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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

‘Veel bewoners voelen 
zich eenzaam’

‘Ik heb geen mens..’. Deze uitspraak van de verlamde in Bethesda schiet wel eens door  
mijn hoofd als ik de verhalen hoor van bezoekers van onze inloop in Ede. Voor de verlamde 
man betekende het dat niemand hem het badwater in hielp als de engel het in beroering 

bracht. Voor onze bezoekers neemt eenzaamheid soms ook concrete vormen aan.  
Niemand hebben die je naar een ziekenhuisafspraak kan brengen, niemand hebben op  

wie je terug kunt vallen als je met een gebroken enkel thuis komt te zitten, niemand hebben 
met wie je overdag een praatje kunt maken. Ik vind het vaak schrijnende situaties, zeker als 

 ik me bedenk met hoeveel mensen ikzelf op een dag contact heb.  

Het troost me als ik lees dat Jezus de verlamde in Bethesda ziet liggen, dat Hij weet dat hij al 
lange tijd ziek is en dat Hij hem persoonlijk aanspreekt. Eenzaamheid gaat Hem aan het hart, 
Hij zoekt verbondenheid. Iets van die bewogenheid zie ik terug in onze vrijwilligers die zich 
op allerlei manieren -ook in coronatijd- voor de bezoekers inzetten. Ze doen een belletje, 

bezorgen een maaltijd, brengen een Ontmoetinggroet, maken een praatje bij de deur of in 
huis en laten weten dat ze er zijn. 

Zij geven inhoud aan onze nieuwe pay-off (de missie in één zin verwoord): samen leren leven.

Erika ten Hove
netwerkcoördinator
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GETUIGENIS

‘W
at gezellig dat ik jullie 
hier zie! Ik mis het zo 
dat ik niet naar de 
inloop kan. Ik zag jullie 

lopen, dus ik dacht: ik ga gewoon even 
kijken.’ 
Een enthousiaste bewoner van de Edese 
hoogbouwflat waar Ontmoeting sinds 
2019 een inloopruimte heeft, komt er 
even bij staan als we bij de Elskampflat 
foto’s maken voor dit artikel. Ze mist de 
ontmoetingen in de inloop, die door 
corona maar heel beperkt open kon.

Praatje met bewoner
Netwerkcoördinator Erika ten Hove van 
Ontmoeting maakt het vaker mee: als 
ze bij de inloopruimte moet zijn tijdens 
lockdownperiodes heeft ze al snel een 
praatje met een bewoner. ‘Alma van 
Engelenhoven en Monica Moerman, de 
twee kernteamvrijwilligers merken dat 
ook. Als ze maar even binnen zijn komen 
er meteen mensen langs.’
Het effect van corona op de mentale 
gezondheid van mensen wordt hier sterk 
gevoeld. Eenzaamheid in de wijk was al 
een probleem voordat het virus ons land 
binnenkwam. Een peiling die vorig jaar 
gehouden werd geeft aan dat 33 % van 

de bewoners van het groepje hoogbouw-
flats zich eenzaam voelt. Voor heel Ede 
ligt dat percentage op 15 %, een groot 
verschil dus.

Vriendje gezocht
Wat je dan tegenkomt in de praktijk? Erika 
geeft een voorbeeld. ‘Ik werd onlangs ge-
beld door een gezinscoach die betrokken 
was bij een gezin uit de buurt hier. Daar 
was een jongen van 12 die iemand zocht 
om mee te spelen. Wat erg, denk ik dan, 
dat zoiets via een gezinscoach en via mij 
tot stand moet komen. Dan zit je blijkbaar 
echt in een isolement.’
Achter één van de 114 voordeuren van 
de acht verdiepingen hoge Elskampflat 
woont de 58-jarige René. Hij is vaste 
bezoeker van de inloop en komt er graag. 
‘Ik weet hoe het is als de muren op je 
afkomen’, zegt hij. 
René heeft een flatwoning van het Leger 
des Heils. Hij mag er een jaar wonen, en 
het jaar is bijna om. Dat geeft hem stress, 
terwijl hij al een moeilijke periode achter 
de rug heeft. Hij was onder andere ver-
slaafd aan alcohol. 
René: ‘Mijn vader had acht jaar lang kan-
ker. In de periode voor hij overleed, ben 
ik gescheiden van mijn vrouw. Ik raakte 

dakloos en overspannen, en ik verkocht 
mijn autopoetsbedrijf. Geestelijk ging 
het slecht met me’, vertelt hij. Het leidde 
ertoe dat hij arbeidsongeschikt werd ver-
klaard. Nu leeft hij van een uitkering. 
‘Het gaat inmiddels wat beter met me’, 
blikt hij terug. ‘Maar corona maakt het niet 
makkelijker. Ik merk dat het voor anderen 
hier in de flat ook zwaar is.’

Jezus weerspiegelen
De behoefte onder de bewoners aan 
aandacht en persoonlijke interesse sterkt 
Erika in haar motivatie voor haar werk. 
‘Het raakt me telkens weer als ik in de  
Bijbel lees hoe de Heere Jezus om-
ging met mensen aan de rand van de 
samenleving, en de bewogenheid die Hij 
toonde’, zegt ze. ‘Neem Zijn ontmoeting 
met de bezetene in Gadara. Het eerste 
wat Jezus doet is: hem vragen naar zijn 
naam. Hij geeft hem ook kleding, Hij 
zorgt voor herstel. De Heere Jezus ziet 
hem echt als mens. Zo proberen wij ons 

‘We helpen 
en steunen 
elkaar’
Edese inloop doorbreekt 

isolement flatbewoners

‘In de inloop ervaar ik vriendschap en een luisterend oor. 
Thuis komen de muren soms op me af. Daar maak ik met  
iedereen een praatje. We helpen en steunen elkaar’, zegt  
vaste bezoeker René over de inloop van Ontmoeting in de  
Elskampflat in Ede. Dit verhaal vertelt hoe het met hem en  
de inloop gaat in coronatijd. Kom even mee!

'Eenzaamheid in 
de wijk is een groot 

probleem'

werk ook te doen: present zijn, weerspie-
gelen wie Jezus is, en dat doorgeven aan 
de bewoners.’ 
‘De inloop is voor hen inmiddels een 
veilige plek. Ze ontmoeten elkaar, we 
bieden een luisterend oor. We zijn er voor 
iedereen, en tegelijk vertellen we natuur-
lijk ook over wie we zelf zijn en wat ons 
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persoonlijk drijft. Welke vorm dat precies 
krijgt, dat blijft een zoektocht.’ 

Topvrouwen
‘Toen ik hier net woonde ging ik bij de 
inloop kijken’, vertelt René. ‘Alma en 
Monica kwamen meteen naar me toe en 
boden me koffie aan. Topvrouwen zijn 
het, ze kennen iedereen. Door hen ben  

Nieuwe plannen –  
voor als het 
weer kan ...

Wilt u als bedrijf uw maatschappelijke betrokkenheid  
omzetten in concrete daden? Dit kan door:

•  het sponsoren van een activiteit, bijvoorbeeld een maaltijd
•  uw personeel onder werktijd ‘uit te lenen’ als vrijwilliger voor 

Thuis in Zuid
•  een steentje bij te dragen aan de uitvoering van de nieuwe 

plannen voor bijvoorbeeld het opzetten van de nieuwe  
Thuishaven

 

Goed contact met de kerken vinden we erg belangrijk.  
Als kerk kunt u:
 
• ons werk ondersteunen met uw gebed
• een collecte voor de inloop organiseren
• helpen met het werven van vrijwilligers
•  meedenken rondom pastoraat en hoe we dit kunnen  

vormgeven
 
We vinden het mooi als we met elkaar kunnen nadenken  
hoe we de christelijke naastenliefde handen en voeten kunnen
geven. Zodat we er samen kunnen zijn voor onze kwetsbare 
medemens, binnen en buiten de kerkelijke gemeente.

Neem voor meer informatie contact op met Erika ten Hove, 
ethove@ontmoeting.org (of 06 - 246 939 36).  

‘Sinds Ontmoeting in 2019 bij de Edese inloop 
betrokken is, trekken we steeds meer mensen en 
breiden de activiteiten uit’, vertelt Erika ten Hove. 
‘We zijn van 20 naar 40 vrijwilligers gegaan. Samen 
met het Centrum voor Jeugd en Gezin bieden we 
bijvoorbeeld opvoedochtenden aan. De onderwer-
pen mogen de bewoners zelf aandragen. Omdat 
onze vrijwilligers de bijeenkomsten leiden, schept 
dat vertrouwen.’
Daarnaast is er regelmatig een koffieochtend, een 
lunch, een warme maaltijd en een bingoavond.  
‘Allemaal om de bewoners even uit hun eenzaam-
heid te halen’, vertelt Erika. 

Het virus zet een flinke streep door de ontwikkeling 
die was ingezet. In november vorig jaar stonden  
de vrijwilligers op het punt te beginnen met zin- 
gevingsavonden. ‘De bezoekers geven zelf aan  
dat ze vragen hebben bij de zin van hun leven. 
Sommigen voelen zich niet alleen eenzaam maar 
ook hopeloos.  
Ze reageerden positief op ons idee voor een  
zingevingsavond’, vertelt Erika. Het is nu wachten 
op de tijd dat de activiteiten weer kunnen plaats-
vinden.

Erika is in de tussentijd bezig met nieuwe plan-
nen voor de inloop en de bewoners. Zo breidt het 
team binnenkort uit met een ambulant begeleider 
voor mensen die dat nodig hebben. Ook wordt de 
oprichting van een ‘Thuishaven’ in Ede onderzocht, 
zoals Rotterdam die ook kent. Wordt vervolgd!

GETUIGENIS

'Weerspiegelen wie Jezus 
is, en dat doorgeven 
aan de bewoners.'

ik erin gerold. Ik denk nu ook mee over 
de activiteiten, ik help bij het koken en  
bij de bingo-avond. Samen leren leven, 
dat gebeurt hier echt. Toen ik een paar 

weken geleden in de put zat, vertelde  
ik tegen een kennis dat het voor mij  
niet meer hoefde. Die kennis belde Alma,  
en die kwam dezelfde avond langs.  
Na zo’n gesprek gaat het weer beter.  
De vrijwilligers zijn fijne en lieve  
mensen.’  

In contact met 
kerken en bedrijven
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Kerstpakkettenactie
Comité Nunspeet levert verschillende 
kerstpakketjes aan o.a. bedrijven en 
scholen. Het comité regelt de levens-
middelen en een bedrijf zorgt voor  
de non-foodprodukten. Er zijn 416 
pakketten samengesteld voor  
scholen en 40 pakketten voor  
Forza Fietsen. Het totaalbedrag was 
€ 3.025 euro.  

EINDEJAARSACTIES

Webshop 

De bekende herfstfair, georganiseerd 
door comité Barneveld, kon natuur-
lijk niet doorgaan. Maar het comité 
bedacht iets nieuws: een webshop! In 
december werden diverse producten 
tentoongesteld en men kon veilig 
online betalen. De bestellingen werden 
in een grote ruimte klaargemaakt en 
konden later opgehaald of bezorgd 
worden: € 1.500.  

Kerst- en nieuwjaarskaarten 
bezorgactie

Een kerstkaartje sturen kan natuurlijk 
altijd. Comité IJssel en Zwartewater 
sorteerde en bezorgde 5.500 kaarten 
in IJsselmuiden, Genemuiden en 
Kampen met hun buitengebieden. 
In plaats van postzegels betaalden 
mensen dan voor de bezorging van 
hun kaart(en), totaal: € 3.316.  

Lekker eten 😊

Een aantal comités is fanatiek  
aan de slag gegaan met het bakken 
en/of verkopen van diverse  
lekkernijen: 4 comités verkochten  
krentenstollen (€ 13.641) en 3 comités  
oliebollen (€ 6.408).  

Collecteren via flyers met 
QR-code
Met name veel huis- aan – huis 
collectes konden niet doorgaan. 
Als alternatief bezorgden sommige 
comités in coronatijd flyertjes met 
daarop een ‘QR-geefcode’. Comité 
Urk sloot het jaar af met een  
dergelijke collecte. Hun opbrengst 
was: € 356.  

In 2020 zorgden onze betrokken 
comités voor ruim € 120.000 aan 
inkomsten voor Ontmoeting. 
Vanwege de coronacrisis is dat 
bedrag een stuk lager dan in 
2019. Toch kijken we dankbaar 
terug: de samenwerking was fijn 
en het was mooi om te zien dat 
veel comités keken naar wat 
nog WEL (coronaproof) georgani-
seerd kon worden. En dat leidde 
soms ook tot nieuwe initiatieven. 
Deelnemende comités: dank  
jullie wel! Op deze pagina zijn een 
aantal eindejaarsacties uitgelicht. 

Nieuw pand 
Open Koffie Huis

MAALTIJDEN DOOR 
STUDENTEN

Supactie
Onze vrijwilliger Arjan Bal is op 22 februari 
gestart met zijn Elfstedentocht, op een 
sup! Dit doet hij voor de DEL-actie van 
het RD. Een prachtig initiatief, waarmee 
hij nu al ruim € 20.000 heeft opgehaald! 
In de volgende Post zullen we uitgebreid 
aandacht besteden aan deze fantastische 
actie!   

Steeds vaker komt het in het nieuws; talloze arbeidsmigranten uit Midden- en Oost 
Europa komen letterlijk op straat terecht nadat ze hun baan kwijtraken. Collega  
Ineke Bergsma richt zich voor Ontmoeting speciaal op deze groeiende groep niet- 
Nederlandse daklozen uit EU-landen. Ineke zoekt deze kwetsbare groep op en  
probeert een vertrouwensband met hen op te bouwen, problemen in kaart te brengen 
en mee te denken over oplossingen. Daarnaast wordt hulp geboden bij de terugkeer 
naar het land van herkomst. Onlangs besteedde ook het RD uitgebreid aandacht aan 
deze groeiende problematiek.  

EU-migranten

Het Open Huis in Haarlem heeft een 
nieuw pand gevonden voor het Open 
Koffie Huis. Op 1 februari ontvingen zij 
de sleutel en nu zijn ze flink aan het 
verbouwen om wellicht deze maand 
open te gaan.
Ontmoeting werkt in Haarlem samen 
met de kringloopwinkel van Woord & 
Daad. Cliënten van Ontmoeting zijn 
actief als vrijwilligers bij de kringloop 
en bij de koffietafel. In het vorige pand 
zat de koffietafel elke dag vol met 
mensen uit de wijk. Het was echt een 
ontmoetingsplek. De rol die de koffie-
tafel in de kringloopwinkel speelde, 
werd steeds groter. 

Medewerker Anja is blij met het nieu-
we pand: ‘Samen met de vrijwilligers 
en cliënten zijn we aan het verbou-
wen. Op beide plaatsen kunnen 
cliënten van Ontmoeting terecht. We 
hopen ook dat we straks weer een 
laagdrempelige plek zijn waar men-
sen zich gezien en gehoord voelen. 
Met het nieuwe pand hopen we onze 
activering en trajectbegeleiding te 
optimaliseren.’   

Ontmoeting heeft een samenwerking 
met het Hoornbeeck College. Nu er door 
corona studenten thuis zitten heeft de 
school de studenten van de horeca- 
opleiding ingezet om te koken voor  
mensen in de wijk die dit kunnen gebruiken. 
Zo ook voor onze Thuishaven. Dinsdag tot 
en met vrijdag gaan er - elke dag steeds 
meer - maaltijden richting onze Thuis- 
haven en worden ze door blije, dankbare 
cliënten opgehaald.   

NIEUWS

9-12         Kinderkatern
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H
anneke van Wolfswinkel is een 
van de vrijwilligers bij Thuis 
in Zuid en brengt regelmatig 
maaltijden rond bij bezoekers. ‘In 

onze kerkelijke gemeente hoorde ik over 
Thuis in Zuid, zoals in de voorbede en de 
gebedskring. Vanaf het eerste contact 
met bezoekers vind ik het ongelofelijk 
mooi werk om te doen.’ Wat Hanneke 
steeds verrast in het vrijwilligerswerk bij 
Thuis in Zuid is dat je meer ontvangt dan 
je geeft. ‘Bezoekers van de inloop hebben 
veel meegemaakt, zijn kwetsbaar en 
open en delen dingen die hen raken. Dat 
vind ik bijzonder.’

Doordat de inloop is gesloten in verband 
met corona, is de eenzaamheid sterk 
toegenomen. Daarom is het initiatief 
genomen om maaltijden te bezorgen 
in de wijk. Hanneke: ‘Mensen zijn een-
zaam, waardoor de ontmoetingen extra 
belangrijk zijn. Bij iedereen ben ik dus zo 
een uurtje aan het praten. Zo fijn vinden 
mensen het praatje. De ervaring is dat 
de eenzaamheid wat minder is, door het 
stukje warmte en liefde dat wij geven. We 
zijn een lichtpuntje in hun leven. Ik hoop 
dat we iets in gang zetten en dat ze door 
mijn collega’s en mij heen zien wie Jezus 
is. Dat is wat mij motiveert’, vertelt Hanne-
ke. ‘Mijn hoop en wens is te kijken en te 
leren kijken hoe Jezus naar mensen kijkt. 
Vol bewogenheid zocht Hij het verlorene, 
en had Hij oog voor het zwakke. Jezus 
volgen is ook Zijn voetstappen willen 
drukken. Met vallen en opstaan. Thuis in 
Zuid is voor veel bezoekers een tweede 
familie. In de wijk wonen veel mensen die 

VRIJWILLIGSTER 
HANNEKE BRENGT 
MAALTIJDEN ROND  

BIJ BEZOEKERS  
VAN THUIS IN ZUID

elkaar voor een bezoek aan de inloop  
niet kenden. 

Het zorgt voor minder eenzaamheid en 
sommige bezoekers zijn zelfs vrienden 
geworden. Nu de inloop gesloten is, merk 
ik dat ze onderling contact houden en 
voor elkaar proberen te zorgen. Onlangs 
was ik bij Thuis in Zuid in gesprek met 
enkele bezoekers. Toen een van de 
bezoekers hoorde dat een van de andere 
bezoekers gevallen was, besloot hij gelijk 
om naar haar toe te gaan.

Een keer in de week bel ik een mevrouw 
een halfuur. Hoe hectisch mijn agenda 
ook kan zijn, ik wil toch aandacht en tijd 
geven voor iemand die dit nodig heeft. 

Wat de vrouw pas tegen mij zei, raakte 
mij. “Soms ga ik naar de winkel als ik niets 
nodig heb. Dan kan ik mijn eigen stem 

'Ik wil toch aandacht en 
tijd geven aan iemand 

die ernaar snakt'. 

UIT HET WERKVELD

‘Als ik drie maaltijden ga bezorgen 
moet ik bij drie adresjes zijn en ben 

ik drie uur bezig. Dat tekent de
 eenzaamheid bij deze mensen. 

Anderzijds zie ik dat nu de inloop 
gesloten is, de bezoekers 

onderling contact houden.’

weer horen als ik gedag zeg tegen de 
caissière.” 

Iets voor een ander doen kan zo klein 
beginnen. Kijk in je directe omgeving 
rond en begin met vragen stellen. Dat kan 
zomaar zorgen voor waardevol contact.’  
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Een nieuwe 
pay-off
In de achterliggende maanden 
zijn we als Ontmoeting op 
zoek gegaan naar een nieuwe 
pay-off, die de missie in één zin 
verwoordt. We hebben gekozen 
voor samen - leren - leven 
(met de nadruk op leven).  
Graag delen we met u hoe we  
in deze woorden de missie van 
ons werk zien.

SAMEN
Samen met God, samen met de cliënt, samen met vrijwilligers, medewerkers  
en andere hulpverleners.

LEREN
met vallen en opstaan… 

Cliënt: leren om weer verbinding te krijgen met zichzelf en omgeving
Medewerker: leren om steeds weer geduld etc. op te brengen om er voor  
de cliënt te zijnleert ook van cliënten
Vrijwilliger: leren om met cliënten om te gaan, maar ook leren van de cliënten
 Ontmoeting is een lerende organisatie.

LEVEN
Het leven met al z’n ups en downs.  
Maar ook het leven met een hoofdletter, het echte leven met perspectief  
door een herstelde relatie met de Heere God.  
Dit verwijst meteen naar de identiteit van Ontmoeting.

Het mooie van deze drie woorden is 
dat we deze zowel apart als in groepen 
kunnen gebruiken om het gedachtengoed 
van Ontmoeting te verwoorden. Denk 
aan ‘samen leren’, ‘leren leven’ en ‘samen 
leven’. Elk woord afzonderlijk is betekenis-

vol. Zowel onze christelijke Identiteit als 
onze ‘unique selling points’ komen terug. 
Daarnaast laten we hiermee zien dat we 
niet simpel een ‘oplossing’ aanbieden. We 
leveren dus niet zozeer een eindproduct, 
we lopen mee met iemand. Ieder mens is 

waardevol en wij mogen een eind met  
ze mee oplopen.
 
Met elkaar willen we met deze woorden 
laten zien hoe wij betekenis geven aan 
hulp aan kwetsbare mensen.

NIEUWE PAY-OFF

‘In de inloop 
ervaar ik 

vriendschap en 
een luisterend 

oor!’
René, bezoeker inloop Thuis in Zuid
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VERHAAL VRIJWILLIGER

D
us ging ik op zaterdagochtend 
op pad om bij verschillende 
adressen een ontmoetingsgroet 
te brengen en even een praatje 

te maken.  De meeste mensen waren 
blij verrast (opvallend trouwens hoeveel 
mensen nog in pyjama aan de deur 
komen).

Bij een vrouw werd ik binnengevraagd. 
Dat vond ik heel bijzonder, want ik ken 
haar al vanaf het eerste begin dat we 
starten met de koffieochtenden, en ik 
had dit absoluut niet verwacht. We zaten 
wel eens in de hal te praten, maar verder 
kwamen we eigenlijk nooit. Ze heeft een 
moeilijk verleden, heeft erg weinig ener-

Nu we geen koffieochtenden en maaltijden kunnen houden, zijn er andere 
acties bedacht om contact met de mensen te houden.

ONTMOETINGSGROET 
THUIS IN ZUID

gie en leeft vaak in het donker, omdat ze 
niet goed tegen daglicht kan.
Maar ze was zo enthousiast, en vroeg of ik 
thee of koffie wilde. Natuurlijk wilde ik dat, 
want het gaat juist om de ontmoeting! 
Nadat ze koffie en thee had ingeschon-
ken praatten we wat. En ze zei tegen 
me: ‘oh, een mens in mijn huis, een echt 
mens! Je hebt mijn hele dag, nee, WEEK 
goed gemaakt! Jullie hebben me er echt 
doorheen gesleept.’
Hoe schrijnend, maar ook bijzonder dat 
zo’n klein gebaar zo veel goed kan doen. 
Ook mijn dag was goed door deze ont-
moeting….

Marjan van Steenbergen   

Open je hart voor de mensen in Ede...
Wil je ook meehelpen met de activiteiten in onze inloop? Misschien als gastvrouw of 
– heer bij de koffie-ochtenden? Of spreekt koken jou meer aan? Laat het weten als je 
geïnteresseerd bent, dan nemen we contact met je op. Dit kan via info@ontmoeting.org.

Momenteel is de ontmoetingsruimte in verband met de corona-maatregelen gesloten. 
Wanneer de activiteiten weer opgestart worden, zetten we je graag in!

Word  
vrijwilliger!

PERSOONLIJK

GERARD STOOP

bureaus zijn die het wél goed doen, maar 
op dit moment zijn arbeidsmigranten te 
afhankelijk van de bureaus. Die rege-
len niet alleen het werk, maar ook hun 
huisvesting en zorgverzekering, waardoor 
arbeidsmigranten erg kwetsbaar zijn. Het 
Aanjaagteam wil bijvoorbeeld dat de 
arbeidsmigranten een apart huurcontract 
krijgen. ‘Vandaag je werk kwijt mag nooit 
betekenen dat je vanavond je woning 
kwijt bent’, zegt Roemer. 

Inmiddels zijn we weer een aantal maan-
den verder. Feitelijk is er helaas nog niet 
veel veranderd. We wachten op politieke 
vervolgstappen. Door corona is bespre-
king van het rapport in de Tweede Kamer 
uitgesteld. Onze collega Ineke Bergsma 
in Rotterdam is dagelijks bezig met bo-
venstaande problematiek. Ze helpt waar 
het kan en kijkt of het mogelijk is of deze 
burgers terug kunnen naar huis. Mooi dat 
we er als Ontmoeting in deze schrijnen-
de omstandigheden voor deze naasten 
kunnen zijn! Daarmee brengen we ook 
voor deze doelgroep in praktijk dat we 
samen met hen kijken naar oplossingen, 
samen het leerproces aangaan, zodat ze 
weer echt kunnen gaan leven. En dat we 
met onze daden en waar mogelijk met 
onze woorden iets laten zien van de liefde 
van Christus. Alleen in Hem is er pas echt 
Leven mogelijk.    

D
e afgelopen week is diverse 
keren de situatie van Oost-Euro-
peanen in het nieuws geweest. 
Wat een schrijnende situaties. 

Mensen worden door uitzendbureaus 
naar Nederland gelokt met mooie verha-
len. Ze kunnen geld gaan verdienen en 
krijgen huisvesting. In Nederland aange-
komen blijken vaak de arbeidsomstandig-
heden belabberd en de huisvesting nog 
beroerder. Als ze niet bevallen, worden ze 
op straat gezet en zijn ze letterlijk dak- en 
thuisloos. Tot nu toe kunnen uitzendbu-
reaus dit nog legitiem doen. En dat in ons 
welvarende Nederland….. Gelukkig valt bij 
de politiek dit kwartje steeds meer. 

‘Maak arbeidsmigranten minder afhanke-
lijk van uitzendbureaus’, bepleit oud-SP-
leider Emile Roemer in een rapport over 
de woon- en werkomstandigheden van 
arbeidsmigranten. Roemer en zijn Aan-
jaagteam Bescherming Arbeidsmigranten 
komen met vijftig aanbevelingen in het 
in oktober 2020 gepresenteerde rapport 
Geen Tweederangsburgers.

‘Er zijn al jaren forse misstanden rondom 
arbeidsmigranten. Er wordt ook al jaren 
over gesproken, maar er is weinig veran-
derd’, zegt Roemer. Hij vindt dat uitzend-
bureaus voortaan een certificaat moeten 
aanvragen en de eigenaren in het bezit 

Geen tweederangsburgers 

moeten zijn van een Verklaring Omtrent 
Gedrag. Ook adviseert Roemer dat er 
meer arbeidsinspecteurs aangenomen 
moeten worden die de uitzendbureaus 
gaan controleren.
In mei 2020 werd een speciale com-
missie door het kabinet gevraagd met 
aanbevelingen te komen om de woon- 
en werkomstandigheden van arbeids-
migranten te verbeteren, zodat het hoge 
aantal coronabesmettingen in die groep 
kan worden teruggebracht.
Hoewel het allemaal begon met de co-
rona-uitbraak, kwam het virus niet meer 
ter sprake tijdens de presentatie van het 
rapport. Er is door het Aanjaagteam in 
brede zin gekeken naar de situatie van 
arbeidsmigranten.
Roemer benadrukt dat er ook uitzend-
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Veel mensen zijn eenzaam en missen contacten in hun woonomgeving. Hoe zou hun 

afgelopen jaar geweest zijn denk je? Precies. De medewerkers van onze inloop in Ede staan 

klaar om na de lockdown weer een veilige plek met aandacht te bieden aan de bewoners van 

de flats in de buurt. Zij openen de deur van hun hart voor de mensen in Ede. Help je mee?

Wil jij je hart openen voor de mensen in Ede? Kijk dan op hart.ontmoeting.org 

Open de deur van je hart...


