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‘Geef kwetsbaren 
hoop, hoe het  

leven ook loopt’

van Ontmoeting ?

Willeke geeft 
mensen het gevoel 
welkom te zijn
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Arbeidsmatige  
dagbesteding 
in Kralingen

Post voor jou 
Met leuke puzzels 

Persoonlijk
Gebedsverhoring! ‘ Ik voel mij  

welkom hier!’

Directie • Gerard Stoop
Redactie • Rianne Breeman- 
Nijburg 
Aan dit nummer hebben  
meegewerkt 
Willeke van der Meij,  
Jan van der Gaag, 
Pieter, Francisco, Pascal  
van den Hoek, Els Klop
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, 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

PIETER, CLIËNT BIJ ONTMOETING:



‘GEEF KWETSBAREN HOOP,  ‘GEEF KWETSBAREN HOOP,  
HOE HET LEVEN OOK LOOPT’HOE HET LEVEN OOK LOOPT’

VOORWOORD

Wat kunnen cliënten veel meegemaakt hebben in hun leven. Youssef bijvoorbeeld is opgegroeid 
in een gebroken gezin. Liefde was een onbekend begrip in zijn ouderlijk huis. Wat heeft hij 

vaak afwijzing ervaren. Óf Romano die geboren is in een achterstandswijk waar criminaliteit en 
middelengebruik aan de orde van de dag waren. Hij was nog maar 10 jaar toen hij met foute 

vrienden in aanraking kwam en zelf ook drugsverslaafd werd. Meerdere keren kreeg hij te maken 
met de politie. En dan heb je Wout nog die van de ene op de andere dag zijn werk kwijtraakte. 
Het duurde niet lang of hij kon zijn vaste lasten niet meer betalen. De bewuste dag waarop de 
deurwaarder op de stoep stond om hem uit zijn huis te zetten, staat in zijn geheugen gegrift.  

Hij moest aankloppen bij de nachtopvang voor een slaapplek. Tot slot denk ik aan Amira. Ze heeft 
psychische problemen door traumatische ervaringen vanuit het verleden. Amira slaapt slecht en 

voelt zich somber. Ze zit vaak binnen en heeft weinig sociale contacten.

Zomaar wat voorbeelden van cliënten die wij tegenkomen in ons werk. Het leert mij dat het niet 
vanzelfsprekend is dat het leven over rozen gaat. Het leert mij dankbaar te zijn voor wat God mij 

heeft gegeven. Het leert mij om mijn zegeningen meer te waarderen. Juist vanuit die achtergrond 
mag ik naast cliënten staan om hen hoop en perspectief te bieden. Door er voor hen te zijn,  

naar hen te luisteren en hen praktisch te helpen. 
 

Willeke van der Meij
ambulant woonbegeleider
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‘Ik weet: ik ben 
niet vergeten’

Een woonkamer met een ruwe betonnen vloer, hoog opgestapelde dozen,  
een keuken zonder fornuis. Eén luie stoel, voor de bezoeker. Wie de flat van cliënt 
Pieter binnenkomt krijgt de indruk alsof hij nog maar net verhuisde, maar hij woont  
er al drie jaar. Ontmoeting zorgt ervoor dat hij er zich toch thuis voelt.
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van kunstgrastapijt in een woonkamer. 
We concluderen dat het best grappig kan 
zijn maar ook lastig schoon te houden. 
Pieter besluit dat hij nog even verder 
denkt.

Gebutst leven
Het uitzicht uit de woonkamer van Pieters 
flat is fenomenaal; de hele skyline van 
Rotterdam is zichtbaar. Zo mooi als het 
uitzicht is, zo gebutst is Pieters leven. Het 
begint met een aantal gelukkige jaren op 
Aruba, waar zijn vader werkt als medisch 
specialist. Maar al op jonge leeftijd gaat 
Pieter zonder ouders naar Nederland, om 
vanuit een exclusief internaat in Baarn zijn 
middelbare schoolopleiding te doen.
De schooltypes wisselen elkaar af, het 
niveau blijkt voor Pieter te hoog en ook 
in het vervolgonderwijs lukt het niet echt. 
Op het moment dat zijn ouders -inmid-
dels terug in Nederland- scheiden gaat 
Pieter in militaire dienst. Daarna volgen 
een heel aantal werkgevers. Uiteinde-

GETUIGENIS

lijk werkt Pieter tot zijn pensioen bij een 
transportbedrijf.

In de vuilcontainer
Dan gaat het haperen. Het leven zonder 
werk valt Pieter zwaar; hij vereenzaamt 
en heeft zijn financiën niet op orde. Een 
huisuitzetting volgt. De deurwaarder laat 
een grote vuilcontainer komen, die het 
grootste deel van Pieters persoonlijke 
bezittingen opslokt. Pieter heeft bijna niets 
meer.
Een wijkcentrum dat hij binnenloopt op 
zoek naar hulp, verwijst hem naar Ont-
moeting. ‘Zij hebben ervoor gezorgd dat 
ik deze flat kreeg’, zegt Pieter. ‘Daar ben ik 
erg blij mee, hoewel ik wel gek word van 
die herrie van de verbouwing’.
Hij krijgt regelmatig bezoek van ambulant 
woonbegeleider Willeke van Ontmoeting. 
Ze beheert Pieters financiën, ze helpt hem 
bij het bijhouden van de post, ze herinnert 
hem aan belangrijke afspraken en heeft 
recent huishoudelijke hulp geregeld. 

‘N
ever felt so happy 
before’, luidt de titel van 
een boek op een van de 
stapels in Pieters woning. 
‘Nooit heb ik me zo ge-

lukkig gevoeld’. Ondanks de chaos in zijn 
huiskamer is dat echt zo voor de 70-jarige 
Pieter. Hij kreeg de woning aan de rand 
van Rotterdam via Ontmoeting, nadat hij 
zijn vorige huis uit was gezet.

Gras in de kamer
‘Ik weet nog niet of ik hier blijf wonen’, 
zegt Pieter. Hij woont nu drie jaar in deze 
flat. De eigenaar van het gebouw is al 
maanden aan het renoveren. Overal zijn 
bouwvakkers aan het werk en het irritante 
geluid van zware betonboren dringt in 
elke kamer door. Pieter: ‘Omdat ik nog 
wat onrust voel, heb ik nog niet zoveel 
opgeruimd. En dus ligt er ook nog geen 
vloerbedekking. Maar ik zat te denken, 
zou ik binnen kunstgras kunnen leggen?’
We praten even over de voors en tegens 

Willeke: De maatschappij 

is hard, veel cliënten tellen 

daar niet mee. Wij willen er 

voor ze zijn.’
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Thuis voelen
‘De gesprekjes tijdens onze ontmoetingen 
gaan over allerlei onderwerpen’, vertelt 
Willeke. ‘Je trekt lang met elkaar op dus je 
leert elkaar echt kennen. Het is mooi om 
te merken als er een vertrouwensband 
ontstaat. Ontmoeting creëert een sfeer 
waarin mensen zich thuis mogen voelen, 
die veiligheid biedt en waarbij ze zichzelf 

mogen zijn. De maatschappij is hard, veel 
cliënten tellen daar niet mee. Wij willen er 
voor ze zijn.’
Pieter knikt meteen als je hem vraagt of 
Ontmoeting hem een thuisgevoel geeft. 
‘Zéker. Dat gevoel heb ik als Willeke 
mij opzoekt. Ze geeft me aandacht en 
daardoor weet ik: ik ben niet vergeten, ik 
zweef niet als een satelliet in de ruimte.  

Als ik de kringloopwinkel aan de Oudedijk 
bezoek om er een kopje koffie te drinken 
heb ik dat gevoel ook. Je zit daar met 
allemaal lotgenoten aan een tafel, het is 
fijn om er te zijn. Dan kan ik niets anders 
zeggen dan: dit is thuis.’

Jezus’ voorbeeld
Willeke vertelt dat ze er in haar werk op 
probeert te letten hoe de Heere Jezus 
omging met mensen. ‘Ik zie bij reforma-
torische christenen weleens vooroorde-
len over mensen met een verslaving en 
mensen die op straat leven. Maar juist 
christenen kunnen dan leren van het 
voorbeeld dat Jezus geeft. Hij zocht deze 
mensen op.’
Ze noemt het lied ‘In ons hart geboren’ 
van Sela. ‘Het inspireert me’, vertelt Wille-
ke. ‘Laat ons leven een teken van Uw lief-
de zijn – dat probeer ik uit te stralen. Een 
nieuw begin is mogelijk, leert Jezus ons. 
Soms zijn er openingen om dat ook met 
een cliënt te bespreken. Dan mag je iets 
delen in de hoop dat God het zegent.’  

De decembermaand is voor de cliënten van Ontmoeting extra zwaar, 
weet Willeke. ‘Ze beseffen dat veel mensen gezellig bij elkaar zijn. Zelf 

hebben ze vaak niet zo’n groot netwerk. De dagen zijn kort, het wordt snel 
donker. Dat heeft invloed op hun stemming. Ze isoleren zich sneller, en 
gebruiken soms alcohol en drugs om de eenzaamheid te verdoven. We 
proberen juist in die dagen ook activiteiten aan te bieden.’
‘Er is zoveel wat wij hebben wat voor deze mensen niet vanzelfsprekend 
is. Dat realiseer ik mezelf ook heel sterk. We willen onze cliënten tot zegen 
zijn, en daarvoor hebben we ook echt middelen nodig. Ik hoop dat lezers 
door dit verhaal geraakt worden en bereid zijn om te geven aan ons werk.’

Eenzaamheid verdoven
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PORTRET

‘Willeke geeft  
me aandacht  
en daardoor  
weet ik: ik ben  
niet vergeten.’

7



Locatie Harderwijk heeft meegedaan met Burendag! Het werd een leuke activiteit, om 
elkaar als buren beter te leren kennen. Er was een kleedjesmarkt, bingo, springkussen 
en barbecue. Twee cliënten hielpen mee met de voorbereidingen. Een creatieve cliënt 
had een kraampje met schilderijen. De opkomst was niet hoog, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Praatjes maken met buurtbewoners, vertellen wat we doen in Harderwijk, 
genietende kids op het springkussen en een Poolse cliënt die de barbecue bediende. 
En er werden zelfs schilderijen verkocht! Ze vertelde: “Ik kon er vannacht niet van sla-
pen, zo spannend vond ik het. Maar ik heb een leuke dag gehad en zelfs wat schilde-
rijtjes verkocht.” Dit maakt het al met al een geslaagde dag.  

Mevrouw Christine Eskes, de nieuwe 
wethouder in Rotterdag, ging in  
november mee op ochtendronde  
met het veldwerkteam.  
Ze wilde weten wie 
er op straat slapen en 
wat er zoal gebeurt en 
nodig is in de hulpver-
lening. Vanaf 5 uur wer-
den buitenslapende 

In Hoek van Holland zoeken we al lan-
gere tijd naar een grotere locatie voor 
het verlenen van hulp aan kwetsbare 
mensen. Nadat het voormalige gebieds-
kantoor aan de Prins Hendrikstraat 161 
leeg kwam te staan, is gezocht naar een 
nieuwe bestemming. Dat pand is eigen-
dom van de gemeente Rotterdam en zij 
hebben besloten dit pand te verkopen 
aan Ontmoeting. Stichting Ontmoeting wil 
in het pand 18 woningen realiseren voor 
kwetsbare inwoners, waar wij hen woon-
begeleiding bieden voor ruim één jaar.    

Burendag

  NIEUWE LOCATIE IN   
  HOEK VAN HOLLAND  

Wethouder gaat mee op ochtendronde 
mensen op het station, in parkeergarages, 
en in tenten aan de randen van de stad 
opgezocht. Mevrouw Eskes heeft zelf jaren 

in de jeugdbescherming en 
reclassering gewerkt, en 
dit was te merken aan haar 
warme betrokkenheid.  
Het was goed met haar te 
spreken en samen op pad  
te gaan!  

Op onze locatie in Haarlem is spontaan het idee 

ontstaan van een activerings-houtbewerkingspro-

ject. Van afvalhout en pallets, die we krijgen van 

een bedrijf worden insectenhotels en vogelhuis-

jes gemaakt. Via social media hebben we een 

oproep gedaan voor tweedehands gereedschap. 

Met een groep van 7 mannen en vrouwen wordt 

er twee middagen geklust. Ondertussen zijn de 

eerste insectenhotels al verkocht!  

EEN SPONTAAN PROJECT IN HAARLEM

NIEUWS
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ACTIES December 2021
Ha jongens en meisjes,

Het is bijna kerstfeest. Voor kinderen meestal een fijne en gezellige tijd! Vaak gaan de kaarsjes en de kachel aan. ‘s Avonds onder een dekentje op de bank luisteren naar het voorleesverhaal van Tim of Wallie . Helaas missen veel mensen die problemen hebben die warmte en gezelligheid. Ontmoeting probeert er voor hen te zijn. Daar kun je over lezen in het verhaal van de straatgidsen en het verhaal van Pascal en Francisco. 

Groetjes van Els Klop

David en Erik kennen de stad  
Rotterdam op hun duimpje en vinden 
het fijn om bezig en nodig te zijn.  

In Rotterdam organiseert Ontmoeting 
daarom straatwandelingen. Niet zomaar een 
gewone wandeling door de stad. Maar een 
wandeling met een cliënt van Ontmoeting 
als gids. Al wandelend geeft de gids een 
ontroerend inkijkje in zijn leven.

Gids Erik was verslaafd, heeft in de 
gevangenis gezeten en is 3 jaar dakloos 
geweest. Hij neemt je mee naar het gebied 
in de stad waar zijn leven op straat zich 
afspeelde. Door de verhalen van Erik zie je 
Rotterdam met zijn ogen. 

Ook gids David is verslaafd geweest. Hij 
vertelt: 'Niemand denkt bij zichzelf om 
vanaf vandaag verslaafd te gaan worden. 
Daar gaat meestal een heleboel ellende en 
eenzaamheid aan vooraf'. David is geboren 
op de Nederlandse Antillen. Zijn vader 
heeft hij nooit gekend en hij heeft in zijn 
kindertijd veel meegemaakt. Hij kreeg op 

8-jarige leeftijd voor de eerste keer drugs 
aangeboden door zijn oom. Vanaf toen is het 
van kwaad tot erger gegaan.

Ontmoeting heeft hen geholpen om hun 
leven weer op orde te krijgen. De gidsen 
ontmoeten tijdens het wandelen mensen 
die oprecht luisteren naar hun verhaal. Dat 
helpt hen in het verwerken van alles wat ze 
hebben meegemaakt. Bij Ontmoeting zijn we 
super trots op David en Erik. Ze hebben zelf 
veel voor elkaar gekregen.  
Zij vinden steeds opnieuw hoop en moed om 
door te gaan. Wij helpen hen, maar doordat 
zij altijd voor ons klaar staan helpen zij ons 
ook. Het vertellen van hun verhaal brengt 
hun wereld een stukje dichter bij ons als 
christenen. Door hun verhaal kunnen wij  
hen beter begrijpen en leren we om respect 
voor hen te hebben.

'Het vertellen van hun 
verhaal brengt hun wereld 

een stukje dichterbij'

Op ontdekkingsreis
door Rotterdam met David en Erik
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W  erken en bezig zijn is belangrijk  
voor mensen. Door bezig te zijn doe 

je mee in het leven en ben je belangrijk.  
Je weet iedere morgen wat je moet gaan 
doen. Werken geeft mensen dus een doel  
en een goed gevoel.

Maar mensen die om hulp vragen bij 
Ontmoeting vinden werken ook moeilijk. 

Ze hebben niet de juiste diploma’s, zijn 
depressief of hebben problemen. Ze krijgen 
soms snel ruzie met hun baas en raken dan 
hun baan kwijt.

Pascal werkt bij Ontmoeting. Hij gelooft 
dat met de juiste hulp voor veel cliënten 
een (vrijwilligers)baan te vinden is die 
bij hen past. We noemen dat werktraject 

Francisco heeft een moeilijke tijd gehad 
en kreeg daarom hulp van Pascal bij 
Ontmoeting. Hij is erg blij dat hij nu 

een vrijwilligersbaan heeft bij voetbalstadion 
Excelsior. Hij schildert of schoffelt het 
onkruid. 

Als vrijwilliger is hij van alle markten thuis. 
Hij is bijna elke dag in het stadion te vinden. 
Het voelt fijn dat hij gewaardeerd wordt en 
dat hij er bij hoort. Ieder mens wil graag 
ergens bij horen toch? Hij houdt van buiten 
zijn en van beweging. Francisco mag iedere 
week meedoen met de voetbaltraining. Dat 
vindt hij geweldig leuk. 

Francisco vertelt ‘Een rugzak met problemen 
heeft iedereen. Ik kan erin blijven hangen, 
maar ik dacht: pak jezelf goed aan en maak 
er wat van’. En bij Excelsior zijn ze maar wat 
blij met Francisco!

  BIJ VOETBALSTADION   
  EXCELSIOR IN ROTTERDAM  

begeleiding. Moeilijk woord hè? Pascal 
helpt dus de cliënten te onderzoeken wat 
haalbaar voor hen is. Op die manier kunnen 
cliënten op hun eigen tempo weer groeien 
naar een normale invulling van hun dag.

EVEN…. bij de pinken

FRANCISCO AAN HET WERK
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FRANCISCO AAN HET WERK Woordzoeker
AANDACHT
ACTIVERING
BIJBELUUR
DAKLOOS
DONKER
EENZAAM
GESPREK
GEVANGENIS

HULP
INLOOP
KERST
KRACHT
LUISTEREN
NAASTE
PASTOR
SCHULDEN

STRAAT
THUIS
VEILIG
VELDWERK
VERSLAAFD
VERTROUWEN
WARMTE
WONEN

EVEN PUZZELEN  

OPLOSSING:

W D I N L O O P A S T O R

G L O E L A A N D A C H T

K E U N T H U I S H U L P

O G S I K K R A C H T E A

M E V P S E , V H O V E C

D V V E R T R O U W E N T

E A E W R E E L L O L Z I

S N K I A S K R D N D A V

T G E L L R L J E E W A E

R E R E O I M A N N E M R

A N S T H O G T A U R I I

A I T N A A S T E F K S N

T S B IJ B E L U U R D ! G

Veel van onze cliënten kennen de God van de 

Bijbel niet. Ze hebben nog nooit een verhaal uit de 

Bijbel gehoord. Wij vroegen in de vorige Post om 

Bijbelverhalen voor onze cliënten. Emily van der 

Velde (9 jaar) stuurde het Bijbelverhaal van de 

Barmhartige Samaritaan en Febe Schellevis (5) 

tekende het kerstverhaal. Het zijn de winnaars en zij 

krijgen een leuk presentje thuisgestuurd.

Zoek de oplossing en mail deze met je adres naar 
communicatie@ontmoeting.org. Alle inzenders  
krijgen een cadeautje toegestuurd.

Wat vind jij?

Cliënten bij Ontmoeting hebben geen 
huis, of wel een huis maar voelen zich 
eenzaam. Wat zou jij graag aan onze cliënten geven zodat 
zij zich weer ergens thuis voelen?

Nienke Bik (10 jaar): Ik hoop dat de client een kerk vindt waar de 
mensen vriendelijk zijn voor hem en hem vaak uitnodigen om te 
eten of leuke dingen te doen.
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M’n beste kameraad

Robert heeft een kameraad. De zwervershond Wally. Maar z’n vader is 

helemaal niet blij met Wally. Totdat er iets gebeurt waar ze echt niet 

op hadden gerekend. En dan….?

Scan de QR code of ga naar
ontmoeting.org/helpmee/voor-jongeren/

Tim en de slimme inbreker

Als Tim op een dag uit school komt, ziet hij in de buurt een man die 

heel verdacht bezig is. Tim besluit een kijkje te gaan nemen, maar wat 

er dan gebeurt…?

Scan de QR code of ga naar 

ontmoeting.org/helpmee/voor-jongeren/

klusjes

Jorina (9 jaar), Marilynn (8 jaar) 
en Anneli (4 jaar) zijn heel druk 
geweest met de het doen van klusjes. 
Bij familie, bij de buren én op het 

vakantiepark waar  
zij verbleven! Ze 
hebben daarmee 
totaal € 102,75- 
opgehaald. Wat mooi 
van die meiden!

KOM IN ACTIE!  

Scan de QR-code en geniet van deze mooie 
luistercd's!

Wat vind jij?
Cliënten bij Ontmoeting hebben 
geen huis, of wel een huis maar 
voelen zich eenzaam. Wat heb 
jij nodig om je ergens thuis te 
voelen?

Elaine Modderkolk (10 jaar): Om mij 
ergens thuis te voelen heb ik 
vooral mijn familie nodig.  
Een veilige plek waar ik 
fijn kan spelen, eten en 
slapen is voor mij een 
echt thuis!

Je hebt binnenkort kerstvakantie. Kom jij in actie voor Ontmoeting?  
Doe klusjes voor familie, buren, mensen uit de kerk en verdien geld voor 
Ontmoeting. Je kunt lege flessen ophalen, aardappels schillen, cake bakken, 
fietsen schoonmaken of de stoep vegen. Het geld mag over gemaakt worden  
op NL35RABO0387669140. Vermeld in de omschrijving je naam, adres en het 
woord kerstvakantieklusjes. Als dank krijg je een leuk cadeautje toegestuurd.
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Jassenactie Speksnijder  
Speksnijder heeft weer een mooie 
actie voor Ontmoeting! Bij inle-
vering van een oude jas krijgen 
klanten korting op de aankoop 
van hun nieuwe jas. En de oude 
jassen? Die krijgen een tweede 
kans bij Ontmoeting en wij zorgen 
ervoor dat onze cliënten hier nog 
veel plezier van gaan hebben. Een 
mooi doel voor oude jassen!  

Collecten
Door verschillende comités zijn  
(online) collecten georganiseerd. 
We zijn blij en dankbaar dat er, 
ondanks de coronamaatregelen, 
ruimte was om dit te organiseren. 
Dank aan alle vrijwilligers die zich 
in hebben gezet hiervoor! 

Collega Erika ten Hove heeft een gastles 

gegeven over ons werk rond de Elskam-

perflat in Ede. Ervaringsdeskundige Rene 

vertelde hoe het was om dakloos te zijn. 

De jongeren op school hebben een ver-

koopactie opgezet en een sponsortocht 

georganiseerd. Dit heeft het prachtige 

bedrag van € 3.261,25 opgeleverd. De 

opbrengst is bestemd voor het inloophuis 

Thuis in Zuid. Eenzaamheid in deze wijk is 

een groot probleem. Het inloophuis biedt 

een laagdrempelige mogelijkheid aan 

bewoners om elkaar te ontmoeten. 

Voorlichters gezocht!
Ben je communicatief vaardig en 
vind je het leuk om voor groepen een 
presentatie te verzorgen? Wij zoeken 
een voorlichter voor het geven van 
presentaties en voor het geven van 
gastlessen op scholen. 

Als voorlichter breng je de leef- en 
gedachtewereld van kwetsbare men-
sen die zijn vastgelopen dichterbij. Je 
geeft tips en handvaten in hoe je als 
christen om kunt zien naar de ander 
in nood. Met behulp van een kant-en-
klare presentatie ga je vertellen over 
het werk van Ontmoeting. Iets voor 
jou? Of weet je iemand die dit leuk 
zou vinden? Neem contact op met  
Els Klop, eklop@ontmoeting.org  
of 030-635 4090. 

Van Lodenstein Praktijk- 
onderwijs in Ede

ACTIES

Honderden kinderen en jongeren gingen 
afgelopen zomer op reis met Koers-
vakanties, onderdeel van de JBGG. Er 
werd aandacht besteed aan het thema 
‘met andere ogen’, waarbij deelnemers 
werden uitgedaagd met andere ogen te 
kijken naar dak- en thuislozen. Er is geld 
opgehaald voor een motor voor onze 
veldwerkers en mountainbikes voor  
cliënten. Het aandenken was een mooie 

zonnebril. Dank voor jullie inzet!  

 Koersvakanties 

M’n beste kameraad

Robert heeft een kameraad. De zwervershond Wally. Maar z’n vader is 

helemaal niet blij met Wally. Totdat er iets gebeurt waar ze echt niet 

op hadden gerekend. En dan….?

Scan de QR code of ga naar
ontmoeting.org/helpmee/voor-jongeren/

Tim en de slimme inbreker

Als Tim op een dag uit school komt, ziet hij in de buurt een man die 

heel verdacht bezig is. Tim besluit een kijkje te gaan nemen, maar wat 

er dan gebeurt…?

Scan de QR code of ga naar 

ontmoeting.org/helpmee/voor-jongeren/

klusjes

Jorina (9 jaar), Marilynn (8 jaar) 
en Anneli (4 jaar) zijn heel druk 
geweest met de het doen van klusjes. 
Bij familie, bij de buren én op het 

vakantiepark waar  
zij verbleven! Ze 
hebben daarmee 
totaal € 102,75- 
opgehaald. Wat mooi 
van die meiden!

KOM IN ACTIE!  

Scan de QR-code en geniet van deze mooie 
luistercd's!

Wat vind jij?
Cliënten bij Ontmoeting hebben 
geen huis, of wel een huis maar 
voelen zich eenzaam. Wat heb 
jij nodig om je ergens thuis te 
voelen?

Elaine Modderkolk (10 jaar): Om mij 
ergens thuis te voelen heb ik 
vooral mijn familie nodig.  
Een veilige plek waar ik 
fijn kan spelen, eten en 
slapen is voor mij een 
echt thuis!

Je hebt binnenkort kerstvakantie. Kom jij in actie voor Ontmoeting?  
Doe klusjes voor familie, buren, mensen uit de kerk en verdien geld voor 
Ontmoeting. Je kunt lege flessen ophalen, aardappels schillen, cake bakken, 
fietsen schoonmaken of de stoep vegen. Het geld mag over gemaakt worden  
op NL35RABO0387669140. Vermeld in de omschrijving je naam, adres en het 
woord kerstvakantieklusjes. Als dank krijg je een leuk cadeautje toegestuurd.
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Christenen ervaren vaak grote afstand met de 

meest kwetsbare mensen in de samenleving.  

Leefwerelden liggen vaak ver uit elkaar.  

Ontmoeting biedt vanuit het Vormingshuis een 

cursus aan. We geven praktische tips en leren 

vaardigheden die ruimte scheppen voor echte 

ontmoeting. Dit doen wij door cursisten te  

confronteren met de leef- en gedachtewereld  

van onze cliënten. 

Basistraining  
‘Er is (g)een ander’ 
omvat één dag en is bedoeld 
voor particulieren,  
kerkenraden en  
onderwijsgevenden.

Verdiepingstraining  
‘Verruim je hart’  
omvat twee dagen en is  
bedoeld voor predikanten  
of pastoraal werkers. 

in opleiding. € 2250,-
voor een groep 

van max. 15 deel-
nemers

€ 120,-
per persoon

Meer info of aanmelden: ontmoeting.org/vormingshuis of vormingshuis@ontmoeting.org
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M
isschien helpt het al, als je 
niet spreekt over ‘zonder 
oordeel’, maar over ‘met 
mildheid en genade ergens 

naar kijken’. Dan hoef je niet te focussen 
op wat je niet mag doen, maar wat je wel 
mag doen.

Soms vind je dat die ander ‘vreemd  
gedrag’ vertoont. Of misschien houdt  
die ander er in jouw ogen wel vreemde 
ideeën op na. Dat hoef je niet weg te  
duwen, maar probeer er dan met mild-
heid en genade naar te kijken.

Cultuur
Een tijdje terug hoorde ik een lezing over 
cultuur. Cultuur is dat wat overblijft als je 
alles vergeten bent wat je (cognitief) ge-
leerd hebt. Heel waardevol om te horen 
dat er in de Midden-Oosterse cultuur drie 
zaken waardevol voor je zijn: geliefden, 
grond en geloof. Het is een eer om die 
te verdedigen, zodat je ze niet verliest. 
Laat het eens op je inwerken. Dan kan 

je mening over mensen uit die cultuur, 
bijvoorbeeld vluchtelingen, ineens milder 
of genadevoller worden. Je begrijpt het 
ineens beter als je hoort dat echtgenoten 
uit zo’n cultuur hun geliefden ‘in huis  
opsluiten’, omdat ze hen willen bescher-
men. Het is immers een eer om goed 
voor je geliefden te zorgen.

Mild kijken
Probeer de komende tijd eens met  
mildheid en genade naar de ander te 
kijken, om in ieder geval in eerste  
instantie je oordeel uit te stellen. Het 
helpt je om wezenlijk contact te maken 
met de ander. Binnen Ontmoeting han-
teren we o.a. de Presentiebenadering als 
methodiek in de hulp aan cliënten.

En wees eerlijk, jij vindt het toch ook 
fijn dat een ander jóu met mildheid en 
genade benadert en niet direct met een 
oordeel klaar staat? Hoe fijn is het om 
te merken dat de ander het probeert te 
zien vanuit jóuw perspectief.  

•  Vraag jezelf af wat er bij die ander 
‘op het spel staat’. Waar is de ander 
bang voor?  Of waar verlangt de 
ander naar?

•  Probeer daarna te ontdekken wat 
daar achter zit. Met andere woor-
den: Wat voor de ander van waarde 
is, wat hij of zij niet wil verliezen? 
Accepteer en waardeer die waar-
de! (Denk aan het voorbeeld uit het 
Midden-Oosten op deze pagina.)

•  Als je naar de ander luistert en 
je merkt dat je een oordeel hebt 
over de ander, vraag je dan af wat 
er bij jóu op het spel staat. Ben je 
ergens bang voor? Of verlang je 
iets? Erken en accepteer dat voor 
jezelf. Daarmee maak je ruimte om 
meer onbevangen naar de ander te 
luisteren.

•  En je mag ook naar jezelf kijken 
vanuit een houding van mildheid 
en genade.

  Tips voor een goede   
  luisterhouding:  

Luisteren zonder oordeel…

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Het kan heel waardevol zijn 
daar eens bij stil te staan. Al is het alleen maar om te ervaren hoeveel 
oordelen je hebt als je luistert naar anderen. Dat betekent niet dat je 
nooit iets mag vinden. Of niet je eigen mening mag hebben. Het zou 
míjn oordeel over jou zijn, als ik dat zou zeggen.

VORMINGSHUIS

DOOR JAN VAN DER GAAG
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UIT HET WERKVELD

‘Mensen helpen bij het vinden van 
dagbesteding en weer onderdeel 
worden van de maatschappij. Daar 
zet ik mij voor in. Ik word er blij van 
als mensen door dagbesteding 
uiteindelijk groeien en verdere 
stappen willen zetten.’

I
n de wijk Kralingen in Rotterdam probeert 
Pascal, die sinds januari voor Ontmoeting 
werkt, zoveel mogelijk cliënten te bege-
leiden bij arbeidsmatige dagbesteding. 
Cliënten kunnen bijvoorbeeld werken 

in de kringloopwinkel, als pakketbezor-
ger of als klusjesman bij Excelsior. Op dit 
moment begeleidt Pascal zo’n 80 cliënten, 
hij vertelt: ‘zij worden ‘werkklaar’ gemaakt, 
wennen om weer een ritme te krijgen en 
leren omgaan met collega’s. Als ze toe zijn 
aan een volgende stap, krijgen ze vanuit de 
gemeente een werkcoach toegewezen. Die 
helpt hen bij het zetten van vervolgstap-
pen.’

Pascal werkt nauw samen met Julia, ze 
vormen een team als werkprojectcoördi-
natoren. Samen begeleiden ze cliënten in 
heel Rotterdam en bedenken ze projecten. 
Er wordt een portfolio opgesteld, waarin 
cliënten aangeven waar ze staan, wat ze 
willen bereiken en hoe de werkprojectcoör-
dinator hierbij kan helpen.

Dankbaar
Ik begeleid onder andere Francisco, hij wil 
over een paar jaar ervaringsdeskundige 

zijn. Ik help hem om inzichtelijk te maken 
wat hij moet doen om daar te komen. Vanaf 
maart volgend jaar kan hij een opleiding 
starten. In de tussentijd neem ik hem mee 
naar evenementen, om zijn verhaal te doen 
voor groepen. Zo kan hij vast wennen. Voor 
Francisco betekent het veel. Hij zei laatst 
tegen mij ‘je weet niet hoeveel het voor mij 
betekent dat je mij ondersteunt. Dankzij 
jou heb ik nu de kans om bij Excelsior te 
klussen en te voetballen.’ Hij is dankbaar dat 
hij deze kans krijgt.

Voldoening
Het geeft mij voldoening als mensen op 
plekken terecht komen waar ze gezien 
worden, door kunnen groeien en onder-
deel worden van de maatschappij. Zelf 
leer ik veel van cliënten. Ze hebben zoveel 
meegemaakt, maar ze staan weer op en 
gaan door. Al zitten ze een paar weken in 
een kliniek, toch bellen ze mij daarna op 
of ik dagbesteding kan regelen. Voor de 
afleiding en omdat ze de draad weer op 
willen pakken. 

Hoop
Als ik kijk naar wat Jezus deed, geeft dat mij 
kracht om door te gaan. Hij zocht de aller-
zwaksten op en ondersteunde hen. Onze 
cliënten hebben heftige dingen meege-
maakt. Ik ben zelf opgegroeid in Rotterdam 
Zuid en weet dat als je opgroeit in bepaal-
de wijken je echt minder kansen hebt. Ik wil 
mijn cliënten kansen en hoop bieden. Dat is 
het meest dankbare aan mijn werk!  

Pascal van den Hoek, werkprojectcoördinator bij Ontmoeting

Begeleiding van mensen naar  
een zinnige dagbesteding

Op verschillende manieren  
bieden we cliënten arbeidsmatige 
dagbesteding: 

Kringloopwinkel: Nieuwe Hoop 
is een plek waar iedereen de 
kans krijgt om zichzelf te zijn. 

Maandelijks werken er meer dan 25 van 
onze cliënten in de winkel. Voor iedereen 
is er wel iets te doen!

Klussen bij Excelsior:  
De Facilitair Manager van 
Excelsior is al twee jaar alleen 

verantwoordelijk voor de onderhoud van 
het stadion. Veel klussen zijn blijven liggen 
en hij is dan ook dolblij met onze hulp.

Pakketbezorging: Dagelijks 
bezorgen cliënten in Rotterdam 
pakketjes. Er staan dagelijks 
negen grote bakfietsen en 250 

pakketjes klaar om te bezorgen. Iedere 
deelnemer bezorgt rond de 30 pakketjes 
op een avond.

Naaiatelier: In Rotterdam Zuid 
hebben we ons eigen naaiatelier. 
Hier leren wij cliënten alles wat 

nodig is om de mooiste creaties te maken. 
Er wordt gestart met het maken van tasjes. 
De materialen die gebruikt worden krijgen 
hierdoor een tweede leven.

Opleidingen: Het is van belang 
dat cliënten zich blijven ontwik-
kelen. Daarom bieden we als 

Ontmoeting verschillende cursussen  
aan, zoals een heftruckcertificaat, een 
sollicitatietraining of een VCA-training.
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In sportieve kleding komt Francisco de kring-

loopwinkel in Kralingen binnenlopen. Hij komt 

net terug van een wekelijkse voetbaltraining, 

gegeven door Excelsior. Via Ontmoeting is hij 

met Excelsior in contact gekomen. Naast de 

wekelijkse training werkt Francisco als ‘manusje 

van alles’ voor de voetbalclub: ‘ik schilder en 

word als verkeerregelaar ingezet tijdens wed-

strijden’. 

Francisco heeft een moeilijke tijd achter de rug, 

maar hij is blij dat hij kan werken. ‘Hierdoor krijg 

ik een nuttige dagbesteding en heb ik contact 

met andere mensen. Ik leer door de verschillen-

de activiteiten nieuwe mensen kennen. Je ziet 

elkaar groeien door dit werk, maar je groeit ook 

naar elkaar toe. We staan echt voor elkaar klaar. 

Op dit moment werk ik bijna dagelijks als  

vrijwilliger voor Excelsior. Ik hoor echt bij het 

groepje nu. Het geeft mij veel voldoening dat ik 

mij op deze manier kan inzetten.’ 

Naast dat hij veel klussen oppakt, is voor hem 

de training ook belangrijk. ‘Ik houd van sporten 

en bewegen, dat komt mooi samen in de trai-

ning.’ Dat op dit moment door de coronamaatre-

gelen wellicht het (buiten) sporten weer beperkt 

wordt, is voor hem erg jammer. ‘Ik baal dat het 

misschien straks niet meer mogelijk is om sa-

men te sporten, terwijl het voor ons zo belangrijk 

is. Toch accepteer ik dit zoals het komt, dan ga ik 

gewoon thuis verder met sporten!’

Na ons gesprek loopt hij in schilderskleding de 

deur weer uit, klaar voor de volgende klus in het 

stadion.  

Francisco zet zich als vrijwilliger 
in voor Excelsior

‘ Blij dat ik hier mag werken’

Francisco vertelt 
in een filmpje 
zijn verhaal. 
Scan de code 
en bekijk het 
filmpje.
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Vraag nu de brochure aan via ontmoeting.org/nalaten 

Wilt u het verschil maken in het leven 

van anderen, ook als u er niet meer 

bent? Met een nalatenschap aan 

Ontmoeting draagt u bij aan hersteld 

leven van kwetsbare mensen in 

Nederland. 

Onze medewerkers en vrijwilligers 

zetten zich gedreven door de liefde 

van God in voor de naaste. Zij werken 

aan hersteld leven voor mensen die 

de verbinding met zichzelf en hun 

omgeving zijn kwijtgeraakt. 

Samen leren leven.

LEREN LEVEN 
door na te laten
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GERARD STOOP

PERSOONLIJK

R
ecent kregen we het bericht 
dat de gemeente Rotterdam 
de nachtopvang voor daklo-
ze EU-migranten toch gaat 
uitbreiden! Een bericht waar 

we heel erg blij mee zijn!

Rotterdam telt naar schatting zo’n 
honderd Oost-Europeanen die op straat 
leven. Op dit moment bestaat alleen 
nachtopvang voor daklozen als ze  
meewerken aan terugkeer naar eigen 
land, van maximaal twee dagen.  
Die opvang wordt nu uitgebreid naar  
een week en wordt ook opengesteld 
voor EU-migranten die hier willen  
blijven, maar voor wie wel perspectief  
is om weer aan het werk te gaan.

Het is iets waar de veldwerkers van  
Ontmoeting lang voor gepleit hebben  
op allerlei fronten! En met resultaat!  
De spreekwoordelijke ‘druppel’ was 
de ervaringen die de wethouder Eskes 
opdeed nadat ze ’s-nachts meegegaan 
was met een paar van onze veldwer-
kers. “We willen die mensen weer een 
menswaardig perspectief bieden”, aldus 
de wethouder. “Maar wel gericht op 

terugkeer of begeleiding naar werk.”  
En met deze steun van de gemeente 
Rotterdam in de rug kunnen onze  
collega’s hier nog gerichter mee aan  
de slag de komende tijd!

Samen met alle andere collega’s en 
vrijwilligers is er ook in 2021 weer vol 
passie en energie gewerkt aan mensen 
een menswaardig perspectief bieden: 
SAMEN LEREN LEVEN. In Rotterdam, 
maar ook op Goeree, in Woerden en op 
diverse plekken in Noord-Holland en op 
de Veluwe. Met als diepste drive dat ons 
leven een teken van Zijn liefde is. Ik wil 
jullie hartelijk danken voor jullie support 
dit jaar in gebed, concrete hulp en geld. 
En met verwachting zien we uit naar het 
komende jaar. Met Luther kijken we elke 
dag naar de wolken of Jezus komt en 
blijven we tot die dag ‘bomen planten’, 
ofwel vol passie ons werk doen!  

Gebedsverhoring!



Bedankt!

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. 


