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Verkoopprijs
€ 1,50

waarvan € 1,00voor de verkoper
(let op deverkoperspas)

Ria van Ommen steekt liefde voor Koningshuis

niet onder stoelen of banken



Waterlelie 19 • 8043 NZ Zwolle • Tel 038 - 45 38 014 / 06 539 20 669 
www.conradcatering.nl • info@conradcatering.nl

Altijd goed 
verzorgd

 Wij zorgen goed voor u én uw gasten. 

Of het nu gaat om een groot bedrijfsfeest of een intieme party: 

wij verzorgen de catering en de hele entourage er omheen tot in de puntjes. 

Sfeervol en heerlijk. Het enige dat u hoeft te doen is genieten!

Kijk op www.conradcatering.nl voor meer informatie.
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Colofon
ALGEMEEN

De Herbergkrant komt voor een essentieel
deel tot stand dankzij bewoners van de
Zwolse daklozenopvang De Herberg,
onder structurele begeleiding van een
klein team professionals. Doelstelling is
dak- en thuislozen een stem te geven, iets
te leren en iets te laten presteren. 
De Herbergkrant is journalistiek en finan-
cieel onafhankelijk van derden. Er is geen
winstoogmerk. Eventuele winst komt te
allen tijde ten goede aan de daklozenpot
van stichting Vrienden van de Herberg. De
Herbergkrant verschijnt elke derde don-
derdag van de maand. 

Oplage: 10.000.

CONTACT:

Informatie over verkoop en verkopers en
distributie:
WRZV-hallen, Buitengasthuisstraat 8, 8041
AB  Zwolle, telefoon 038-4226129.

Redactie en adverteren:
info@vriendenvandeherberg.nl
tel. 038 - 4226129
www.vriendenvandeherberg.nl

Postadres:
Herbergkrant, WRZV-hallen, 
Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB  Zwolle

VERKOOP

De Herbergkrant is te koop op straat voor
€ 1,50 waarvan € 1,00 voor de verkoper.
De officiële Herbergkrantverkopers zijn
geregistreerd bij de WRZV-hallen en be-
zitten een verkoperspas met registratie-
nummer, pasfoto en locatie van verkoop:

BIJDRAGEN

Wilt u bijdragen? Maak uw donatie over
op bankrekeningnummer 1100.31.539 t.n.v.
Stichting Vrienden van de Herberg te
Zwolle. Uw bijdrage komt geheel ten
goede aan de daklozenpot. 
Hartelijk dank!

INITIATIEF EN HOOFDREDACTIE

Joop van Ommen

REDACTIE EN MEEWERKENDEN

Wilfred Willemsen (uitgeverij Jupijn), 
Arie Steenbergen (distributie).

CREATIE EN DRUKWERK

JM Reclamedia, john.marsman@hetnet.nl

Met dank aan de adverteerders en

de inzenders.

Informatie over redactie en adverteren in de Herbergkrant?

info@vriendenvandeherberg.nl

telefoon 038 - 422 61 29

Uw fotograaf voor:
• Trouwreportages
• Rouwreportages
• Portretreportages

T 06 - 21 832 653 • info@marcelsenzfotografie.nl 
www.marcelsenzfotografie.nl

t
tagespor
tagespor

af voor:

.marcelsenzfotografie.nlww.
65

tagesepor

3 • info@marce

BUDGET
MENU
VAN

CORNELL

Aardappelomelet met tomaten
- 750 gram aardappelen (vastkokend)
- 5 eetlepels olijfolie
- 2 preien, gewassen en in ringen
- 6 eieren
- 1 bakje ricotta (verse kaas, 250 gram)
- 1 bakje cherry tomaten (250 gram), gehalveerd
- 1 kropsla, de blaadjes losgehaald

Bereiden
1. Schil de aardappelen en snijd in blokjes van 1 cm. Kook 5 min. in water met zout.
2. Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan en bak de prei 5 min. Voeg de aardappe-

len toe en bak 2 min. mee. Klop de eieren los met de ricotta en peper en zout
naar smaak. Schenk in de pan. Leg de tomaten erop met de snijkant naar boven. 

3. Zet het vuur laag en bak de aardappelomelet met een deksel op de pan 15-20
min. tot de bovenkant is gestold. Besprenkel ondertussen de blaadjes sla met de
rest van de olie en peper en zout naar smaak. 

4. Snijd de aardappelomelet in punten en leg op 4 borden. Serveer met de sla.

Tip
U kunt de aardappelomelet 1 dag van tevoren bereiden. Bewaar afgedekt in de
koelkast en verwarm in ca. 15 min. in de oven op 190° C. De aardappelomelet is
koud ook lekker.

HUUR DAN EEN KRAAM
(4 x 1.20 meter )

Nu 2 kramen voor .............. € 40,00
(1 kraam € 25,00)

GROTE VLOOIENMARKT
ZWOLLE WRZV HALLEN

Zaterdag 19 mei van 09.30 tot 16.30 uur

Ga ook eens uw
overtollige spulletjes verkopen!

Info: 033-2600102 - E-mail: innhollandevenementen@gmail.com
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Het daklozenvoetbaltoernooi is niet het eerste dat
door Jan georganiseerd wordt. Zo was hij in 2009 me-
deverantwoordelijk voor de daklozenmarathon.
Daar haalde hij veel publiciteit mee. TV Oost, SBS6
en Man bijt Hond besteedden destijds aandacht aan
dit unieke evenement. Destijds deden liefst 125 men-
sen mee aan de wedstrijd, waarvan 75 uit de doel-
groep.

Ten Bloemendal is ex-verslaafde en ex-dakloze. Hij
was verslaafd aan de drank, maar nu is hij er vanaf.
Hij drinkt nog wel eens wat. “Maar al een heel stuk
minder. Af en toe een keer een biertje. Het organise-
ren van een daklozenmarathon of zo’n voetbaltoer-
nooi helpen mij ook hierin. Je bent bezig en verveelt
je niet. Dat is gewoon fijn. Drank is voor mij gelukkig
geen verslaving meer”, vertelt de sympathieke Zwol-

lenaar. Ook kookt Jan tegenwoordig twee keer
in de week bij Tactus. “Voor mensen die

slecht eten. Daar kook ik dan voor. Ik
vind het leuk om te koken. Ik ben

ook chef-kok geweest. Ik moet
gewoon constant bezig blij-

ven. Ik probeer ook voor zo
weinig mogelijk geld te

koken. Maar wel gezond
koken, want dat is be-

langrijk”, vertelt de
organisator van het
zaalvoetbaltoer-
nooi. Hij is blij met
alle hulp die hij
krijgt van alle or-
ganisaties en ook
van Joop van
Ommen. “Ik krijg
van iedereen alle
medewerking. En
vergeet Joop niet.
Ik hoop dat dit ook

als resultaat krijgt
dat er anders geke-

ken gaat worden naar
daklozen en verslaaf-

den. Deze mensen moe-
ten een ander gezicht

krijgen. Ik heb tijdens mijn
verslaving, zeker in het begin,

wel gemerkt dat je dan niet als
mens wordt gezien. En dat doet

pijn. Je moet het met elkaar doen en
zo krijg je ook een goede sfeer in een

stad.”

Jan hoopt met de opbrengst van het toernooi kinde-
ren in Afrika te helpen door ze beter onderwijs en
dus een betere toekomst te geven. Zo kwam hij op
het idee om het zaalvoetbaltoernooi te organiseren.
“Het doel is dus tweeledig. En geld ophalen voor
Afrika én om het contact tussen Zwollenaren te be-
vorderen. Ik heb te vaak gezien dat mensen op straat
niet zo gauw een dakloze durven aan te spreken.
Door dit toernooi voor daklozen en niet-daklozen
te organiseren hoop ik deze twee vliegen in
één klap te slaan. Kinderen in Afrika hel-
pen en het contact tussen daklozen en
niet-daklozen stimuleren.”

Op 23 maart wordt er gestart
vanaf 17.30 uur tot 22.00 uur. Er
wordt door de deelnemers ge-
start met een gezamenlijke
buffetmaaltijd ter kennisma-
king. 

Teams die meedoen zijn
onder meer van het Leger
des Heils, Tactus versla-
vingszorg en BYou. 
Het sponsorgeld is bestemd
voor het schoolproject in de
wijk Karakore in Addis
Abeba (hoofdstad van Ethio-
pië) van Stichting Compas-
sion. Hier wonen veel kinderen
uit gezinnen met een inkomen
ver onder de armoedegrens. Ge-
lukkig neemt het aantal kinderen
dat de basisschool bezoekt sterk toe.
Maar daardoor is er ook een tekort aan

ruimte en materialen ontstaan. Dit project richt zich
op de verbetering van onderwijsmateriaal, de speel-
ruimte en op de ontwikkeling van een computerlo-
kaal. 

“Het is ook nodig. Kinderen moeten soms 15 kilome-
ter lopen om naar school te gaan. En als het veel re-
gent en daardoor de rivier te hoog is, dan kan men
niet naar school. Het is echt nodig om daar wat aan
te doen”, vertelt Hans Bakker namens de Stichting
Present. 

Een gift geven om Jan te helpen zijn doel te halen
kan door een bedrag over te maken naar rekening-
nummer 59.07.60.645 van Stichting CMBC o.v.v.
‘zaalvoetbal voor Afrika’. “Want elke euro is wel-
kom”, vertelt Jan ten Bloemendal. 
Het zaalvoetbaltoernooi wordt mede mogelijk ge-
maakt door Hemmink, CMBC, Stichting Present,
Compassion, Samen Maken We de Stad en de ge-
meente Zwolle. 

Jan ten Bloemendal organiseert zaalvoetbaltoernooi

Op vrijdag 23 maart vindt in de WRZV-hallen een zaalvoetbaltoernooi voor daklozen
plaats. Twaalf teams strijden mee om de spreekwoordelijke eer. “Maar elkaar ontmoeten
en lekker met elkaar sporten. Dat is deze avond belangrijker dan winnen”, vertelt orga-
nisator Jan ten Bloemendal. 

“Opbrengst

toernooi

naar school

in Afrika” 

“Stimuleren

contact

tussen

daklozen

en niet-daklozen”



De Zwolse steekt haar liefde voor het koningshuis niet onder stoelen
of banken. Zo was zij al de royaltyverslaggever voor het zeer po-
pulaire NCRV-programma Man bijt Hond. Ook is Ria een veel
voorkomend onderwerp in kranten en tijdschriften. Hele plak-
boeken heeft ze vol met knipsels. Op één wordt Ria zelfs de
Zwolse Maartje van Weegen genoemd. 

Vanaf haar kindertijd is de 64-jarige Ria al Oranjegezind.
“Dat kwam door mijn moeder. Zij las in de krant dat de
Koninklijke familie kwam. Dus gingen we naar de
Grote Markt om met name naar de prinsessen te kij-
ken.” 
Logische vraag aan Ria, wat is er nou zo leuk aan
de Koninklijke familie. Ria hoeft niet lang na te
denken over het antwoord: “Ze zijn ongrijpbaar
geweest altijd. Maar ik moet wel zeggen dat dat de
laatste jaren anders is geworden hoor. Ik vind dat
ze dichter bij de mensen zijn gekomen. Dat komt
zeker door Beatrix.” De Koninklijke familie weet in-
middels wel wie Ria van Ommen is. Zo gaf zij tal van
cadeaus aan de familie. In het jaar dat Beatrix 25 jaar op
de troon zat (2005) was zij in Zwolle. Ik vroeg toen of ik
iets mocht aanbieden. Ik stond bij het Maagjesbolwerk en heb
haar een versierd trommeltje aangeboden. Toen zei ze dank je wel
tegen me en ik schoot helemaal vol. De prinsessen hadden al wel eens cadeaus
aangepakt van me, maar dat de Koningin dat deed…. Ik was helemaal
verbouwereerd”, vertelt Ria.

De Koninklijke familie blijft boeiend voor Ria. “Ondanks
haar status vind ik onze Koningin een vrouw van het
volk. Ze is er voor ons. Ook bij rampen laat ze zien dat
ze mens is. Ik was in Apeldoorn aanwezig toen die
vreselijke aanslag plaats vond. Gelukkig stond ik
niet op de plek waar het gebeurde maar ver-
derop in Apeldoorn. Daar stonden grote tv-
schermen zodat men alles kon volgen. Toen
zei mijn kleindochter; oma kijk dan wat
raar die auto. En toen zag ik dat die auto
tegen die paal reed. Toen zei iemand, dit
is een aanslag. Ik word nog helemaal
koud als ik er aan terugdenk. Het
enige wat ik op dat moment wilde
was weggaan. Gelukkig woonde mijn
dochter in Apeldoorn. Het begon al-
lemaal als een mooie dag en eindigde
als een nachtmerrie. Dit heeft zoveel
impact op mij gehad. Toen ik thuis
kwam heb ik direct alle vlaggen en
slingers weggehaald.”
Het meest favoriete lid van het Ko-
ningshuis is niet de Koningin, Prins
Willem-Alexander of Prinses Maxima,
maar Prinses Laurentien. “Omdat ze
zo gewoon is”, is de simpele en duide-
lijke verklaring van Ria. “Ze is een
meisje van het volk. Het is een bijzonder
iemand die zich ook inzet voor de Neder-
landse taal. Ik heb bijzonder veel bewonde-
ring voor haar.”

Nederland is de laatste weken natuurlijk in de
ban van Prins Friso. Hij kreeg een skiongeval en be-
landde in het ziekenhuis. Het laatste nieuws over zijn
gezondheid is meer dan zorgelijk. Ook Ria van Ommen
leeft met hem mee. Thuis heeft ze op een tafeltje een foto
van de prins staan met een drietal kaarsjes er om heen. “Dit is
echt waardeloos”, vertelt Ria. Zij kreeg het nieuws te horen van een
buurvrouw. “Ik ging direct naar binnen en zette de televisie aan. Ik zag
gelijk de beelden en het nieuws dat Friso een ongeluk heeft gehad. Ja, dan sta

je toch raar te kijken hoor. In eerste instantie denk en hoop je dat het wel goed
komt. Maar je gaat toch verder prakkiseren. De volgende morgen ging ik vroeg
mijn bed uit en hoorde ik op het nieuws dat het toch wel heel erg was. Dat is zo
triest voor hem, Mabel en de kinderen. En natuurlijk voor de hele familie. Ik
houd de hele dag het nieuws omtrent Friso in de gaten.” Ria is er stil van en als
ze over Friso praat wordt de normaal zo mondige dame even stil. “Ik ben echt

bang dat het niet meer goed gaat komen met hem. Ook vind ik dat
ze de kinderen van hen met rust moeten laten. Er is gevraagd

om ze met rust te laten en verdorie dan doen ze het toch
weer. Ik kan me daar heel boos over maken. Je ziet wel

dat ik er niet normaal over kan praten, want het doet
mij heel veel.” Ria van Ommen heeft fysieke proble-
men. “Als ik beter ter been was dan ging ik bloemen
afleveren bij het paleis. Meer dan dit kan ik niet doen
voor hen.”

Om de Koninklijke familie te ondersteunen stuurt Ria
kaartjes naar het paleis. Eén voor de Koningin en 1 voor

Prinses Mabel. “Ik stuur ze graag”, vertelt Ria. Het is niet de
eerste keer dat Ria kaartjes stuurt naar de familie. Ook stuurt ze
elk jaar verjaardagskaarten naar Koningin Beatrix, Prinses
Maxima, Prins Willem-Alexander en naar de dochters Amalia,
Alexia en Ariane. Als dank krijgt Ria iedere keer een bedank-
kaart van de familie gezonden. Heel bijzonder vindt zij de kaart

die zij terugkreeg van Prinses Margriet en Mr. Pieter van Vollen-
hoven. Ria stuurde hen een kaart voor de viering van het 45-jarig

huwelijk. De kaart die zij als dank ontving was door het paar per-
soonlijk ondertekend. “Geweldig dat die mensen dat doen.”
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Ria van Ommen steekt liefde voor 

Koningshuis niet onder stoelen of banken

De afgelopen tijd is Nederland in de ban geweest van het skion-
geluk van Prins Friso en de ernstige gevolgen hiervan. 
Iemand die er veel mee bezig was, woont in Zwolle en luistert
naar de naam Ria van Ommen. Ria is moeder van 5 kinderen en
heeft 8 kleinkinderen. 

Ria van Ommen: 
“De Zwolse

Maartje van
Weegen”

“Laurentien

is een meisje

van het

volk”

“Toen Beatrix 

het cadeau aanpakte 

schoot ik helemaal vol”

Foto’s:
www. Koninklijkhuis.nl 
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In de editie van de Herbergkrant van 
februari vertelden wij u het dramatische
verhaal van het Irakeese gezin dat verbleef
op het NS Station van Zwolle, zonder dat
ze een dak boven het hoofd hadden. Vader
Ayad Sahi Naiel, moeder Wassan Al Egedi
en hun tweejarig zoontje Nemr werden 
opgevangen door Joop van Ommen, die
samen met wethouder Nelleke Vedelaar
direct in actie kwam.

Na vragen van SP-kamerlid Sharon Gesthuizen in de
Tweede Kamer, bleek uit het antwoord van minister
Leers dat de familie destijds inderdaad op straat zijn
gezet in Arnhem. In afwachting van hun asielaan-
vraag konden ze in Arnhem opgevangen worden in
de procesopvanglocatie, dit vanwege de vorst. In
Arnhem kreeg het gezin te horen dat de aanvraag af-
gewezen was. In die tijd was de vorst voorbij en dus
werden ze de straat opgestuurd, zo liet minister
Leers weten.  Nadat het gezin tijdelijk in Zwolle was
opgevangen in het Leger des Heils, werden ze door-
gezonden naar de gezinslocatie in Gilze. Daar wacht
het gezin nu op uitzetting. 

Het Irakeese gezin in februarii 2012 in de WRZV-hallen samen met Joop van Ommen

Irakees gezin uitgezet

De inzamelingsactie voor de Voedselbank Zwolle in de Katholieke Kerk in Hattem is een
groot succes geworden.

Zondag 26 februari hebben vrijwilligers 18 kratten klaar gezet om opgehaald te worden. Mede dankzij een gift
van een Kerstpakkettenleverancier (ook nog eens een vrachtwagen vol levensmiddelen) is deze actie met suc-
ces afgesloten. “Wij danken hierbij alle mensen die hun boodschappen voor dit doel afgegeven hebben”, aldus
de organisatie. 

Succesvolle inzameling 

voor Voedselbank

Het Vechtgenotenhuis is een ontmoetingspunt voor iedereen die in zijn of haar omgeving met kanker te maken heeft of heeft
gehad. Er worden naar behoefte (creatieve) workshops, thema-avonden of yogalessen gehouden, maar meedoen is niet verplicht.
U bent ook van harte welkom voor alleen een praatje en een koffie. Want waar het vooral om gaat is lotgenotencontact.
Samen praten, koffie drinken of wandelen. Het Inloophuis wordt georganiseerd door stichting Vechtgenoten in nauwe
samenwerking met Beter Wonen Vechtdal en gerund door geschoolde vrijwilligers en een coördinator.

Het Vechtgenotenhuis is gevestigd in een schitterende 17e eeuwse boerderij op Landgoed Stekkenkamp in Ommen,
maar heeft een regionale functie. Ook u bent dus van harte welkom!

Adres
Vechtgenotenhuis
Beerzerweg 5d
7731 PA  Ommen
tel. 0529 - 455767
mob. 06 -  3903 2263

Openingstijden:
maandagavond  19.30 tot 22.00 uur
dinsdagmiddag 14.00 tot 17.00 uur
woensdagochtend 09.30 tot 12.30 uur
donderdagmiddag  14.00 tot 17.00 uur
vrijdagochtend 09.30  tot 12.30 uur

Kijk voor meer informatie op  www.vechtgenoten.nl
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Het is druk in de Her-
berg. Erg druk. En ik
vrees dat dit nog wel
even aanhoudt. We
zitten al tijden tot aan
de nok toe vol.We
moeten nu wel goed
in de gaten houden
dat er niemand ge-
weigerd gaat worden. 

Het is niet alleen in de Herberg zo, maar in heel
Nederland. En dan krijgen we ook nog mensen die
door de crisis en de daarop volgende bezuinigin-
gen problemen gaan krijgen en in het ergste geval
ook gebruik moeten maken van de Herberg. Kijk,
we helpen ze graag, maar liever hebben we het dat
de mensen het zelf redden. Ook vind ik het erg om
te zien dat er steeds meer vrouwen en jongeren ge-
bruik (moeten) maken van de Herberg. 

Ik las in een krantenartikel een verhaal over de
Amerikaan Dan de Vaul. Een man die altijd netjes
leefde en ineens een rijk man werd door een nala-
tenschap van 12 miljoen dollar van zijn vader. Af-
gezien van wat conflictjes met zijn zusters over de
erfenis stond zijn leven er goed voor, zo stond er te
lezen. Ik citeer uit het artikel: “Op een dag liep
Dan tegen een bekende aan die hij nog kende van
school. Deze man droeg één schoen en duwde een
winkelwagentje. De schizofrenie had hem op de
rand van de afgrond gebracht en Dan de Vaul
dacht: als ik deze klootzak niet help, dan doet nie-
mand het.” En van het één kwam het ander en
voordat De Vaul het wist had hij diverse daklozen
opgevangen in een oude loods. En hij kreeg con-
stant te maken met de regels van de overheid. Hij
zou illegaal een schuur hebben gebouwd om meer
daklozen te huisvesten, hij zou stelselmatig voor-
schriften negeren, hij zou de brandveiligheid niet
in acht nemen, hij zou de buren overlast bezorgen
enz. enz. 

Ik dacht bij mezelf. Dat is een bekend verhaal.
Maar net als ik dacht ook Dan de Vaul. Die men-
sen moeten geholpen worden. “Je dacht toch zeker
niet dat ik die fuckin’ regeltjes ga zitten spellen?
Die mensen moeten geholpen worden”, vertelde
Dan de Vaul in dat interview. En terecht. 
Natuurlijk moet je je aan regels houden, maar dat
mag nooit en te nimmer en kosten van mensen
gaan. Het gaat al te vaak over regeltjes en geld en
nooit over de mensen. 
De overheden maakte het Dan lastig en dus dacht
Dan (en ik citeer): ‘Dan ga ik die fuckin’ regering
maar voor de voeten lopen’.  Hij sleepte diverse
overheden, zoals het stadsbestuur, de provincie,
de brandweer enz. voor de rechter. Het verhaal
van Dan de Vaul is voor mij het verhaal wat ge-
schreven staat in mijn boek Van het Putje naar de
Herberg. 

De ellende gaat alleen maar groter worden. Dat zie
je dus in de Herberg maar ook in het eetcafé dat
elke week hier georganiseerd wordt. Ook daar zit
de tent helemaal vol. Het is goed dat die mensen
ons weten te vinden en dat kerken dit op pakken.
Maar er moet ook goed gelet worden op de illega-
len. Dat zijn ook mensen. Een heleboel mensen zit-
ten echt zwaar in de narigheid. Vreemdelingen
worden opgedreven. We hebben een enge minister
die deze mensen opjaagt en rare dingen over hen
schrijft. Ik hou mijn hart vast, maar hoop dat het
goed gaat. 

COLUMN JOOP VAN OMMEN

GRONDLEGGER VAN DE HERBERG

“Met Pinksteren, Pasen en Kerst proberen we altijd
een speciaal goed doel te betrekken bij de collecte.
Met Pinksteren denken we dan altijd aan zendings-
projecten, met Pasen hopen we weer andere mensen
te helpen. We hebben bijvoorbeeld de opbrengst van
Pasen al eens geschonken aan Haïti. En afgelopen
jaar hebben we dus besloten om geld te schenken
aan de Stichting Vrienden van de Herberg. Dichtbij
huis”, aldus Anne Mulder. 

De collectes wordt veel werk van gemaakt. Er wordt
veel over gecommuniceerd door de geloofsgemeen-
schap. “We sturen altijd brieven rond, plaatsen een
artikel in het kerkblad en vertellen erover op de zon-
dag. We hebben destijds contact gezocht met de Her-
berg en daar werd zeer enthousiast gereageerd.
Tijdens de Kerst ging de schaal rond om geld op te
halen en mensen konden ook gewoon via ons bank-
rekeningnummer geld storten.”

Geven is belangrijk zo laat Mulder weten. “Kijk voor
de één is 100 euro weinig en voor de ander 1 euro
veel. Maar het gaat erom dat je wat geeft aan de
ander. En elke euro die we dan ophalen is geweldig.
Met Kerst hebben we sowieso altijd bovengemid-
delde opbrengsten met de collecte. De bijdragen zijn
ook erg op prijs gesteld.”

De opbrengst van de collecte wordt erg gewaar-
deerd. “Het is fantastisch dat deze gemeente dat

heeft gedaan. En ik kan wel zeggen dat het goed ge-
bruikt is en dat we er veel mensen blij mee hebben
kunnen maken”, vertelt Joop van Ommen namens
de Stichting Vrienden van de Herberg. Anne Mulder
vult aan: “We hebben het erg graag gedaan. Als er in
de toekomst vanuit deze stichting nog eens een ver-
zoek wordt gedaan voor een financiële injectie zullen
we het met genoegen overwegen. Zo proberen we
als gemeente ook aansluiting bij de wereld te zoe-
ken.”

Naast de Baptistengemeente is opvanghuis Bonjour
gevestigd. En zo zijn er meer opvangmogelijkheden
in Zwolle. “Toch is de afstand tussen ons heel groot.
We kennen elkaar niet. Het zou mooi zijn als we con-
tact zouden kunnen leggen, maar op één of andere
manier doen we dat toch niet. Contacten met de
mensen die bij Bonjour komen of die in de Herberg
zitten…. Dat is nog wel eens jammer. Van beide kan-
ten overigens. Zo kun je niets met elkaar opbouwen.
Daar zouden we van beide kanten toch eens werk
van moeten maken. Dat wij eens naar hen gaan en
dat zij eens een kopje koffie komen drinken in de
kerk”, is het goede voornemen van Mulder. 
Baptisten benadrukken het persoonlijk geloof in
Jezus Christus, de Zoon van God. Op belijdenis van
dit geloof worden mensen gedoopt door onderdom-
peling. Een ander kenmerk is de zelfstandigheid van
de plaatselijke gemeente. Hierdoor zijn de Baptisten-
gemeenten soms verschillend van karakter. Elke zon-
dagmorgen om 10:00 uur komen de leden samen om
te zingen, uit de Bijbel te lezen, te bidden en te luiste-
ren naar wat God voor hen betekent in het persoon-
lijk leven. Voor de kleinsten is er tijdens de
kerkdienst een crèche. De kinderen van 4-11 jaar
komen bij elkaar in de zondagsschool.
Kijk voor meer informatie op 
www.baptistenzwolle.nl.

Baptistengemeente 

collecteert voor Stichting

Vrienden van de Herberg

Voor de één is 100 euro

weinig en voor de ander

1 euro veel.

In de Herbergkrant van december meldden wij al dat de Baptistengemeente Zwolle
voornemens was om een collecte te houden voor de Stichting Vrienden van de Herberg.
Er werd gecollecteerd. En hoe! Liefst 1500 euro werd er opgehaald dat beschikbaar werd
gesteld voor het kerstdiner in de WRZV-hallen. “Ja, dat vonden we zelf ook een prachtig
bedrag. We waren blij dat we hiermee andere mensen konden helpen”, opent de pen-
ningmeester van de Baptistengemeente Zwolle, Anne Mulder. 
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De voorstelling wordt door (voormalig) dak- en thuislo-
zen met professionele theatermakers tot stand gebracht
en wordt door hen in het hele land vertoond. 
“Mensen die soms in ons blikveld verschijnen en daar
weer uit verdwijnen, nergens vandaan, nergens heen.
Zij willen vertellen van het dagelijks en innerlijk leven
dat schuil gaat achter het vluchtige beeld dat zij bij ons
achterlaten”, aldus Laurens Umans.

Wat zij brengen is een menselijk verhaal, zonder religi-
euze of politieke boodschap. Een cultureel evenement,
waarvan de productie door de Provincie Overijssel en
het Ministerie van OC&W (Fonds voor  cultuurpartici-
patie) wordt gesubsidieerd. De avonden in Zwolle
komen mede tot stand dankzij ondersteuning van de
gemeente Zwolle, de TaK Parochie, locatie Verrijzenis-
kerk, en de PKN Zwolle.

Uit eerdere opvoering kon de organisatie ook enkele publieksreacties optekenen: 

“Bedankt voor deze geweldige voorstelling. Het heeft heel veel indruk op me
gemaakt. Dit zouden veel meer mensen moeten zien.” (een toevallige toe-
schouwer)

“De voorstelling begint. En dan gebeurt er iets moois. Ik kijk naar krachtige
mensen, die boven zichzelf uitspelen. Ik kijk naar mensen die strijden tegen
zichzelf en tegen het beeld dat anderen van hen hebben. Ik kijk naar mensen
die prachtig kunnen zingen. Maar vooral kijk ik naar mensen die mij in het
hart raken. Misschien wel omdat kwetsbaarheid en kracht zo heel dicht bij el-
kaar liggen.” (Ferdinand Borger, regisseur bij de NCRV)

“De Joseph Wresinski Cultuur Stichting heeft wederom geschiedenis geschre-
ven met dit stuk. Het is weer gelukt de kracht en schoonheid van iedere speler
zo neer te zetten dat je meteen van ze gaat houden. 

Al in de eerste scène wordt je geraakt en geconfronteerd met de rauwheid van
het bestaan van een dakloze medemens.” (Yvonne Greveling,voormalig dak-
loze)

Voor meer informatie over de voorstelling ‘Lazarus?’ en de Joseph Wresinski
Cultuur Stichting;
zie www.wresinskicultuur.nl. 

Toneelvoorstelling Lazarus binnenkort 

in de WRZV-hallen in Zwolle
Op woensdag 21 en donderdag 22 maart
wordt de theatervoorstelling Lazarus 
gehouden. De voorstelling vindt plaats in de
WRZV-hallen en begint om 20.00 uur. 

De toegang is gratis en na afloop  kunnen de
aanwezigen een gift geven. 



“We hebben 24 jaar lang lief en leed gedeeld. Maar
sinds kort was het over. Ik kon hem niet laten vallen,
maar op een gegeven moment kon ik het niet meer
aan. Ik ben nu nog altijd enorm verdrietig. Ze zeggen
dat de Herberg hem geweigerd heeft, maar daar ge-
loof ik helemaal niets van”, opent Bea haar relaas.
Bea vertelt over wat zij allemaal meemaakte met
Saïd. “Af en toe kwam hij thuis en dan moest ie zich
direct gaan douchen van mij en nieuwe schone kle-
ren aantrekken. Ik beheerde ook zijn geld. Dat moest
wel, anders ging alles er door. Als hij dan thuis was,
dan propte ik hem vol met eten. Dan sterkte hij weer

een beetje aan. Hij was verslaafd aan alcohol en als
ie bij mij was dan mocht hij ’s middags drie blikjes
bier en ’s avonds drie. Meer niet. Hij wilde meer,
maar dat kreeg hij niet. Ik probeerde hem zo te hel-
pen. Ik moest ook alles achter slot en grendel doen,
want anders stal hij alles mee.”

Ondanks alle problemen die Bea met Saïd mee-
maakte bleef ze stapelgek op hem. “Ik kwam op de
één of andere dag ineens Saïd tegen en ik was in één
keer verkocht. Hij had veel problemen, maar hij deed
geen vlieg kwaad. Het was een enorm lieve jongen.
Ik had normaal helemaal niets met buitenlanders.
Echt helemaal niets. Toen ik thuis kwam zei ik tegen
mijn kinderen dat ik een liefde had. Ze vonden het
erg leuk, maar toen zei ik dat het een Marokkaan
was. Wat? zei mijn dochter toen. Een Marokkaan? Jij?
Maar hij werd in de armen gesloten en mijn jongste
zoon was helemaal weg van hem. Die was ook kapot
toen hij hoorde dat Saïd gestorven was.” Bea is ver-
drietig na het verlies van Saïd. “Ik kan slecht alleen
zijn. Ik mis die jongen nog elke dag.”

Bea wilde Saïd graag naar zijn laatste rustplaats
brengen. Echter dat was in Marokko. En Bea was fi-
nancieel niet bij machte om dit te kunnen bekostigen.
“Maar toen kwam Joop van Ommen naar mij toe en
vertelde dat de Stichting Vrienden van de Herberg de
kosten zou betalen. Dat was natuurlijk echt gewel-
dig. Toen Joop het mij vertelde heb ik kei- en keihard
gehuild als een klein kind. Ik ben Joop en de anderen
voor eeuwig dankbaar dat ik Saïd naar zijn laatste
rustplaats heb mogen en kunnen brengen. Dit was de
juiste afsluiting van mijn relatie met Saïd.”

Ook de stille tocht die gehouden werd naar aanlei-
ding van de dood van Saïd maakte indruk op Bea.
“Dat was echt werkelijk prachtig. Ook mijn kinde-
ren hebben meegelopen. Dat vond ik zo mooi en
ben er zo dankbaar voor…. Mijn dochter heeft nog
een toespraak gehouden. Ja, ik mis die jongen nog
elke dag”, besluit Bea. 

HERBERGKRANT � PAGINA 8

Bea mist Saïd nog elke dag
Begin februari ging er een schok door Zwolle. Saïd, bewoner van de Herberg, overleed
tijdens de barre vrieskou. De redactie van de Herbergkrant had een gesprek met Bea
Hensen, sinds 24 jaar partner van Saïd. Bea heeft vijf kinderen, 16 kleinkinderen en 
7 achterkleinkinderen en woont in Zwolle. 

“We hebben 24 jaar

lief en leed gedeeld”

“Ik heb gehuild

als een klein kind”

Bea met de foto zoals die tijdens de stille tocht werd
gedragen door vele deelnemers.
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De inmiddels 47-jarige Erik Dannenberg werd gebo-
ren in Zeist en na ‘tussenstops’ in Ede en Emmen
kwam Dannenberg in Zwolle terecht. 
De CDA-wethouder was onder meer werkzaam bij
het Leger des Heils en de Rivas Zorg Groep. Tot het
moment dat hij gevraagd werd wethouder te wor-
den. “Ik had nog helemaal geen politieke carrière
gehad. Was net anderhalf jaar lid van het CDA. Ik
had goed contact met Eddy van Hijum (huidig
Tweede Kamerlid voor het CDA) en door hem ben ik
lid geworden. Ik wilde ook wat betekenen voor de
stad Zwolle, betrokken blijven. Ik heb nooit in de ge-
meenteraad gezeten of een andere politieke functie
gehad tot het moment dat ik gebeld werd met de
vraag of ik wethouder namens het CDA wilde wor-
den.” Dannenberg twijfelde wel. Het moment dat hij
gevraagd werd was een jaar voor de verkiezing. “En
dan weet je natuurlijk niet of je na de verkiezing
door kunt gaan.” Na een periode van goed nadenken
besloot Dannenberg toch de stap te wagen. “En ik
heb er nog geen moment spijt van gehad”, zegt Dan-
nenberg resoluut. Maar waarom dan toch deze stap?,
is dan de vraag. Dat had ook te maken met de porte-
feuille die Dannenberg kreeg. “Ruimtelijke Orde-
ning/Vastgoed en Cultuur. Ruimtelijke Ordening is
niet puur gebouwen, maar je creëert ruimte voor
mensen om te wonen en te zorgen,en Cultuur is de
vrolijke kant van de samenleving.”

De functie van wethouder bevalt hem goed. “Het is
echt geweldig. Het werk is heel intensief.  Je maakt
idiote werkweken. Pas vroeg iemand aan mij of het
wel een fulltime functie is. Nou het is een dubbele
fulltime functie”, lacht de positief ingestelde wethou-
der. Het enthousiasme druipt er af bij Dannenberg. “Je
bent in deze functie erg bij de stad betrokken. En het
werk is écht heel divers. De ene keer sta je een kerst-
boom te versnipperen met kinderen en het andere mo-
ment zit je met een minister aan tafel. Juist van die
verschillende dingen kan ik echt heel genieten.”

De portefeuille van Dannenberg bestaat uit onder an-
dere uit de Wonen en Zorg, Milieu en Duurzaamheid
en Bedrijfsvoering. Ook heeft iedere wethouder be-
paalde wijken ‘onder zich’. In het geval van Dannen-
berg betreft dat de Kamperpoort, Assendorp,
Berkum en Wijthmen. “Elke wijk heeft zijn eigen ka-
rakter, ook hier is de afwisseling aanwezig”.

In de zorg gaat veel veranderen. De gemeenten krij-
gen veel werk te verstouwen en overal moet bezui-
nigd worden. Dannenberg legt veel werkbezoeken
af. “En dan wil ik niet alleen met de directeuren pra-
ten, maar ook met de groepsleiders en met de cliën-
ten zelf. Dat vind ik belangrijk.” Verder is het
Kraanbolwerk een belangrijk project. “Allemaal
nieuwbouw. Er staat nu nog oude industrie en dat
verdwijnt. Binnenkort is daar een woonmilieu. 
En ik zie dat ook als een economische opwaardering
voor de stad. Want daar gaan allemaal mensen
wonen. En die gaan allemaal inkopen doen in de
winkelcentra die onze stad rijk is.”

De Herberg

In de afgelopen jaren heeft Dannenberg zich intensief
bezig gehouden met de Herberg. Door zijn werk-
zame leven voor zijn wethouderschap had Dannen-
berg al de nodige ervaring opgedaan in deze wereld.
“We hebben in de vorige periode gekeken waar er 
plek was voor de Herberg. Eerst was er natuurlijk de 
bedoeling om naar de Terborchstraat te gaan. 
Maar dat vond geen doorgang. Het was natuurlijk 

een desillusie. Hier
niet, maar waar dan wel, dat
was de algemene vraag. Uiteindelijk
is het toch gelukt doordat veel partijen hun schou-
ders eronder hebben 
gezet. Denk aan het RIBW, de woningcoöperaties, de
gemeente en natuurlijk Joop van Ommen. 

Joop is de drijvende kracht achter het ontstaan van
de Herberg. Zijn niet aflatende inzet heeft ervoor ge-
zorgd dat de Herberg er kwam”, aldus Dannenberg.
Een breed draagvlak voor de Herberg was van groot 
belang vond Dannenberg. “Het mag natuurlijk niet 
zo zijn dat het van een paar mensen nu afhankelijk
is. Er moest echt een goede structuur komen, daar
heb ik me echt voor ingezet. Ook moeten we verder
kijken dan alleen de opvang van de mensen. 
We moeten ze ook helpen de weg omhoog te vinden.
Dat komt ook door mijn ervaring bij het Leger des 

Heils. Maar dan moet
je ook zorgen dat je de men-

sen serieus neemt. 
Dat is ook de kracht van de Herberg. Daar staat ge-
woon een prachtig gebouw waar mensen zich kunnen
herpakken en waarmee je laat zien dat je mensen seri-
eus neemt. Dat komt heel anders over dan mensen
achteraf opvangen in een druppelende loods. Ze
komen in een fatsoenlijk gebouw terecht. Je zegt daar-
mee tegen die mensen, ‘het kan absoluut goed komen
met jou’. 

Voor de komende tijd staat een zware opgave te wach-
ten voor iedereen, gezien de bezuinigingen. Dannen-
berg: “Het wordt een lastige tijd. 
Er moet bezuinigd worden, door iedereen. We moeten
het de komende jaren gewoon met minder doen. Op
sommige onderdelen tot 10% en dat doet zeer hoor.
Echt zeer.”

Erik Dannenberg: 

“Wethouder zijn is écht geweldig”
In de Herbergkrant hebben wij elke editie een gesprek met één
van de leden van het college van Burgemeester en Wethouders uit

de gemeente Zwolle. Ditmaal hadden we het gesprek met wet-
houder Erik Dannenberg.
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“Er moet bezuinigd worden.

En dat doet zeer. Echt zeer”

Deze foto hangt bij wethouder Dannenberg op de kamer en goed in het zicht van de bezoekers. Een bewuste
keus om iedere bezoeker er van van te doordringen dat deze manier van wonen niet de oplossing is en dat
we dit ook niet als samenleving moeten laten gebeuren.
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Uw Herbergkrant is een initiatief van de stichting
Vrienden van De Herberg. De Vrienden werken
vanuit het besef dat we in Nederland voor dak- en
thuislozen weliswaar behoorlijke voorzieningen
hebben die bed, bad, brood en begeleiding bieden.
Maar dat die voorzieningen ook beperkt zijn in wat
ze kunnen. Een volwaardig leven bestaat uit meer
dan een optelsom van praktische zaken. In die be-
hoeften proberen De Vrienden te voorzien. In 2011
hebben we in totaal bijna 30.000 euro geïnvesteerd
in de kwaliteit van leven van vele daklozen. Maar
ook hebben we in ons netwerk gewoon dingen ge-
regeld voor mensen die dat zelf niet konden. Dank-
zij u!

Op allerlei manieren hebben we individuele daklo-
zen en groepen van daklozen plezier en gezondheid
laten beleven door ze te helpen om te kunnen spor-
ten. Denk aan het huren van sporthalletjes om een
potje te sporten met elkaar. Maar ook regelden we
hele vitale zaken, zoals paspoorten voor daklozen die
de hunne waren verloren. Geen paspoort betekent
bijvoorbeeld geen zorg of inkomen. Geen inkomen
betekent geen paspoort. Met een eenvoudige daad
konden De Vrienden die vicieuze cirkel doorbreken
voor een aantal mensen. 

Naast relatief kleine acties voor individuen en kleine
groepjes mensen, hebben De Vrienden ook grotere
evenementen ondersteund. In samenwerking met
vele anderen, zoals kerken, overheden en instellin-
gen. We kijken bijvoorbeeld terug op een heel druk
bezocht kerstdiner, waar meer dan 400 bezoekers en
80 vrijwilligers een topavond hebben gehad met el-
kaar. Maar ook organiseerden we een voetbaltoernooi
waar rijp en groen door elkaar competitie bedreef om
eeuwige roem.

Ook met gesloten beurs bereikten we belangrijke
doorbraken. Twee voorbeelden daarvan zijn al eer-
der in deze krant besproken. We brachten een Irakees
gezin onderdak in samenwerking met wethouder
Nelleke Vedelaar van de gemeente Zwolle. Afgelo-
pen week bleek dat dit uitgeprocedeerde gezin in-
derdaad werd uitgezet uit het asielzoekerscentrum
waar zij verbleven. In de vrieskou. We hielpen meer
mensen in zo’n hachelijke situatie. Dit fenomeen is
een rechtstreeks gevolg van het Generaal Pardon. In
het kader daarvan heeft het Rijk met gemeenten af-
gesproken dat de laatste stoppen met het, bestuurlijk
ongehoorzaam als zij zijn, opvangen van uitgeproce-
deerde asielzoekers. Met als gevolg dat het beroep

van deze groep op de opvang sinds 1 januari 2010
enorm is toegenomen. Samen met Eropaf! hebben we
een alleenstaande moeder uit de brand geholpen met
een huisuitzetting die haar boven het hoofd hing.
Ook dit soort dingen deden we vaker in 2011. 

De Vrienden van De Herberg willen alle donateurs
en lezers van deze krant bedanken voor hun bijdra-
gen in 2011. En de hoop uitspreken dat u net zo ge-
nereus bent in 2012. Dan staan er allerlei nieuwe
initiatieven op stapel. Zoals www.sociaalhospitaal.nl
en verrassingen die wij ook niet kunnen voorspellen,
maar wel kunnen helpen oplossen. Omdat mensen
dat in hun eentje soms niet kunnen!

Wij verantwoorden
en gaan door!

Het bestuur van de Stichting 
Vrienden van de Herberg in vergadering

Zwolle zien door de ogen van een dakloze en twee verschillende
culturen met elkaar kennis laten maken. Dat is het doel van de
door studenten ontworpen Daklozenroute door Zwolle. 
22 leerlingen van het Meander college uit Zwolle werden door
drie (ex)daklozen rondgeleid om een kijkje te geven in het leven
van een dakloze. 

De route voerde de leerlingen onder andere langs dagopvang Bonjour, nachtop-
vang Nel Bannink, verschillende slaapplaatsen in de open lucht en sloot af met
een kom goed gevulde tomatensoep van de Soepbus. Tijdens de route was er
ruimte voor interactie tussen de leerlingen en de gids wat de afstand tussen de
verschillende culturen heeft verkleind. Hiermee is het doel bereikt dat de drie
studenten van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten voor ogen hadden. De studen-
ten hopen dat er vervolg wordt gegeven aan de route zodat meer mensen de kans
krijgen de stad te gaan bekijken door de ogen van een dakloze. 
Voor meer informatie of interesse mail naar: daklozenroutezwolle@gmail.com

Zwolse daklozen als stadsgids



De RIBW IJssel-Vecht wil begeleiding bieden aan
haar cliënten, bij het (zelfstandig) wonen, werken
en/of het vinden van een zinvolle dagbesteding.
Waar nodig wordt dit gecombineerd met huisves-
ting. Het doel hiervan is om cliënten als volwaardige
burgers de kans te geven maatschappelijk zo zelf-
standig mogelijk te functioneren in een omgeving die
ze zelf wensen. 
Opereren middenin de samenleving en positioneren
als netwerkorganisatie. Dat is waar de RIBW voor
staat. Men is vooral actief in de lokale en regionale
keten van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ),
maatschappelijke opvang, verslavingszorg en het
WMO-domein. 

De redactie van de Herbergkrant had een gesprek
met Ben de Fooij, manager van de RIBW IJssel-Vecht.
Met hem spraken we over Wijkgericht Werken. De
Fooij opent: “Tot nu toe deed iedere organisatie  zijn
eigen kunstje, maar er is  onvoldoende samenhang.
In Zwolle proberen we dat de laatste tijd goed op te
pakken. We moeten de hulp dichter bij de klant bren-
gen. De wijken zijn de plekken waar je moet zijn. Je
moet het aanbod richting de klant vormgeven en ge-
bruik maken van de deskundigheid van de diverse
organisaties. Elkaar op de sterke punten gebruiken.”
Het uitgangspunt van wijkgericht werken is de situa-
tie van de cliënt. Hij of zij moet centraal staan. “Ieder
mens heeft talenten. En het is ook goed ze zo te bena-
deren. Je moet mensen laten zien wat ze wel kunnen.
We zitten nu aan de voorkant van een proces. Door
goede samenwerking zorg je ervoor dat mensen veel
sneller weer zelfstandig zijn. Je moet samenwerken
en verbinden en de regie bij de cliënt laten. En vanuit
onze kant mag je ook best streng en rechtvaardig
naar de klant zijn. Door op dit niveau te organiseren
kun je ontwikkelingsgericht aan het werk gaan. Als je
bij de cliënt de juiste snaar weet te raken en uitgaat
van de eigen vaardigheden en kracht, dan zien ze
weer het nut in het leven. Dan moet je ook de sociale
contacten aanhalen. De familie erbij betrekken bij-
voorbeeld”, vertelt De Fooij. 

Wijkcentra

Belangrijk voor het wijkgericht werken zijn de wijk-
centra. Deze staan op een centrale plek in de buurt,
waar veel mensen zijn en dus veel beweging en acti-
viteit is. Elk wijkcentrum heeft een aantal basisfunc-
ties zoals inloop, huiskamerproject, informatiebalie,
ontmoetingscentrum en activiteiten op het gebied
van vrije tijd en welzijn. 
Het wijkcentrum is het startpunt van persoonlijke
ontwikkeling en deelname aan de samenleving. Een
zo gewoon mogelijk leven leiden en het benutten van
kansen en mogelijkheden dankzij een gevarieerd
aanbod is een belangrijk speerpunt. 
Naast de algemene functies krijgt ook elk wijkcen-
trum zijn eigen specialiteit. Specialiteiten kunnen zijn
de productie van concurrerende diensten en produc-
ten, verkoop van ambachtelijke producten, horeca,
schoonmaak enz. “Dat moet een dag- en avond be-
steding geven. Een arbeidsmatig project waarbij men
laat zien dat men een ontwikkeling doormaakt”,
aldus De Fooij. 
In Zwolle zijn ruim 200 beschermde woonplekken 

als het gaat om de RIBW (waarvan 12 binnen De
Herberg) en 500 ambulante klanten. Wat ook belang-
rijk is voor de RIBW is de goede relatie met de buurt
van de cliënten en niet alleen voor het individu zelf.
Dat voelt ook als een taak. En zorgen voor spreiding
in de stad o.a. in goede afstemming met de woning-
bouwcorporaties. Veel aandacht voor voorlichting
moet er zijn. “Dat moeten we nog beter doen. We
moeten daar actiever in worden. Meer naar buiten.
Naar de werkvloer, we moeten wat meer uit onze
kantoren komen. En we moeten ook buiten kantoor-
uren bereikbaar zijn als er wat aan de hand is, want
de problemen houden niet op om 5 uur ’s middags.
Kijk we kunnen helaas niet alles voorkomen. Maar
als er wat is dan horen we dat graag.”
Participatie is voor de RIBW hét werkwoord voor de
totale samenleving. Als alle mensen in een buurt
worden gewaardeerd en gestimuleerd om eigen ver-
antwoordelijkheid te nemen en, waar mogelijk, die
verantwoordelijkheid ook deels (gaan) dragen voor
anderen, dan ontstaat een sterkere zelfredzaamheid
voor de totale samenleving. Dat is ook de essentie
van de WMO.
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RIBW richt zich op wijkgericht werken
De RIBW IJssel-Vecht is een onderdeel van de RIBW Groep Overijssel en staat voor 
Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn in de regio Noord-
west-Overijssel. 
Deze organisatie begeleidt mensen met een psychiatrische of psychosociale beperking
die om verschillende redenen niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.

“De problemen houden

niet op om 5 uur

’s middags”

“We moeten meer naar

buiten en niet op kantoor

blijven zitten”

De RIBW heeft een aantal kerndoelen geformuleerd
voor het wijkgericht werken:

* meer samenhang in zorgaanbod en zorgvraag realiseren
door verdergaande samenwerking tussen de

verschillende partijen

* Wijkgericht organiseren

* Aansluiten bij bestaande voorzieningen

* Waar nodig in samenspraak nieuwe producten en 
diensten ontwikkelen

* Maximale betrokkenheid van de doelgroep creëren
* Ontwikkelingsgerichte productlijnen opzetten

Ben de Fooij, 
manager van de RIBW IJssel-Vecht

Wijkgericht werken schematisch uitgebeeld.
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www.ribwijsselvecht.nl

‘Ik heb nu meer 
grip op m’n leven’

“Mijn leven was een zooitje. Dat liep uit de hand. Nu krijg  

ik begeleiding van de RIBW IJssel-Vecht. En ik ben toch  

op mijzelf, wetend dat ik altijd een beroep kan doen op de  

begeleiding. Het gaat beter met me. Ik heb meer grip op 

mijn leven.”

RIBW IJssel-Vecht
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In 2011 hebben de stichting Winners en G- voetbal-
vereniging WRZV De Boog  de handen ineen  
gestoken. Dit jaar wordt voor de tweede keer een
promotiebijeenkomst in de WRZV Hallen georgani-
seerd. Dat gebeurt op donderdag 5 april 2012. 
Het plezier en het contact staan centraal!  

Graag verwelkomen wij u voor het bijwonen van
het voetbaltoernooi met gemengde teams, 
bestaande uit leden van de Zwolse gemeenteraad,
G-voetballers van WRZV De Boog, medewerkers
van woningcorporaties, Zwolse Celebraties, enz.

Het toernooi vormt de inleiding op een gezellig sa-
menzijn, waarbij een toelichting wordt gegeven op
de activiteiten van G-voetbalvereniging WRZV De
Boog. Een drankje en een hapje maken het geheel
compleet.

Mogen we op uw aanwezigheid rekenen?
Het aanvangstijdstip is 17.00 uur en we stoppen
tegen 20.30 uur. Kortom, een mooi begin van een
prachtig paasweekend. 
Wilt u een team aanmelden?
Het loopt storm, maar misschien hebben we nog

een plek. Er moet wel iets tegenover staan. 
We willen graag geld inzamelen, om WRZV De
Boog een stukje verder te helpen. Daarom wordt
aan elk voetbalteam een inschrijfgeld van € 250,-
gevraagd. Ook zou het ook nog eens prachtig zijn
als elk lid van het aangemelde team vanuit zijn 
familie of bekenden een of meer sponsoren van 
€ 10,- kan aanbrengen. Dat zou toch prachtig zijn,
als we WRZV De Boog zo kunnen ondersteunen? 

Mogen we van je horen? 
Bel dan met de WRZV-hallen, tel. 038-4226129

Promotieavond Stichting Winners 

voor de leukste voetbalclub van Zwolle: 

G-voetbalvereniging WRZV De Boog 

Jan Brouwer ontmoette via internet een
vrouw uit de Filipijnen. In december 2010
vertrok hij naar dit Aziatische land om
haar te gaan ontmoeten. Het was de 
bedoeling om daar te gaan samenwonen.
Op een gegeven moment woonden Jan en
zijn vriendin ook samen. Maar later werd
Jan bestolen in de Filipijnen. Zijn koffer
werd opengebroken en nagenoeg alles
werd meegenomen; papieren, geld, 
schoeisel, kleding….

Jan toog naar de Nederlandse ambassade voor hulp.
“Maar dat ging niet zo eenvoudig”, zegt Jan na te-
rugkomst in Nederland. “Je hebt geen geld werd er
gezegd. En op dat moment was ik daar volledig ille-
gaal. Daarom moest ik een boete betalen van omgere-
kend nog geen € 300,-. Maar ja, dat had ik dus niet
en de ambassade wilde mij niet helpen. Ze wilden
het niet betalen voor me. Toen heb ik kwijtschelding
aangevraagd, maar ook dat werd niet gehonoreerd.
Ik voelde me daar echt alleen staan. Ik sta nu op een
zwarte lijst en kom het land niet meer binnen voor ik
dat geld betaald heb.”

Eenmaal in Nederland werd hij opgevangen door het
Leger des Heils. Een thuis had Brouwer niet meer.
Hij ging toen naar Haarlem. Maar in verband met het
geldende regiobeleid kon hij daar niet voor altijd blij-
ven. “Ik kon daar hooguit voor vijf dagen terecht. Ik
heb daar uiteindelijk 1 nacht geslapen. Toen werd er
gezegd, je kunt wel naar de Herberg. Op 26 januari
ben ik hier gekomen. “Ik heb een intakegesprek
gehad en vertelt over het Regiobeleid. Volgens het
Regiobeleid zou ik naar de polder moeten. Maar ik
wil helemaal niet naar de polder. Ik heb het daar
nooit naar mijn zin gehad. Ik wil graag in de Herberg
blijven, maar zij vertelden dat ik naar de polder
moet. Maar ik moet niets. Ik snap de mensen van de 

Herberg wel, want het Regiobeleid moeten zij zich
ook aan houden.”

Brouwer wil graag in Zwolle blijven. “En ik wil ook
graag wat doen. Ik wil mezelf graag nuttig maken.
Wat mij betreft 7 dagen in de week en 60 uur per
week. Maar nu dient zich nog weer iets anders aan. 

Ik krijg 20 euro per week voor het werk dat ik nu
doen als een soort vergoeding. Maar nu moet ik van
die 20 euro er 10 inleveren. Dan wil je graag wat
doen en en dan wordt het direct weer afgepakt. 

Ik heb gezegd, pak dat andere tientje dan ook maar
af. Ik hoef dat niet meer.”

Onlangs kreeg Brouwer bericht dat hij een plaats had
gekregen in Almere. “Maar zoals al gezegd wil ik dat
helemaal niet. Ik moest me daar melden, maar ik wil
gewoon graag in Zwolle blijven. 
Ik voel me goed en prettig in Zwolle. Waarom willen
ze me dan per sé naar Almere hebben. Ik hoop dat ik
in Zwolle kan blijven. Ik vraag me af of men een Ne-
derlander nog wel willen in Nederland”, besluit 
Brouwer.

Brouwer wil niet naar Almere,
maar moet vanwege Regiobeleid

Graag verwelkomen wij u op donderdag 5 april
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31 32

33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59

60 61

© www.puzzelpro.nl

51 1 35 31 48 6 61 26

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 uit naam van  6 om die reden  12 kiekje  13 venster  15 honger  18 slang 
20 Europeaan  21 koordans  23 stuk hout  24 moerassig  26 richting  28 durende vijandschap
29 Europese taal  31 muggenlarve  33 vogel  34 papegaai  36 intens genoegen  38 rang
41 bloedvat  43 ooft  45 staat in Amerika  47 vat  49 wees gegroet  51 ijzerhoudende grond
52 eenstemmig  55 prutser  58 Europeaan  59 regelmaat  60 afvallige  61 pl. in Flevoland.

Verticaal: 2 voetbalterm  3 muziekteken  4 omslag  5 Ned. omroep  7 vlaktemaat  8 karak-
ter  9 vlug  10 eiergerecht  11 plant  14 wondvocht  16 voordat  17 bloeiwijze  18 vorstenti-
tel  19 vochtig  22 water in Friesland  25 karig  
26 ravijn  27 verdriet  28 gebak  30 domoor  
32 jaartelling  35 dagtekening  36 erbarmen  
37 vervoermiddel  38 deel v.e. zeilboot  39 deel
v.e. ei  40 gewichtsaftrek  42 Spaanse titel  44 ul-
traviolet  46 barenspijn  48 oevergewas  50
maatstaf  53 keurig  54 een zekere  56 zand-
heuvel  57 pl. in Gelderland.

Win een VVV-
cadeaubon t.w.v. € 25,-

Stuur uw oplossing voor 2 april op naar: De Herbergkrant, o.v.v. puzzelactie nr. 3, Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle.

Ook kunt u uw oplossing voor 2 april mailen naar: info@vriendenvandeherberg.nl o.v.v. puzzelactie nr. 3.

Onder de juiste inzenders verloten wij een VVV-cadeaubon van € 25,-

Tante Marie

Tante Marie loopt elke morgen in haar ochtendjas
haar hond Keesje uit te laten. 
Nu is Tante Marie geen afstandloper dus hoe eerder
Keesje zijn behoefte doet hoe fijner als Tante het
vindt.
Tante heeft wel elke morgen haar schepje bij zich en
pakt de Keeskeuteltjes netjes op om ze vervolgens
bij de buren in de container te gooien. U begrijpt dat
de buren hier niet blij mee zijn. Zo kwam het er dan ook van dat de buurman
tante hier op aansprak. 

Ze zei dat ze moeite had om de container helemaal aan de overkant van de
weg neer te zetten en zodoende zoveel mogelijk bij de buren in gooide. De
buurman werd boos en zei tegen haar waarom als ze in vredesnaam nooit wat
had gezegd. Het is voor mij een kleine moeite zo sprak de buurman en sinds-
dien zet hij elke veertien dagen de container van Tante Marie aan de overkant.
Gelukkig is hier geen Rijdende Rechter aan te pas gekomen of een buurtbe-
middelaar, maar een goede buur.

Het vragen aan iemand, of dat nou je familie is of kennissen, je doet het niet zo
snel. Toch zal er in de toekomst een steeds groter beroep worden gedaan op
vrijwilligers, mantelzorgers enz. We willen immers dat de mensen zo lang mo-
gelijk op zichzelf wonen en het tekort aan plaatsen in tehuizen en/of senioren-
complexen worden steeds schaarser met de vergrijzing die er aan komt. We
moeten leren vragen en we moeten leren geven. Met de moderne middelen
zoals Twitter en Facebook proberen we op een makkelijke manier mensen te
benaderen.

Toch heb ik gemerkt met het benaderen vrijwilligers voor Driezorglocatie Wes-
tenhage in Westenholte dat persoonlijke benadering nog steeds het beste
werkt. Het kost natuurlijk meer werk. Maar gaat u eens bij u zelf af… 
Reageert u snel op een koud verzoek via alle moderne communicatiemidde-
len? Of reageert u sneller als iemand u persoonlijk aanspreekt om iets te
doen?! 

Tante Marie is in een tijdperk geboren dat al die moderne communicatiemid-
delen nog niet bestonden. Haar enige gezelschap is hond Keesje, waarvan ze
nu nog meer geniet dankzij de buren en de keuteltjes van Keesje gaan in haar
eigen container. Elkaar helpen, er zijn voor elkaar. Het lijken normale dingen,
maar o wat is er nog een inhaalslag te maken. Als je niets voor een ander doet
of iets over hebt voor een ander ben je wat mij betreft geen drol waard.

COLUMN WICHERT AAN HET ROT

S C H O O L K E I Z E R
Z E I E M E I D E E U N
E I S E N N E E L I N I E
S N E L A G A V E L O N T
D E L A L T I E R T E E
E A L L E E T R E M A L

E B E I
R K L U I S B O D E M P
O E R M E T R O S E G O
G L A S T E D E R A D E L
G A M M A K E I C R E M E
E N A K T E E D A M I N

D E K S E L N A P E L S

OPLOSSING PUZZEL FEBRUARI 2012

De oplossing van februari was: sociaal pension.

Uit de vele inzendingen is de winnaar van de puzzel
van februari 2012:

NIELS SCHOUTEN uit Rotterdam.

De VVV bon zal zo spoedig mogelijk worden opgestuurd.

HOOR en WEDERHOOR

Zeg, razende wind
Daar zit mijn kind
Stil voor het raam
De handjes saam

Zo in gebed?

Ja, leek ’t daarnet
Of ik zuchte

Dat waren geruchten

Ik zing een lied
Jouw kind geniet!

Olle

Buitengasthuisstraat 8
8041 AB Zwolle
Tel. 038 - 422 61 29
E-mail: info-wrzv@planet.nl

Alles O.K. bij de WRZV!

De WRZV hallen in Zwolle is een geschikte
accommodatie voor beurzen, (sport)evenementen,
symposia of markten. Gelegen aan de A28 en met

volop parkeerruimte is de WRZV een prima
uitvalsbasis voor uiteenlopende bijeenkomsten.

Wij beschikken over 2 ruime zalen en een restaurant.
Alles inclusief of exclusief catering.
Precies op maat zoals u dat wenst!

Kom langs voor vrijblijvende informatie.
U bent van harte welkom.
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Stichting Vrienden van de Herberg is bezig met het verwerven van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit betekent dat de gift geheel of gedeeltelijk kan worden afgetrokken van de belasting. Zie ook www.anbi.nl

VRIENDEN VAN DE HERBERG
Stichting Vrienden van de Herberg - www.vriendenvandeherberg.nl - info@vriendenvandeherberg.nl - 038-4226129

De Herberg - Nijverheidsstraat 1a - 8031 DZ Zwolle - www.herbergzwolle.nl

Daklozenopvang De Herberg in Zwolle is een bijzondere daklozenopvang

RODE DRAAD: NIEMAND OP STRAAT

Stichting Vrienden van de Herberg stelt zich ten doel om die

rode draad voor nu en voor de toekomst te waarborgen. 

Door fondsen en donateurs te zoeken en te werven, door

geld in te zamelen en door de uitgave van de Herbergkrant. 

De inkomende gelden worden goed besteed. Aan mensen

die geen geld hebben om kleding te kopen of naar de

tandarts te gaan. Aan een kerstdiner voor de minima, of

aan een bijdrage voor de Voedselbank. 

Of aan mensen die hun onderdak in de Herberg even

niet kunnen betalen. Lezers van de Herbergkrant en 

donateurs worden geregeld op de hoogte gehouden

van de inkomsten en uitgaven van de Stichting 

Vrienden van de Herberg.

Wilt u ook bijdragen? 

Maak uw donatie over op bankrekeningnummer

1100.31.539 ten name van

Stichting Vrienden van de Herberg te Zwolle.

Hartelijk dank!

Doe recht aan weerlozen
en wezen, kom op voor
verdrukten en zwakken

Psalm 82:3

Stichting Vrienden van de Herberg - www.vriendenvandeherberg.nl - info@vriendenvandeherberg.nl - 038-4226129
Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle


