vroeger nog kennen, doen 
de suggestie om ‘effe de tafels om te 
gaan keren!’.

Deze sabbatdag gaan wij een verdieping 
hoger. Onze ‘kerkzaal’ zal bezet worden 
door verkopers en kopers.
Een van de bezoekers licht ter voorbe-
reiding op de meditatie de psalmen en 
liederen toe: ‘op grote hoogten werden 
in de tijd van de Bijbel vaak belangrij-
ke woorden gesproken. Denk aan de 
bergrede, de wetgeving en zo nog meer.’ 
Wijze woorden van een wijze bezoeker 
die de kern van de Boodschap meesten-
tijds ontroerend verwoordt.

Even later klinkt uit vele monden; ‘Laat 
ons de rustdag wijden met psalmen tot 
Gods eer...’.
Nog enkele keren gaat de deur open en 
dicht. Er komt een man binnen met een 
Bijbel onder zijn arm, in een voor ons on-
leesbare taal. Een blik op het programma 
doet hem haastig in zijn Bijbel bladeren 
om bij Psalm 92 uit te komen. Dan wordt 

Zondag marktdag?
het stil in de zaal. Een gebed dat opstijgt 
ver boven de bergen waar onze Hulp en 
verwachting ook deze morgen vandaan 
moet komen.

Daarna komt een bezoeker naar voren en 
leest met klemtoon Psalm 92, een loflied. 
Een oproep om de Heere te loven op 
deze sabbatdag. Waarom is dit bij ons de 
zondag? Er valt even een nadenkende 
stilte. Dan klinkt het krachtig; ‘omdat de 
Heere op de zondag is opgestaan!’. En 
wie zou dit tegenspreken? De sabbat-
dag, een dag voor de Heere, zo heeft 
Hij het gewild! De bezoekers voelen 
haarscherp aan dat het gaat om wat de 
Heere wil. Maar dan die markt beneden, 
wat moeten wij daar nou toch mee? Mag 
je echt niet op zondag werken? Een van 
de bezoekers is geraakt en geschokt, 
dan heb ik al die jaren het gebod van de 
Heere niet gehouden.

De meditatie gaat naar de climax; de 
vijanden zullen omkomen, maar de 

rechtvaardige zal groeien. Waar sta jij? 
Het wordt ademloos stil, strakgespannen, 
vragende gezichten. Ben ik rechtvaardig 
voor God, daar gaat het om. Na het amen 
volgt een indringende vraag. De man met 
de onleesbare Bijbel heeft nagedacht 
over de laatste vraag.
Maar, wanneer zal Hij terugkomen, met 
vuur toch?’. Al snel komen de antwoorden 
uit de zaal;  ‘Als een dief in de nacht’, ‘dat 
weet God (de vinger wijst nadrukkelijk 
omhoog) alleen!’. Ter afsluiting van de 
dienst klinkt uit 30 veelkleurige monden: 
En leidt ons niet in verzoeking, maar 
verlos ons van de boze….
van U is de kracht….tot in eeuwigheid.   

'Het wordt ademloos stil, 
strakgespannen,  

vragende gezichten'

Het landelijke aantal daklozen 
verdubbelde afgelopen tien jaar. 
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helemaal klopt, maar tragisch is het in ie-
der geval. We geven hem een kaartje van 
Ontmoeting en wijzen hem op de inloop. 

Even verderop treffen we een andere 
man aan, slapend onder een treinviaduct. 
Als we hem vragen hoe het met hem is, 
antwoordt hij: ‘different day, same shit’! 
Het lijkt ook uitzichtloos. Maar voor deze 
man is er toch goed nieuws: binnenkort 
kan hij een eigen woning betrekken via 
het project Housing first. Het is iemand 
die al heel lang buiten slaapt, maar door 
het werk van Ontmoeting is hij binnenkort 
toch ‘van de straat’. Mooi om zo wat te 
kunnen betekenen voor deze doelgroep! 

Recent is onze eindejaarscampagne 
gestart met als thema ‘van de straat’. Om 
ons werk blijvend te kunnen doen, is 
er vooral gebed nodig! Dat in de eer-
ste plaats. En ik geloof dat als er veel 
gebeden wordt voor ons werk, het geld 
vanzelf volgt…… Dus ik wil u daarom vooral 
vragen voor ons werk te (blijven) bidden! 
Dan is een aanbeveling voor onze  
campagne overbodig!     

M
aandagmorgen 5 uur. 
Samen met de veldwerkers 
Evert en Jaco stap ik in de 
Ontmoetingbus. Op zoek 

naar buitenslapers. In de buurt van de 
A20 treffen we een man uit Letland aan. 
Hij heeft een oude bank in de bos-
jes gesleept en is gaan slapen onder 
een klein parapluutje. Ernaast ligt een 
matras van een andere buitenslaper 
op de koude en vochtige grond. De Let 
vertelt dat hij samen met zijn vrouw naar 
Nederland is gekomen om te werken 
en geld te verdienen. De kinderen zijn 
achtergebleven bij oma. In de fabriek 
waar ze in Rotterdam werkten, kreeg 
zijn vrouw last van allerlei allergieën. Ze 
moest naar het ziekenhuis en werd ge-
lijk ontslagen door de directeur: ‘je komt 
hier naartoe om te werken, niet om naar 
het ziekenhuis te gaan’. Baan kwijt, geen 
geld, geen onderkomen meer en zo 
‘buiten’ beland. Gisteravond is zijn vrouw 
opgepakt door de politie vanwege dief-
stal. Wat een trieste situatie en hoe snel 
kun je belanden in de misère. Uiteraard 
kunnen we niet checken of zijn verhaal 

Van de straat 

Wil jij als ondernemer meer betekenen 
voor mensen aan de rand van de samen-
leving? Wij denken graag met je mee.
Menno Aman
maman@ontmoeting.org 
m 06 51 81 83 36
Besselyn de Rooij 
bdrooij@ontmoeting.org 
m  06 43 79 62 81

hoe kan jouw 
organisatie meedoen?

Investeer in een 
concreet project van 
Ontmoeting

Kijk wat jouw organisatie 
aan concrete producten 
kan bijdragen op de 
Ontmoeting-marktplaats

Investeer in het 
begeleiden van een 
cliënt naar werk

Sluit je aan bij Ondernemers Netwerk Ontmoeting  
en verrijk je leven en je ondernemerschap.

Verrijk je ondernemerschap door 
iets te  betekenen voor een ander 

Ondernemers en Ontmoeting: al jaren-
lang een goede combinatie! Naast  
een betrokken groep van zo’n 300  
deelnemers van het ondernemers- 
netwerk, wordt Ontmoeting regelmatig 
gesteund met eenmalige giften,  
diensten en goederen van bedrijven. 
We zijn dankbaar dat er ook vanuit 
ondernemers een brede steun is voor 
ons werk.

Graag willen we jou als ondernemer 
nóg meer betrekken bij ons werk. Vanaf 
nu kun je je als ‘Vriend’ of als ‘Partner’ 
verbinden aan ons werk. Lidmaatschap 
van het Ondernemers Netwerk Ontmoe-
ting betekent inspiratie, ontmoeting en 
actie voor ondernemers die verder willen 
kijken dan hun eigen bedrijf. Op onze 

Netwerk bijeenkomsten krijg je inspira-
tie en stof tot nadenken door sprekers, 
excursies en ontmoeting.

Uiteraard is er ruimte voor ontmoeting 
en gesprekken met cliënten. Boeiend en 
inspirerend!

Het zijn verschillende werelden die 
elkaar ontmoeten, maar je zult merken 
dat er altijd iets te vinden is dat je met 
elkaar deelt. Samen met gelijkgezinde 
ondernemers zet jij je in voor mensen die 
op de een of andere manier zijn vastge-
lopen in onze samenleving. In een sfeer 
van handen uit de mouwen ontstaan 
mooie initiatieven. Zoals de aanschaf en 
inrichting van een nieuwe locatie voor 
onze cliënten.’   
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ontmoeting.org

Voor uw betrokkenheid bij het werk van Ontmoeting. We voelen ons rijk gezegend  

dat we met uw steun onze kwetsbare medemens mogen helpen. We hopen met  

uw giften en onder Gods zegen door te gaan met dit werk. 

Bedankt!


