
Jaarg
ang

 7 • N
u

m
m

e
r 1 • ap

ril 20
22

De inloop: 
een plek waar 

je mag zijn 
wie je bent

van Ontmoeting ?

‘Iedereen die mee  
wil doen, is welkom!’ 
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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
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  VOORWOORD

LEVEN IN VRIJHEIDLEVEN IN VRIJHEID  ZOALS  ZOALS  
GOD HET HEEFT BEDOELD!GOD HET HEEFT BEDOELD!

Bezoeker G. is een man van 49 jaar. Hij bezoekt al jaren onze inloop. Elke dag was het weer afwachten hoe hij 
binnenkwam. Vrolijk en uitbundig in zijn drugsgebruik of kortaf en grommig na een nacht buiten op straat?

Vaak als hij kwam liep het uit op schelden, vloeken, hij stond strak van de stress en was op zoek naar confrontatie. 
Toch bleef hij komen. Hij keek soms verrast op als we persoonlijke dingen van hem onthielden en er bij hem op 

terugkwamen in de korte gesprekjes die we hadden tijdens het smeren van zijn tosti’s of het vouwen van de was.
 

Er is al een aantal keer begeleid wonen geprobeerd, maar dit mislukte dan na een paar maanden. Doordat hij 
weer de gevangenis in moest, of toch het straatleven niet los kon laten. Inmiddels woont hij twee jaar in een huis 

van het Housing First project van Ontmoeting. De begeleiders hebben zijn begeleiding erg goed opgepakt.

Hij belde afgelopen week elke dag op naar de collega’s van de inloop vanuit een forensische afkickkliniek,  
om te laten weten hoe het met hem gaat. Hij heeft deze maatregel opgelegd gekregen, hij deelde dat het  

zwaar is, maar dat hij het vol wil houden. We hebben gisteren een kaart op de post gedaan, met daarin 
persoonlijke berichtjes van de collega’s van de inloop. We hopen dat hij het volhoudt en net als anderen  

mag blijven leven in de realiteit van het leven zonder de waas van drugs.

Dit gunnen wij iedereen die hier komt, het leven in vrijheid zoals God het heeft bedoeld! 

Sandra de Waal
Groepsbegeleider
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De inloop: 
  een plek waar je mag  

  zijn wie je bent  

4
Fotografie: Jaco Klamer

 



‘Hier bieden we mensen een thuis’

De inloop midden in de wijk Schalkwijk, in 
Haarlem, is open voor iedereen. Ongeacht 
achtergrond, cultuur, leeftijd en humeur. 
Hier komen wekelijks tientallen wijkbe-
woners ‘thuis’. Mensen die het niet redden 
zonder begeleiding, voedselpakket en de 
contacten met anderen. ‘In Haarlem wer-
ken we met een grote groep vrijwilligers, 
die een ‘thuis’ bieden midden in de wijk’, 
vertelt collega Anja. ‘Dit doen we door 
inloopmomenten, open maaltijden, een 
kledingwinkel, tal van activiteiten én sinds 
kort Het Open Koffiehuis. Daarnaast bieden 
we professionele begeleiding wanneer dat 
nodig is.’ Alle activiteiten draaien op vrij-
willigers. Zonder vrijwilligers geen inloop, 
geen activiteiten en hiermee geen moge-
lijkheden om met de bezoekers, gasten, 
klanten en cliënten in contact te komen. 
‘De impact is enorm. Als je je bedenkt 
hoeveel mensen je niet bereikt wanneer er 

`Vrijwilligers geven veel meer dan alleen hun tijd.´

Of het nu is met een praatje, tosti, kop koffie, frisse douche of een spelletje: op onze  

inlooplocaties zijn we er voor mensen die de weg zijn kwijtgeraakt. Het bezoek aan  

de inloop is vaak een eerste stap vanuit een eenzaam bestaan.

HARDERWIJK

HAARLEM

geen vrijwilligers zijn, dan realiseer je je des 
te meer hoe zij van toegevoegde waarde 
zijn. Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen aan-
deel, afhankelijk van behoefte en moge-
lijkheden. Vrijwilligers geven veel meer dan 
alleen hun tijd.’

Troostdeken

Dat vrijwilligers veel meer dan hun tijd 
geven en dat dit grote impact heeft, blijkt 
uit wat er laatst gebeurde. Een Syrische 
vrouw die in de kringloopwinkel een 
activeringstraject doorloopt had het erg 
zwaar. Als alleenstaande moeder vluchtte 
ze met twee van haar vier kinderen naar 
Nederland. Tijdens de dagopening deelde 
zij in gebrekkig Nederlands en met handen 
en voeten voor het eerst haar verdriet. Dit 
raakte een vrijwilliger zo diep dat ze het ini-
tiatief nam om een troostdeken te maken. 
Ze riep andere 
vrijwilligers op 
om een stukje 
van 20 x 20 
cm te haken 
of te brei-
en. Van alle 
stukjes werd 
een prachtige 
troostdeken 
gemaakt. Dit hartverwarmende gebaar 
zegt veel meer dan 1000 woorden. Zo’n 
idee ontstaat doordat er van mens tot 
mens contact met elkaar is.
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‘Je mag hier zijn wie je bent’ 

Dagelijks melden zich zo’n dertig men-
sen op de inloop in Harderwijk. Kwets-
bare mensen zijn het, volgens collega 
Ineke. Dat kan komen door een proble-
matische jeugd, een psychische stoornis, 
door verslaving aan drank of drugs of 
een combinatie. Ook werkloosheid kan 
iemand in de zorgen brengen. ‘Zeg maar 
nooit: zoiets overkomt mij niet’, waar-
schuwt Ineke. Zij is al jaren werkzaam 
op de inloop. Wie daar binnenkomt, kan 
rekenen op een hartelijk welkom. Dat is 
fijn voor de bezoekers. Voor hen is het 
bezoek aan de inloop vaak een eerste 
stap uit een eenzaam bestaan.

Eén ding hebben bezoekers gemeen: 
door hun problemen zagen ze hun 
sociale netwerk verdwijnen, waardoor ze 
eenzaam zijn en naar de inloop komen. 
Daar kunnen bezoekers terecht voor een 
kop koffie. Maar er wordt ook inpakwerk 
verricht en buiten kunnen ze meewer-
ken aan tuinonderhoud in de buurt.

Ineke helpt bezoekers weer vertrouwen 
in zichzelf en anderen te krijgen. Is er 
een concrete hulpvraag, dan wijst ze 
de weg. Ze staat echt naast de gas-
ten. Ineke: ‘Veel mensen missen zulk 
contact, ze voelen zich verstoten. Voor 
hen geldt: hier ben je welkom, hier mag 
je zijn wie je bent. Bezoekers worden 
als méns gezien, en dat is voor hen zo 
waardevol.’



‘Iedereen is hier welkom’

In het centrum van Rotterdam heeft 
Ontmoeting een laagdrempelig dien-
stencentrum voor opvang, activering en 
begeleiding. Vanuit dit dienstencentrum 
bieden wij onze cliënten een inloop voor 
de primaire dagelijkse levensbehoeften, 
dagactivering en pastorale hulpverle-
ning. Onze veldwerkers gaan vanuit het 
dienstencentrum op pad om daklozen 
die nauwelijks contact hebben met hulp-
verlening op te zoeken. In het verlengde 
hiervan ligt bemoeizorg, een vorm van 
ambulante begeleiding. Er wordt gestart 
met praktische hulp, zoals een brie-
fadres of een aanvraag voor een uitke-
ring. Mensen worden toegeleid naar de 
juiste zorg. We bieden daarbij Housing 
First, dat zich richt op het direct huisves-
ten van langdurig dakloze mensen met 
meervoudige problemen.

UIT HET WERKVELD

`Door hun talent te  
ontdekken, krijgen ze weer 
eigenwaarde en komt er  
zingeving en structuur  

in hun leven.'

Dagelijks komen er dak- en thuislozen 
naar het dienstencentrum in Rotterdam. 
Iedereen is hier welkom. Zo ook Ron. 
Hij was een succesvol ondernemer, die 
door de coronacrisis zijn inkomen en huis 
kwijtraakte. Hij kwam in een tuinhuisje 
terecht en kwam daarna op de inloop van 
Ontmoeting. Via een persoonlijk begelei-
der kreeg hij weer een huis toegewezen 
en kan hij werken aan herstel.

Welkom in de keuken

Een onderdeel van het activeringspro-
gramma is het dagelijks koken van maal-
tijden. Ouhi, van Marokkaanse afkomst, 
maakt graag gerechten voor andere be-
zoekers. Voor hen een welkome maaltijd, 
voor Ouhi van therapeutische waarde. 
Hij is lang verwaarloosd en gekleineerd. 
Anderen zien genieten van een maaltijd 
is een helende ervaring. 

Daarnaast wordt er met cliënten geschil-
derd. Collega Tabitha vertelt: ‘bezoekers 
weten meestal zelf niet dat ze ergens 
goed in zijn’, vertelt ze. ‘Door hun talent 
te ontdekken, krijgen ze weer eigen-
waarde en komt er zingeving en struc-
tuur in hun leven.’ Collega’s schilderen, 
koken of musiceren met cliënten.  
Ze investeren met deze activiteiten in 
echt contact om te ontdekken waar 
iemand goed in is.

ROTTERDAM

6



‘De inloop is een veilige plek’

In de Edese hoogbouwflat heeft  
Ontmoeting een inloopruimte in de  
Elskampflat. Bewoners van de flats in  
de buurt zijn er welkom, voor een bakje 
koffie, een praatje, een spelletje of een 
activiteit. Netwerkcoördinator Erika ziet in 
de wijk veel eenzaamheid. Er is behoefte 
aan aandacht en persoonlijke interesse. 
Dit sterkt haar in haar motivatie voor haar 
werk. ‘Het raakt me telkens weer als ik 

in de Bijbel lees hoe de Heere Jezus 
omging 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 
werk ook te doen: present zijn, weerspie-
gelen wie Jezus is, en dat doorgeven aan de bewoners. De inloop is voor hen in-

middels een veilige plek. Ze ontmoeten 
elkaar, we bieden een luisterend oor. We 
zijn er voor iedereen, en tegelijk vertellen 
we natuurlijk ook over wie we zelf zijn en 
wat ons persoonlijk drijft.’

Hoera! Hoera!

Door corona moest onze inloop ver-
schillende periodes dicht. Erika: ‘Met 
de bezoekers probeerden we contact 
te houden. We merkten aan hen dat 
de eenzaamheid toenam, evenals de 
depressieve gevoelens en lusteloosheid. 
Gelukkig zijn we nu weer open en weten 
de bewoners de weg naar de inloop te 
vinden.’ Vaste bezoeker Jennifer nam 
Kadie, één van haar buurvrouwen, mee 
om te helpen bij de lunch en kleding-
verkoop. Kadie heeft veel meegemaakt 
en is vaak verdrietig. Jennifer: ‘Het helpt 
haar als ze meer onder de mensen is en 
een zinvolle daginvulling heeft, daarom 
nam ik haar mee.’ Met haar trajectbege-
leider zoekt Kadie naar betaald werk, tot 
die tijd komt ze helpen op de inloop in 
Ede. Toen ze het hoorde was ze zo blij 
dat ze riep “Hoera, Hoera!”  

EDE
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'We zijn er voor iedereen, en tegelijk vertellen we natuur-
lijk ook over wie we zelf zijn en wat ons persoonlijk drijft'



Wilt u concrete hulp bieden aan iemand 
die dakloos is? Dat kan! Veel dakloze 
mensen raken hun telefoon kwijt of die 
wordt gestolen. Zonder telefoon is het 
vinden van werk bijna onmogelijk want 
uitzendbureaus willen hun werknemers 
kunnen bereiken... 

Helpt u mee door uw oude telefoon te 
doneren? Deze stuurt u, gereset en wel 
en het liefst met oplader, naar:

 Stichting Ontmoeting
 Onderdoor 56
 3995 DX  Houten

PS: het hoeft geen smartphone te zijn,  
als hij maar kan bellen is dat voldoende!  

Een aantal jaar geleden is Ontmoeting een  
samenwerking aangegaan met Nehemia Zorg 
zodat de zorg door kon gaan. De locaties behiel-
den wel de naam en het logo van Nehemia Zorg. 
Hierdoor was er soms verwarring. Duidelijkheid 
is belangrijk, daarom hebben alle locaties nu de 
naam Ontmoeting en zijn de huisstijl, het logo 
en de website helemaal aangepast naar die van 
Ontmoeting.  

NIEUWE NAAM  VOOR LOCATIES ‘NEHEMIA ZORG’ TELEFOONS 
GEZOCHT

 NIEUWS
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Ontmoeting biedt vanaf eind maart opvang en begeleiding aan Oekraïense 
vluchtelingen. De komende tijd zullen in Rotterdam zo’n 170 vluchtelingen 
worden opgevangen voor langere tijd. Ook op andere locaties verwacht Ont-
moeting op korte termijn vluchtelingen een thuis te gaan bieden.

Oekraïense mensen bieden we graag een veilige plek nu zij van huis en haard 
verdreven zijn door de oorlog. Voor Ontmoeting is dit een enorme uitdaging 
waar we uw hulp bij nodig hebben. Er is behoefte aan gebed, vrijwilligers en 
financiële ondersteuning om dit te realiseren. 

Steun ons om de Oekraïense vluchtelingen liefdevol op te vangen! Bid mee, 
word vrijwilliger of doe een donatie. Ga naar ontmoeting.org/oekraine.

ONTMOETING BIEDT OPVANG AAN 
OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN



ACTIES

Kerststollenactie
We ontvingen een leuk bericht van 
comité De Bevelanden: “Emma is 
enthousiast aan de slag gegaan om 
kerststollen te verkopen. Ze heeft 
veel kerststollen verkocht zoals op  
de foto te zien is en dat bracht netto 
€ 275,00 voor Ontmoeting op!  
De totale actie van comité De  
Bevelanden heeft € 1.111,00  
opgebracht.” Bedankt!  

Breiwerk
Comité Geldermalsen ging aan de 
slag voor bezoekers van de inloop in 
Harderwijk. Ze hebben sokken, sjaals, 
poncho’s en mutsen gebreid. Er  
gingen dozen vol naar onze locatie.  
Cliënten zijn er ontzettend blij mee. 
‘Dankzij de inzet van dit enthousias-
te comité lopen onze bezoekers er 
warmpjes bij. Om de sokken werd  
nog net niet gevochten ;-)’, aldus  
collega Ineke.  

Ga jij de confrontatie aan?
Hoe creëer je een vang-
net voor de meest 
kwetsbare mensen in 
de samenleving? 
In de confrontatie 
met mensen die 
anders denken en doen, is het niet 
altijd gemakkelijk om respectvol het 
gesprek te voeren. Bij Ontmoeting 
hebben we een schat aan ervaring in 
het aanwezig zijn in de samenleving 
met hart, hoofd en handen. Deze 
kennis delen we graag in onze  
training ‘Er is geen ander’. Ga de  
confrontatie aan met onze intern  
opgeleide ervaringsdeskundigen, 
onze (ex-)cliënten en schrijf je  
voor 30 april in op ontmoeting.org/
vormingshuis-basistraining. 

Huttendorp Staphorst
Comité Huttendorp Staphorst heeft 
weer een prachtige cheque van  
€ 15.000,- aan ons woon-werktraject 
in Epe overhandigd. Het Huttendorp 
is een jaarlijks terugkerend feest voor 
voornamelijk de kinderen in Stap-
horst. ‘Het geld zal besteed worden 
aan het verbouwen van twee ruimtes 
tot een woonkamer en keuken. 
Cliënten zijn er enorm dankbaar voor’ 
vertelt manager Folkert Jans. 

Broodbankactie
In december organiseerden de  
Protestantse en Lutherse diaconieën 
de Broodbankactie. De opbrengst 
van maar liefst € 6500 ging naar 
onze locatie in Haarlem. Wij delen 
daar voedselpakketten uit aan 
mensen met een minimum inkomen 
die niet (meer) in aanmerking komen 
voor de Voedselbank, maar het nog 
wel nodig hebben. Half maart heb-
ben collega’s Myrna en Dorothé de 
cheque in ontvangst genomen. 

Tijdens het NLdoet-weekend hebben 
enthousiaste VMBO-scholieren van 
het Melanchton collega uit Schie-
broek de handen uit de mouwen 
gestoken. Zij hebben de muren van 
ons kantoor en de gesprekskamers 
in Kralingen voorzien van een nieuwe 
verflaag. Het was een succes, we zijn 
blij met het eindresultaat! 

NLdoet

 

9-12         Kinderkatern
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UIT HET WERKVELD

WAT GELOOF 
EN LIEFDE KUNNEN  

UITWERKEN
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gor (48) is een kalende man uit  
Bulgarije. Zijn gezicht is getekend  
door de vele nachten die hij buiten 
moest slapen, maar zijn ogen staan 
helder en vastberaden. Al eist het  
leven buiten lichamelijk wel zijn tol. 

Toch weet Igor van geen ophouden. 
Hij heeft namelijk een doel: de studie 
Wiskunde betalen voor zijn dochter in 
Bulgarije, zodat ze een normaal bestaan 
kan opbouwen. Ook helpt Igor andere 
mensen op straat en ondanks dat hij 
op straat slaapt bezorgt hij overdag 
maaltijden. Hij is de beste fietskoerier van 
Thuisbezorgd.nl in Rotterdam!

Als Igor over zijn geloof begint te praten 
lichten zijn ogen op; ‘ik bid altijd’ erkent 
hij. ‘Voor mijn dochter, voor de mensen 
die ik tegenkom en voor mijzelf. Zonder 
mijn geloof zou ik het nooit kunnen 
volhouden.’ 

Igor heeft veel pech gehad. Pas nog 
werd hij aangereden op zijn fiets. Igor 
kwam in het ziekenhuis terecht, omdat 
zijn beide handen ontwricht waren. Zijn 
handen functioneren nog steeds niet 
optimaal, zodat hij alleen fietskoerier 
kan zijn. Helaas kan hij daardoor via het 
uitzendbureau geen werk inclusief huis-
vesting zoeken.

En toen werd ook nog zijn elektrische 
fiets gestolen. Enkele weken later kwam 
er een bezoeker op zijn fiets aan. Igor 
was er en herkende de fiets direct. Dat 
was zijn fiets! De bezoeker erkende dit 
en zo had Igor zijn fiets terug. Uit ervaring 
weten we dat het bijna nooit gebeurd dat 

iemand zijn fiets terugvindt. En zo blijft 
Igor vechten voor een bestaan voor zijn 
dochter, al kost hem dit ontzettend veel. 
Regelmatig zorgt Igor er voor dat andere 
bezoekers aan eten komen of betaalt hij 
een treinticket voor anderen, zodat zij 
aan het werk kunnen. 

Vandaag staat Igor al te wachten bij het 
Dienstencentrum in Rotterdam. Zijn ogen 
stralen. Zijn dochter Adelina zit met 800 
studenten op een college. Bulgarije 
betaalt voor de vier beste van ieder 
college een stipendium. Dit komt neer 
op een jaar studie inclusief onderkomen 
en boeken. Igor laat de cijferlijst van zijn 
dochter zien. 20 vakken en voor allemaal 

een 10. Adelina is uitgekozen en krijgt 
het stipendium voor haar nieuwe studie. 
Ook heeft Adelina meegedaan aan een 
contest Wiskunde, waar de beste uit 
ieder Europees land het tegen elkaar  
opnemen. Adelina is eerste geworden. 

Igor vertelt in gebrekkig Nederlands wat 
hij heeft geleerd in de afgelopen jaren. 
‘Alleen bidden is niet genoeg, je moet 
ook werken. Maar alleen werken lukt 
ook niet, je moet ook bidden. Het leven 
is niet gemakkelijk, maar nu kan ik alleen 
maar blij zijn.’

Mensen als Igor houden mij een spiegel 
voor. Hoeveel mag de liefde voor mijn 
kinderen mij kosten? In hoeverre blijf ik 
in geloof werken en bidden ongeacht de 
omstandigheden en zonder mismoedig 
te worden? Igor is een mens net als wij, 
een levend bewijs dat de Heere leeft 
en een ieder die het van Hem verwacht 
krachtig bijstaat.  

'Hoeveel mag de  
liefde voor mijn  

kinderen mij kosten?' 

door Jan Braal, groepsbegeleider  
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Inwoners van Harderwijk kijken er al niet meer van op.  

Dak- en thuislozen die zich inzetten om de tuinen in de 

buurt weer netjes te maken. Dat maakt dat buurtbewo-

ners hen niet meer wegkijken, maar hen verwelkomen met 

een kop koffie. De tuintjes liggen er weer netjes bij én de 

mannen werken aan hun eigen herstel. Zoals William, die 

door de coronacrisis zijn baan als vrachtwagenchauffeur 

kwijtraakte. Hij werd dakloos en eenzaam. Via de inloop van 

Ontmoeting leerde hij lotgenoten kennen die zijn vrienden 

werden en kreeg hij zinvolle dagbesteding. 

  door Jan Braal, groepsbegeleider  

PORTRET
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‘Ik wil niets liever dan dat  
gasten zich door ons gekend  
en gezien weten’

‘Ik houd van zorgen door een luisterend 
oor te bieden, door met iemand mee 

te denken, maar vooral ook door praktisch 
bezig te zijn. Om de week sta ik in de inloop 
van Het Open Huis in Haarlem Schalkwijk. 
We ontvangen dan meestal tussen de 20 
en 30 gasten, die komen voor een kopje 
koffie met een koekje en voor soep met 
een broodje. Maar ook voor aanspraak 
en gezelligheid, voor hulp of een leuke 
activiteit. Mijn taak is dan het zetten en aan-
bieden van koffie, klaarmaken en serveren 
van soep met een broodje, afwassen en 
opruimen. En ondertussen heb je contact 
met de gasten door ze te begroeten en te 
vragen hoe het gaat. De vaste gasten ga je 
herkennen en gaan jou ook kennen. Dat is 
leuk, want dat schept een band. 
Hoe ik ertoe gekomen ben? Ik las gewoon 
een oproepje in de nieuwsbrief van de 
kerk. En bedacht gewoon dat ik nog wel 
een paar uur vrij kon maken. En vroeg me 
gewoon af of het iets voor mij zou zijn. En 
toen ben ik maar gewoon begonnen.

Marijke Spek is vrijwilliger bij onze inloop in Haarlem. Ze is 
altijd werkzaam geweest in de zorg en is nu mantelzorger voor 
haar hoogbejaarde ouders die met haar hulp nog zelfstandig 
kunnen wonen. Ze is verder actief als vrijwilliger in de kerk, in 
de zorg én bij Ontmoeting.     

De eerste tijd vond ik het helemaal niet zo 
leuk. Ik voelde me zo ongemakkelijk. Wist 
niet goed wat ik moest doen, wist niks 
te vinden, moest alles vragen, kende de 
mensen niet. Maar dat lost de tijd natuurlijk 
vanzelf op. Nu voel ik me thuis en op m’n 

gemak. En wil ik niets liever dan dat de gasten 
zich thuis voelen, en zich door ons gezien en 
gekend weten.
Ik vind het ook fijn als ik gasten op andere 
dagen tegenkom in de wijk, op straat of in 
de supermarkt. Dat voelt dan goed, hé ik ken 
jou, jij hoort een beetje bij mij en ik hoor een 
beetje bij jou. 
Ik heb nogal moeite met de gebrokenheid in 
deze wereld (wie eigenlijk niet), met onrecht 
en lijden, met moeite en verdriet, met onge-
lijkheid en ongelijkwaardigheid. Als ik daarin 
wat verschil kan maken doe ik dat graag. Ik 
stond eens heel verdrietig met een zwaar ge-
handicapt kindje in m’n armen, het toonbeeld 
van gebroken leven. Hoe wat waarom waar-
toe? Iemand zei me toen: kijk het in de ogen 
dan zie je de ogen van Jezus. Ik deed het, en 
zag het werkelijk! Jezus zegt in Math 25: alles 
wat je gedaan hebt voor een ander, dat heb je 
voor Mij gedaan. Wie wil dat nou niet?’  

MIJN VRIJWILLIGERSWERK
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Ook vrijwilliger worden?  
Kijk op: ontmoeting.org/vrijwilliger



I
edere werkdag is voor Sandra anders, 
ze weet nooit hoe de dag loopt. De 
meeste bezoekers komen naar de 
inloop voor een kop koffie, een spelle-
tje, een maaltijd of een frisse douche. 

Sommigen doen mee aan de activiteiten 
die worden aangeboden. Voor veel van 
hen voelt de inloop als hun thuis. Iets dat 
ze missen in hun dagelijks leven. 

‘Het is moeilijk te beseffen dat de inloop 
voor sommigen het eerste is waar ze 
naartoe gaan. Bijvoorbeeld de man die 
na detentie meteen bij ons aanklopte. 
Of de man die uit het ziekenhuis kwam. 
Normaal gesproken zou zo iemand nog 
twee weken rust nodig hebben in zijn 
huis, op de bank. Maar omdat hij die situ-
atie niet heeft, klopt hij bij ons aan.’

Gelukkig mocht de inloop na een lange 
periode van maatregelen de deuren 

Voordat de inloop in Rotterdam ’s morgens om 9.00 uur opengaat, staan de 

eerste bezoekers buiten al te wachten. De ene komt vanuit de nachtopvang, de 

andere heeft een woning maar vindt op de inloop een thuis. Sandra de Waal 

werkt er als groepsbegeleider. ‘Er zijn voor mensen, dat is al genoeg.’

weer wat verder open zetten én mogen 
er weer meer mensen tegelijk binnen 
zijn. In coronatijd mocht de inloop wel 
openblijven, maar met restricties. Zo 
mochten er per uur maar maximaal 6 
personen naar binnen. ‘Schrijnend om 
mensen na een uur weer naar buiten te 
moeten sturen, omdat je niet weet waar 
ze naartoe gaan en hoe ze de dag door 
moeten komen. Daarbij mochten alleen 
daklozen bezoekers naar binnen, men-
sen met een dak boven hun hoofd kon-
den we niet binnenlaten. We probeerden 
telefonisch contact te houden met deze 
bezoekers. Een bezoeker vroeg ons of hij 
alleen maar koffie mocht komen halen. 
Later bleek dat hij niet aangesloten was 
op elektriciteit en zelf geen koffie kón 
zetten. Zo iemand heeft een dak boven 
zijn hoofd, maar daar is zo’n beetje alles 
mee gezegd. We hebben geregeld dat 
hij weer stroom kreeg.  

Voor ons iets kleins, maar met enorme 
impact voor deze man. En dat is nog 
maar één voorbeeld, zo zijn er nog tien-
tallen te noemen.’ 

De impact van het werk zit niet in groot-
se dingen. Juist het ‘er zijn’ voor mensen 
is al zo waardevol. Pas zei een bezoeker 
nog tegen mij: “Ik hoor sinds dagen weer 
mijn naam hardop uitspreken, wat fijn 
dat je mij persoonlijk aanspreekt”. Zoiets 
blijft pijnlijk om te zien, maar tegelijk 
besef ik dat ik met heel kleine dingen 
zoveel verschil kan maken. Gelukkig 
doen we dat niet alleen. Als collega’s zijn 
we goed op elkaar ingespeeld en kun-
nen we van elkaar op aan. We beginnen 
iedere dag met het lezen uit de Bijbel 
en gebed. Dat is nodig, om ons werk te 
blijven doen. God geeft ons die kracht, 

‘ER ZIJN 
VOOR  

MENSEN,
 DAT IS AL GENOEG’ 

WERK MET IMPACT

Kijk op werkenbij.ontmoeting.org
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OOK WERK DAT  

LEVENS VERANDERT?



PERSOONLIJK

GERARD STOOP

 
Wat mijzelf enorm bemoedigd heeft in 
de afgelopen periode en ook nu in deze 
nieuwe crisis bemoedigt is het echte Licht 
dat gloort aan de horizon! Wat kan het 
enorm troosten om te mogen weten dat 
er een wereld wacht voor een ieder die 
gelooft in Jezus als Redder. Een wereld 
waarin al deze ellende voorbij zal zijn en 
het draait om Hem. Daar doen we geen 
zonde meer! We hopen en bidden dat de 
maatrege len rond corona echt afgeschaft 
kunnen blijven en we niet weer opnieuw 
in een lockdown terecht komen. Tege-
lijk blijven we uitzien naar de komst van 
Jezus! En tot Hij komt, blijven de basis-
regels van het koninkrijk der hemelen 
voor ons wel van toepassing. Bemoedig 
elkaar, lees regelmatig in de Bijbel om te 
kijken of je gedachten en daden kloppen, 
Dicht bij God is het veilig, heb elkaar lief, 
deel je rijkdom en tijd met anderen, laat 
in uw hart de vrede van Christus heersen 
en wees dankbaar. Ook in ons werk! Hoe 
meer we ons daaraan houden, hoe meer 
we licht zullen verspreiden in deze wereld 
en cliënten echt perspectief kunnen  
bie den, hemels perspectief!  

Perspectief 

H
eeft u dat ook niet, dat u echt 
toe bent aan licht aan de  
hori zon? Dat u helemaal klaar 
was en bent met corona? Dat 

u moe was om er telkens in het werk 
rekening mee te houden? Dat u echt 
reikhalzend uitzag naar het einde van 
deze pande mie? Ik snakte ernaar eerlijk 
gezegd. Wat heerlijk om dat alles achter 
ons te kunnen laten en niet meer te hoe-
ven discussiëren over maatregelen! En 
al die verschillende meningen daarover 
en de beste stuurlui die aan wal staan, 
je kunt er zo onwijs moe van worden! 
Gelukkig lijkt er licht te gloren en kunnen 
we vrijwel weer ‘maatregelloos’ werken. 
Dit nummer gaat vooral over onze inlopen 
en met name daar was het zo behelpen 
met alle maatregelen en cliënten die daar 
niets mee hadden…. 

En dan volgt de verschrikkelijke  
Oekraïnecrisis. Wat intens verdrietig en 
triest wat er gebeurt daar. Als stichting 
zijn we inmiddels volop betrokken in de 
noodopvang van de vluchtelingen. Niet 
direct onze primaire doelgroep, maar alle 
maatschappelijke opvangorganisaties is 
gevraagd een bijdrage te leveren. En dat 
doen we dan graag!



Het bezoek aan de inloop is vaak de eerste stap vanuit een eenzaam bestaan. Onze inloop-

locaties en onze harten zetten we bij Ontmoeting daarom wijd open voor iedereen! Vanuit 

de liefde van Christus blijven wij dichtbij mensen staan die een naaste nodig hebben.


