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Aan dit nummer hebben  
meegewerkt Dianne  
Timmermans-Duijster, Riët Kik, 
Ramiro, Auke Schouwstra,  
Rudy Reijersen van Buuren-Gorter, 
Gerard Stoop, Cleo, John, Arie van 
Wijngaarden en Mariëlle Tanis
Vormgeving • idd.nu
Druk • Verloop drukkerij

Centraal adres
Postbus 263, 3990 GB  Houten
030 635 40 90
NL35 RABO 0387 6691 40
ontmoeting.org
info@ontmoeting.org
Locaties
Rotterdam, Epe, Harderwijk, 
Hoek van Holland, Houten, Ede, 
Goeree Overflakkee, Woerden, 
Heerhugowaard, Deventer, 
Haarlem, Apeldoorn en Alkmaar.

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

Schoenen voor Cleo  
en een bril voor John



EEN STAP ‘MEER’EEN STAP ‘MEER’

VOORWOORD

3

Het is alweer ruim 2 ½  jaar geleden dat ik mijn toen nog resterende tandjes moest laten trekken.
Het ging bergafwaarts met mijn gebit en ik wilde af van de hoge kosten daaraan. Ik had al een 

gedeeltelijk onder- en bovengebit. Van tijd tot tijd laat je die weleens uit je handen vallen, in de 
ochtend in de douche bijvoorbeeld. En harde douchevloeren en gebitjes zijn geen vrienden.

 
Het was beter om alles te laten trekken, zodat ik een volledig onder- en bovengebit zou krijgen. 
Dat zou steviger zijn en minder breukgevoelig. Toen dit speelde was ik betrokken bij een denk-
tank, om het Cliëntenfonds op te starten bij Ontmoeting. Tegelijkertijd deed ik voorlichtingen 

voor Ontmoeting. Dat maakte dat ik mij representatiever wilde vertonen, voor mezelf en  
voor Ontmoeting.

 
Al met al ben ik toen één van de eerste aanvragers geworden bij het Cliëntenfonds. In mijn  

geval ging het om € 399 om de eigen bijdrage te betalen die ik de tandtechnicus schuldig was. 
Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het voor mij een enorme opluchting was.

 
Het is heel goed dat het Cliëntenfonds er is. Zo kunnen we elkaar helpen op cruciale momenten. 

Het maakt het verschil en dat is net die stap ‘meer’ die Ontmoeting doet! Ik kreeg het  
vertrouwen en in dat gebaar ook een stukje zelfvertrouwen terug. Dat is uniek en onmisbaar!

 
Hartelijke groet,

 
Andreas Manuela,

Voorlichter en Ombudsman



Quote??

‘Ik kan weer keyboard spelen!’
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GETUIGENIS

B
lij, dankbaar en opgelucht. Zo 
reageren cliënten als ze onver-
wacht tegen hoge kosten op-
lopen en wij ze kunnen helpen 

met een bijdrage uit ons Cliëntenfonds. 
Cleo kreeg orthopedische schoenen, 
John kreeg een bril. Dit is hun verhaal.

Cleo (39) komt van Saba, een van de 
Bovenwindse eilanden in het Caribisch 
gebied. Ze woont nu een paar jaar in Ne-
derland. Op Saba zag ze geen toekomst, 
vertelt ze. “Het eiland is klein en er is 
weinig werk.”
Er wonen 2000 mensen op Saba, dat 
slechts 13 km2 groot is. De helft van de 
bewoners is blank, zij stammen onder 
andere af van Zeeuwse kolonisten. De 
andere helft is donker, zij stammen af 
van Afrikaanse slaven die Nederland 
naar dit gebied bracht. 

Sparen
Cleo hoort bij die laatste groep. Ze 
spreekt een beetje Nederlands, woonde 
een poosje bij haar zus in Rotterdam 

en zocht hulp bij Ontmoeting omdat de 
gemeente haar geen bijstandsuitkering 
wilde geven. “Ontmoeting gaat met mij 
mee als ik afspraken heb bij instanties”, 
vertelt Cleo.
Begeleider Arie van Wijngaarden helpt 
haar om haar financiën op orde te hou-
den. “Cleo heeft een laag inkomen, maar 
ze weet daar zelfs nog van te sparen”, 
vertelt hij. “Daardoor had ze wat geld 
toen ze via Ontmoeting eigen woon-
ruimte kreeg. Zo kon ze wat spullen voor 
kopen voor haar huis. Ze wil ook graag 
een opleiding volgen om met kinderen te 
werken, want daar houdt ze van. Daar-
om doet ze nu vrijwilligerswerk in een 
buurthuis dat activiteiten voor kinderen 
organiseert.”

Wanhopig
Cleo raakt op haar 18e gewond aan haar 
voeten vanwege een auto-ongeluk. 
Daarom heeft ze aangepaste schoenen. 
Juist op het moment dat ze nieuwe nodig 
heeft, kampt ze vanwege een andere 
kwaal met een hoge ziekenhuisrekening. 

“Ik zag dat het haar wanhopig maakte”, 
vertelt Arie. “Cleo gaat voorzichtig om 
met haar geld. Ze doet hard haar best 
om verder te komen, maar dit kon ze er 
niet bij hebben.”
Het Cliëntenfonds bracht uitkomst, door 
de verplichte eigen bijdrage van 140 euro 
voor de schoenen te betalen. Als je Cleo 
vraagt wat dat voor haar betekende, gaat 
haar gezicht stralen en steekt ze haar 
handen in de lucht, in een gebaar van 
enorme opluchting. “Ik was er heel blij 
mee. Het is zó fijn om op zo’n moment 
hulp te krijgen”, zucht ze.

Hoofdpijn
Ook John (64) uit Ghana is geholpen door 
het Cliëntenfonds. Hij woont al enkele 
decennia in Nederland als hij dakloos 
raakt. Ontmoeting krijgt hem in beeld en 
weet woonruimte voor hem te regelen. 
Ambulant woonbegeleider Mariëlle 
Tanis helpt hem om zijn leven op orde te 
houden.
John is gestopt met zijn werk als schoon-
maker sinds bij hem leukemie is gecon-

Cliëntenfonds betaalde

schoenen voor Cleo en 
een bril voor John
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Cliëntenfonds Ontmoeting

 



 
Sinds 2016 biedt Ontmoeting extra 
hulp aan cliënten in de vorm van 
een cliëntenfonds. Steeds vaker 
werd door hulpverleners de vraag 
aan de collega’s van Fondsenwer-
ving gesteld of er een klein bedrag 
beschikbaar kan worden gesteld voor 
bijvoorbeeld kleding, tandartsreke-
ning, welkomstpakketje, leefgeld enz. 
Concrete doelen dus, waarmee een 
cliënt echt geholpen is als hiervoor 
budget beschikbaar zou zijn. Dat is 
er echter vaak niet. Om deze reden 
is het Cliëntenfonds in het leven 
geroepen. Hulpverleners kunnen 
binnen Ontmoeting een beroep op dit 
fonds doen als er financiering nodig is 
voor concrete noden/behoeften van 
cliënten, die nergens anders te vinden 
is. Het fonds is in 2016 gestart met 
een jaarbudget van €10.000. Daar-
mee werden in dat jaar al 52 mensen 
geholpen!
Door de groeiende vraag is beslo-
ten het jaarbudget vanaf 2018 op te 
hogen naar €25.000.
 

Cliëntenfonds in cijfers

2016 – 51 mensen geholpen
2017 – 66 mensen geholpen
2018 – 112 mensen geholpen
2019 – 111 mensen geholpen

stateerd. Hij doet nu erg zijn best om 
taxichauffeur te worden. 
Als hij zit te leren, merkt hij dat hij steeds 
vaker hoofdpijn heeft. “In het ziekenhuis 
zeiden ze dat het niets met de leukemie 
te maken had. De oplossing was: een 
bril”, vertelt hij. Maar hoe moest hij die 
betalen van zijn bijstandsuitkerinkje? 

Zelf betalen
“We hebben eerst gekeken of hij de bril 
zelf kon betalen”, legt Mariëlle Tanis uit. 
“John wilde dat heel graag namelijk. Maar 
dat lukte niet. De bril kostte 404 euro, en 
werd ook niet vergoed vanuit de zorg-
verzekering. John kan zich namelijk door 
zijn omstandigheden niet aanvullend 
verzekeren. Toen ik het uitlegde aan de 
beheerder van het Cliëntenfonds, kwam 
er binnen een dag toestemming om de 
bril te kopen”.
John krijgt een brede lach op zijn gezicht 
als hij vertelt over het moment dat hij de 

bril kreeg. Hij ging er onmiddellijk mee 
naar de Thuishaven van Ontmoeting, om 
hem aan Mariëlle te laten zien. “Dankzij 
de bril kan ik nu lezen en keyboard spelen 
zonder hoofdpijn te krijgen”, vertelt hij. 

Vertrouwen
“Als je zoiets praktisch als schoenen of 
een bril kan regelen voor een cliënt, doet 
hen dat enorm goed”, zeggen hulp-
verleners Mariëlle en Arie. “Het laat ze 
hoop ervaren, het gevoel dat er iemand 
naast ze staat. De cliënten zijn ook heel 
dankbaar dat er blijkbaar mensen zijn de 
zomaar geld willen geven om dit mo-
gelijk te maken. Ze beseffen heel goed 
hoe bijzonder dat is. Soms willen ze het 
zelfs niet aannemen, omdat ze zich niet 
kunnen voorstellen dat ze zomaar een 
gift krijgen. Als hulpverlener is het ont-
zettend fijn om een extra stap te kunnen 
doen om op deze manier iets te kunnen 
regelen dat anders niet lukt.”  

Cliëntenfonds
 Ontmoeting
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Tuin voor Deventer
Dankzij de subsidie Kindvriendelijke Leefomgeving 2019 van 
Kinderpostzegels én een creatief plan van Hoveniersbedrijf  
Stip kunnen kwetsbare ouder(s) en kind(eren) dit voorjaar 
heerlijk gaan genieten van deze mooie, natuurlijke tuin in onze 
Thuishaven in Deventer. Het idee is dat elke wooneenheid de 
beschikking krijgt over een eigen tuin met zitgelegenheid en 
voldoende privacy. Daarnaast moet het mogelijk zijn dat zowel 
de kinderen als andere bewoners elkaar kunnen ontmoeten 
in de tuin. Hiervoor wordt een centraal punt met speelruimte 
aangelegd.   

Woensdag 19 februari jl is Gerard Stoop samen met de  
voorzitter van onze Raad van Toezicht, Maarten Kater, bij de 
open maaltijd in Haarlem geweest. Ongeveer 100 mensen  
van allerlei afkomst, geloof, etniciteit en niveau gebruiken 
elke maand samen de maaltijd die door Ontmoeting ge- 
organiseerd wordt. Wat mooi en bijzonder om bij te wonen. 
Daniel van Beek, voorganger van het Open Huis begon  
de maaltijd met gebed tot onze God. Vervolgens werd de 
maaltijd, die dit keer door een cliënt was gemaakt, door vrij-
willigers geserveerd. Alleen al in Haarlem heeft Ontmoeting 
120 vrijwilligers.   

Wij zoeken een vrijwilliger m/v voor het 
geven van presentaties/voorlichtingen  
op basisscholen. Heb je een warm hart 
voor de doelgroep en voor het werk van 
Ontmoeting? Ga je graag met kinderen 
om, ben je enthousiast, communicatief 
vaardig en heb je een natuurlijk over-

wicht? Dan is deze vrijwilligersbaan echt 
iets voor jou! 

Als voorlichter geef je de kinderen een 
beeld van de leefwereld van kwetsbare 
mensen die zijn vastgelopen. Met behulp 
van een kant-en-klare presentatie, allerlei 

leuke materialen en/of filmpjes ga je  
de leerlingen vertellen over het werk  
van Ontmoeting.

Belangstelling of meer informatie? 
Els Klop, 030-635 40 90 of 
eklop@ontmoeting.org.   
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Open Maaltijd in 
Haarlem
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EINDEJAARSACTIES COMITÉS

Krentenstollen en boterletters
6 comités zijn in de weer geweest met 
boterletters en/of krentenstollen. Dit 
bracht in totaal € 20.488 op! Comité 
NW-Alblasserwaard verkoopt al 21 jaar 
krentenstollen. ‘De 2.000 broden wor-
den gebakken door bakkerij Casteleijn 
uit Krimpen aan den IJssel. Daarna  
bezorgen wij ze in 6 dorpen. De op-
brengst in 2019 was €6.787’, vertelde 
comitélid Marco Vlot. Super!   

Speculaasbrokken
We starten met de speculaas. Deze 
bekende actie organiseert Ontmoeting 
samen met Groothandel Foox en 
met de deelnemende comités. De 
comitéleden verkopen de speculaas 
bij particulieren, bedrijven of op 
scholen. In 2019 deden 8 comités 
mee. De totale opbrengst was:  
€ 20.373, waarvan comité Woerden 
zorgde voor het hoge bedrag van  
€ 10.531!  

Kerstpakkettenactie
Comité Nunspeet levert kerstpak-
ketten aan o.a. bedrijven en scholen. 
Ze maken verschillende pakketjes 
met diverse prijzen. Dit keer hadden 
ze koeltassen of een leuke mand. 
‘Elk jaar verkopen we tussen de 200 
en 250 pakketten’, aldus comitélid 
Wilma Nieuwenhuis. Het totaalbe-
drag was € 1.908 euro. Dank!  

Oliebollen en/of appelflappen 
En we eindigen met de oliebollen-
actie! 3 comités deden hieraan mee 
en dat leverde in totaal € 4.832,50 
op! Schouwen-Duiveland bakte  
voor € 1.732,50 en comité  
Haarlemmermeerlanden deed deze 
actie weer samen met comité Lisse, 
met als resultaat: € 3.100. Dank 
 jullie wel!  

Kerst- en nieuwjaarskaarten 
bezorgactie
Sinds 2002 organiseert comité IJssel 
& Zwartewater een kerstkaarten-
bezorgactie. Mensen kunnen hun 
kerstkaarten in een zakje of envelop, 
met daarin ook € 0,50 per kaart, 
inleveren bij diverse inleveradressen. 
Dit mogen alleen kaarten zijn voor 
IJsselmuiden, Genemuiden en  
Kampen met hun buitengebieden. Er 
zijn 6.400 kaarten bezorgd: € 3.200!  

Het afgelopen jaar zorgden 

onze comités voor maar liefst 

€ 218.000 aan inkomsten  

voor Ontmoeting! Een groot 

gedeelte van de opbrengst 

komt aan het einde van het 

jaar binnen, omdat diverse 

comités meedoen met de  

eindejaarsacties.  

Hier die eindejaarsacties in  

de schijnwerpers! 
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Housing First
Om binnen de reguliere hulpverlening 
een woning te krijgen, moet er van te 
voren veel geregeld zijn. Denk daarbij aan 
inkomen, schulden in kaart gebracht en 
een mogelijke kredietbankaanmelding. 
Mensen die jarenlang dakloos zijn, komen 
zover vaak niet meer. Vaak hebben ze al 
aan zoveel hulpverleningstrajecten mee-
gewerkt, maar hebben ze het opgegeven. 
Het reguliere ‘’verdienmodel’’ voor een huis 
is voor hen te hoog gegrepen. Juist voor 
die kwetsbare groep is Housing First een 
uitkomst. Vanuit de woning gaan we met 
hen verder werken aan doelen. Eerst een 
veilige, stabiele plek!

Anders dan anders
Bij Housing First ga je als begeleider mee 
in het ritme van de cliënt. Er is ruimte om 
behoorlijk intensieve begeleiding te bie-
den, zeker de eerste maanden. Dit is ook 
nodig. Als iemand jarenlang op straat heeft 

HOUSING FIRST
Eerst een huis, en dat hoef je niet te verdienen of  
te bewijzen. Dat is het principe van Housing First.  
Ontmoeting is samen met collega-organisaties in  
Rotterdam gestart met dit concept. In september  
werd de sleutel overhandigd aan de eerste bewoner. 
We vroegen collega Riët Kik hoe zij het werken  
volgens dit bijzondere concept ervaart.

geleefd, kan het hebben van een woning 
heel overweldigend zijn. Mensen hebben 
lang in een overlevingsstand geleefd, 
lopen rond met onverwerkte trauma’s of 
actieve verslaving. Er komt een verwerking 
op gang, maar daar is ruimte en tijd voor 
nodig. We kunnen maatwerk leveren en 
hen helpen om weer te stabiliseren. En er 
komen weer hoop, perspectief en dromen 
voor de toekomst!

gelaten wordt, gaat een veldwerker woon-
wensen bespreken met de cliënt. Iemand 
mag aangeven in welke wijk ze graag wil-
len wonen en of ze op de begane grond of 
juist hoog willen wonen, een tuintje willen 
etc. De gedachte hierachter is eigenlijk dat 
dit normaal ook zo gaat. Wij kijken ook met 
zo’n blik naar de woning die we gaan huren 
of kopen. In een vervolgoverleg kijken we 
met de woningbouwcorporaties of er een 
match is met een woning die vrijkomt bin-
nen de sociale huur. Daarna doen we als 
Ontmoeting zijnde de bezichtiging, want 
wij gaan de woning huren. De cliënt betaalt 
de huur aan Ontmoeting. Als de woning 
voldoet, wordt de woning met de minimale 
vereisten ingericht. Dit wil zeggen met 
gordijnen, een bed en een vloer. 

Sleutel
En daarna volgt het sleutelmoment, waar 
we de cliënt mee verrassen. Hier maken 

er komt weer hoop, 
perspectief en dromen 

voor de toekomst!
De werkwijze
Vanuit Veldwerk mogen wij cliënten 
aanmelden, waarvan wij denken dat ze 
gezien hun achtergrond geschikt zijn voor 
Housing First. Er volgt een screening met 
de gemeente Rotterdam. Als iemand toe-

Het team van Housing First
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we een feestelijk moment van. Het idee 
hierbij is dat als het begin feestelijk is, de 
kans van slagen groter is. Je maakt na-
melijk samen een positieve start. Het blijft 
een gaaf moment om te zien hoe de cliënt 
zijn eigen huis binnengaat!

Mooie ervaring
Ik ging met een cliënt zijn woonwensen 
doornemen, de match lukte en hij kreeg 
de sleutel. Glunderend opende hij zijn 
voordeur met zijn huissleutel. Beduusd 
liep hij rond in zijn appartement. Wat mooi, 
wat is het groot! Hij vertelde dat hij 20 jaar 
geleden in precies zo’n zelfde apparte-
ment woonde in deze wijk, maar toen was 

Housing First
Binnen het concept Housing First wordt een woning 
gegeven aan kwetsbare mensen, die binnen het reguliere 
systeem geen huis kunnen krijgen. Cliënten die gemotiveerd 
zijn om in een huis te wonen, moeten akkoord gaan met 
drie voorwaarden: je laat begeleiding toe, je betaalt je huur 
en je veroorzaakt geen overlast. Met intensieve begeleiding 
wordt na stabilisatie gewerkt aan doelen op het tempo van 
de cliënt. Begeleiders ondersteunen bij dit proces door 
warmte, compassie en onderling respect. Er wordt nauw 
samengewerkt met andere organisaties. Naast Ontmoeting 
doen meerdere zorgorganisaties mee aan deze pilot van 25 
woningen van de gemeente Rotterdam.

We zijn naar de kringloop gegaan voor 
inrichting en aankleding. Toen ik op huisbe-
zoek kwam liet hij mij trots alles zien. Alles 
was keurig schoon en geordend. In de eer-
ste week kreeg ik een appje van deze man. 
Hij stuurde foto’s van de zonsondergang, 
die hij zag uit zijn raam, en schreef dat het 
leek alsof hij op vakantie was. 

Ik vind het prachtig dat ik daar als hulp-
verlener bij betrokken mag zijn. Soms 
ontmoet je mensen die je voor jouw gevoel 
geen hoop of nieuwe kansen kunt bieden, 
omdat ze al zolang op straat leven. Maar 
door Housing First is er weer perspectief 
om hen een nieuwe start te bieden.   

alles nog goed. Ik vond het een bijzonder 
moment. Hij kreeg begin dit jaar de sleutel. 
Voor hem voelde het als een nieuw jaar, 
een nieuw begin, een nieuwe ik. Alsof 
hij weer over kon doen wat toen destijds 
mislukt was. 
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 ‘Zonder Ontmoeting 
had mijn leven er heel 

anders uitgezien!’

PORTRET
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 ‘Zonder Ontmoeting 
had mijn leven er heel 

anders uitgezien!’

KENNISMAKING

E
ind 2018 is Ontmoeting gestart  
met het opzetten van voor-
lichtingsbijeenkomsten met 
ervaringsdeskundigen. Cliënten of 

ex-cliënten van Ontmoeting die interesse 
hebben om hun levensverhaal te delen 
met anderen, kregen een training. Het 
aantal presentaties met een ervaringsdes-
kundige neemt nu steeds meer toe. Het 
brengt het verhaal van de doelgroep die 
Ontmoeting helpt heel dichtbij! 

Ramiro Muñoz is een van onze ervarings-
deskundigen. Maak kennis met Ramiro  
in het artikel hieronder!

Ramiro, wil je kort iets over jezelf  
vertellen?
‘Ik ben 41 jaar en ik ben geboren in Chili.  
Er was toen grote onrust in het land. Nog in 
mijn geboortejaar is ons gezin Chili uitgezet 
en kwamen we uiteindelijk in Nederland 
terecht’. 
 
Hoe was je leven in Nederland?
‘Ik nam vaak foute beslissingen, die mij  
op het criminele pad brachten. Ik ging ook 
drugs gebruiken. Ik werd veroordeeld en 
kreeg straf van de kinderrechter. Toen de 
kinderrechter mij weer naar school stuurde, 
kwam ik de moeder van mijn kinderen 
tegen. Mijn vrouw en ik hadden 15 jaar een 
relatie en we kregen drie jongens’. 

ERVARINGSDESKUNDIGE AAN HET WOORD

Wanneer ging het echt niet goed met je?
‘Toen mijn vrouw van mij wilde scheiden’. 

Wanneer ben je bij Ontmoeting terecht 
gekomen?
‘In 2016. Ontmoeting was als een familie 
voor mij. Dankzij hun hulp en door mijn 
wilskracht woon ik nu in een huurwoning en 
studeer ik bij Howie the Harp, een opleiding 
dat mij tot ervaringsdeskundige maakt’. 

Waarom wil je graag je verhaal vertellen 
tijdens voorlichtingsbijeenkomsten?
‘De motivatie zit in mijn geloof om te  
getuigen van Gods genade en grootheid in  
mijn leven’.

Wat wil je het publiek graag meegeven?
‘Dat God, in alle omstandigheden in onze 
levens, ons nooit in de steek laat.’

Krijg je wel eens bijzondere reacties naar 
aanleiding van je verhaal?
‘Zeker. Een keer gaf een meisje mij te 
kennen dat ze in haar hart geraakt was. Zij 
wilde graag iets gaan doen voor mensen in 
soortgelijke situaties.’

Vind je het moeilijk om vragen uit de zaal 
te beantwoorden? 
‘Nee. Soms stel ik mijzelf voor dat ik in de 
zaal zit en dan probeer ik mij in te leven als 
een toehoorder van mijn eigen verhaal’.

Hoeveel keer ben je op pad geweest voor 
Ontmoeting?
‘Zeven keer en elke keer is het een mooie 
ervaring!’

Neem voor meer informatie  
over voorlichtingen met een 
ervaringsdeskundige contact  
op met Dianne Timmermans, 

dtimmermans@ontmoeting.org. 
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I
nwoners, maar ook mensen vanuit de 
omgeving, wisten ons te vinden voor 
mooie en betaalbare tweedehands 
kleding. De gezellige koffietafel stond 

midden tussen de kledingrekken en 
zowel voor klanten als cliënten was dit 
dé plek om elkaar te treffen. Er lagen tijd-
schriften, er was gratis koffie en thee en 
de koektrommel was altijd gevuld. Voor 
ouderen en eenzamen werd het een fijne 
stop tijdens het boodschappen doen en 
een doel om even het huis uit te komen. 

Veilige plek
Maar ook ondervonden cliënten er een 
veilige plek om arbeidservaring op te 
doen onder begeleiding. Zij kregen 
weer wat om handen, werden gezien en 
gewaardeerd en er vonden ontmoetingen 
plaats van mens tot mens. En dat laatste 
was echt een meerwaarde! Cliënten die 
vaak anderen schuwden, bestempeld 
werden als anders of gewantrouwd 
werden, zag men nu als volwaardig. 
We zagen hen opbloeien en ontdekten 

HET DOEK VALT VOOR 
‘OM DE HOEK’
Helaas ... Ontmoeting moest haar tweedehands kledingwinkel vanaf 1 januari sluiten.  
Twee jaar lang was ‘Om de Hoek’ een ontmoetingsplaats in het centrum van Hoek van Holland. 

talenten, die soms al jaren onder het stof 
hadden gelegen. 

Werk
De bedoeling was om elke cliënt van het 
Sociaal Pension verplicht aan het werk  
te zetten. Dat bleek te ambitieus; we 
hadden te maken met mannen die vaak 
jarenlang uit de running en moeilijk te  
enthousiasmeren waren. Ogenschijnlijk 
lijkt een dergelijke houding onwil. Daar-
onder ontdekten we vaak onmacht, een 
‘zich groot houden’, een angst die  
de drempel torenhoog maakte. 

Onze droom was om een arbeidsplek 
te bieden aan zowel intern als extern 
begeleide cliënten. Om vrijwilligers in 
te zetten en er zo samen iets moois van 
te maken. Helaas ... Tegelijkertijd kregen 
we het financiële plaatje niet rond. Het 
project werd ondersteund door giften, 
maar toen bleek dat ook een derde 
jaar niet zonder extra gelden kon, werd 
besloten de deuren te sluiten. Gelukkig is 
de winkel overgenomen door een nieuwe 

exploitant en gaat ‘Om de Hoek’ verder onder 
dezelfde naam. 

Zijn die twee jaren dan voor niets geweest? 
Een terechte vraag. Ondanks de teleurstelling 
zijn we ervan overtuigd dat wat gedaan is uit 
liefde voor Jezus zijn waarde houdt en zal 
blijven bestaan!    



PERSOONLIJK

GERARD STOOP

Zijn auto lag vol met drugs. Deze politie-
man had hem direct mee kunnen  
nemen maar hij zei tegen Michael:  
‘jongen, zo gaat het niet goed met je,  
je moet hulp zoeken!’ Vervolgens deed hij 
zijn telefoon aan en het eerste smsje was 
van zijn moeder: ‘Michael, als je met nie-
mand meer kan praten, kun je altijd nog 
met God praten!’ Michael werd geraakt, 
ging naar huis en was vol goede voorne-
mens om het anders te gaan doen. Het 
contact met Ontmoeting intensiveerde. 
Na weer een periode van terugval, wordt 
Michael opgenomen bij De Hoop. Hij komt 
tot geloof en ziet in dat zijn enige uitkomst 
Jezus is. Hij gaat weer naar de kerk. Nu 
is hij 30 jaar oud, getrouwd en heeft een 
mooie zoon die hij trots laat zien. Hij heeft 
een buddy die hem helpt in zijn leven. 
Want op de momenten van teleurstelling, 
blijven drugs een ongelofelijke aantrek-
kingskracht op hem houden! 
 
Zijn verhaal raakt me. Vooral de enorme 
strijd die Michael voert, de macht van 
de boze is zo groot. Michael riep de 
catechisanten in tranen op om God te 
dienen en hun leven aan Jezus te geven. 
Indrukwekkend!    

E
en tijdje geleden werd me ge-
vraagd of ik in mijn eigen kerke-
lijke gemeente voor catechisan-
ten een inleiding wilde houden 

over het werk van Ontmoeting. Maar 
omdat ik geen direct cliëntcontact heb, 
had ik veldwerker Jaco gevraagd om dit 
te doen. Jaco had een cliënt meegeno-
men om zijn verhaal te ondersteunen, 
Michael. In 2 groepen heeft Michael 
voor circa 80 jongelui zijn verhaal ver-
teld. En net als de meeste jongelui werd 

Indrukwekkend

ook ik door zijn verhaal diep geraakt. Zijn 
verhaal raakt de kern van het werk dat 
Ontmoeting mag doen! 
 
Michael groeide op in Spijkenisse. Hij  
stotterde, had last van ADHD en leerde 
niet heel makkelijk. Op school werd hij  
veel gepest. Met zijn christelijke moeder 
had hij een goede relatie, met zijn vader 
niet echt. Op zijn 14e verhuisde hij naar 
Goeree-Overflakkee. Michael vond dat 
prima en hoopte hiermee van het pesten 
af te zijn. Op zijn nieuwe school kreeg  
hij vrienden die hem meenamen naar een 
zogenaamde drankkeet. Michael dronk  
al gauw elke dag 3 tot 4 pilsjes. Toen 
op zijn 16e een relatie uitging, bood een 
vriend hem speed aan. En wat gaf dat een 
goed gevoel: Michael kon heel de wereld 
aan! Het ging van kwaad tot erger: naast 
speedgebruik, coke en heroïnegebruik  
en het dealen van deze troep. Michael 
kreeg contacten met veldwerkers van 
Ontmoeting, maar er veranderde niet 
veel. Periodes van veel en minder gebruik 
wisselden elkaar af. Op een dag trof een 
politieagent Michael aan in zijn auto op 
een strandje. Hij lag al dagen bij te komen 
van de laatste shot.  
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Cliënte
nfonds

 Ontmoeting
Wilt u op de hoogte blijven van het Cliëntenfonds?
Meld u dan aan voor het Cliëntenfondsalert. Dit kan via www.ontmoeting.org/clientenfonds.  
Af en toe ontvangt u een e-mail met een concrete vraag vanuit het cliëntenfonds en verhalen van 
cliënten die geholpen zijn. 
Op basis hiervan kunt u zelf bepalen of u op dat moment wilt bijdragen met een eenmalige donatie. 


