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Niet alle Bulgaren moeten over één kam
worden geschoren
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Moeder met vier kinderen met 

Nederlands paspoort aan lot overgelaten



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
week 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, info@reclamedia.nl
telefoon 06 - 5555 85 88

PUBLICATIE

Niets uit deze krant mag zonder bronver-
melding overgenomen worden in welke
vorm dan ook. De rechten van de fotogra-
fie liggen bij de betreffende fotografen.
Deze mogen dan ook niet zonder toestem-
ming worden gebruikt.

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

Ingrediënten:
400 gram kip
100 gram zoutvlees
4 - 5 pimentkorrels
1 grote ui
½ Pot pindakaas
1 groene of half rijpe peper
1 bos selderij
2 bouillonblokjes of zout

Bereidingswijze:
Trek een bouillon van het vlees, ook van
het gedeeltelijk ontzoute zoutvlees in
ruim 1½ liter water. Voeg hier de 
gesnipperde ui, de pimentkorrels en de
2 bouillonblokjes aan toe. Na ongeveer
1½ uur is de bouillon klaar. 
Los de pindakaas nu op in een gedeelte
van de bouillon. 

Giet de saus bij de overige bouillon en
roer het goed door elkaar. 
Leg de peper erboven op en laat de soep
nog 15 minuten doorkoken. 
Laat de peper niet stuk koken. 
Bestrooi de soep met de fijngehakte 
selderij.

Nyan switi

Surinaamse pindasoep

Kijk voor meer informatie op www.vechtgenoten.nl

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 Stekkenkam in Ommen, maar heeft een 
regionale functie. Ook u bent dus van harte welkom!

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

Adres:
Vechtgenotenhuis
Beerzerweg 5d, 
7731 PA Ommen
Tel. 0529 - 45 57 67
Mobiel 06 - 3903 2263

Advertentie

Advertentie

Advertentie
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De SP en GroenLinks dienden tijdens een Raadsver-
gadering beide nog een motie in om zeker te weten
dat het goed komt met de opvang van dak- en thuis-
lozen als de subsidiekraan dicht is. 
Verantwoordelijk wethouder Nelleke Vedelaar wist
blijkbaar de gemeenteraad voldoende te overtuigen
van de maatregelen die het Leger des Heils en de 
gemeente nemen om te voorkomen dat mensen in
Zwolle op straat moeten slapen. 

Voor 15 van de 20 daklozen is er inmiddels opvang
gevonden aan de Burgemeester Van Walsumlaan. 
De overgebleven mensen, 5 dus in totaal, moet nog
een oplossing voor gevonden worden. 
In de maanden augustus tot januari gaat bekeken
worden welke effecten er voortvloeien uit het sluiten
van het Nel Banninkshuis en welke problemen er
eventueel ontstaan nu sommige mensen niet meer
opgevangen kunnen worden. 

Christiaan Sleurink, manager Zorg bij het Leger des
Heils, maakt zich grote zorgen. “We moeten niet 
alleen de mensen die nu bij het Nel Banninkhuis 
verblijven opvangen, maar ook de nieuwe instroom
van mensen die gaat komen. Die moeten ook een
plaats hebben. We hebben dus afgesproken de 
periode van 1 augustus tot 1 januari te inventariseren
hoe hoog de nood is. Daarbij moeten we ook een on-
derscheid maken tussen de mensen die kort gebruik
maken van onze opvang en degene die langer blijven
en begeleid moeten worden. Samen met onze part-
ners proberen we een goede plek te vinden voor de
mensen. In het afgelopen jaar hebben we veel men-
sen op kunnen vangen. Ook de wisselwerking met
de Herberg was goed. Als de Herberg mensen teveel
had konden die bij ons opgevangen worden bijvoor-
beeld. Maar nu wij sluiten heeft de Herberg die uit-
wijkmogelijkheid niet meer en daar maak ik me ook
veel zorgen om. Wij hebben in het verleden, toen de
Herberg nog niet bestond, die positie zelf ook gehad
en wij weten dus hoe moeilijk het is. 

En hoe vervelend het is. Wij maken ons echt hele
grote zorgen over het feit dat mensen op straat
komen te lopen. Gelukkig hebben wel alle instanties
dezelfde visie maar ik maak me grote zorgen over de
uitwijkmogelijkheden, of eigenlijk het ontbreken
ervan.”

Joop van Ommen, grondlegger van de Herberg 
reageert: “We kunnen onze borst natmaken vanaf 
1 augustus. Kijk sluiten van dit soort opvang is geen
kunst, dat kan iedereen, maar zorgen dat de opvang
dan goed geregeld is, is een ander verhaal. Of wie
weet jagen we de mensen wel weg. Is dat wat we
willen? Ik hoop niet dat er problemen gaan komen.
We moeten in Zwolle nu wel met zijn allen 20 men-
sen meer opvangen en dat zal niet makkelijk worden.
En er valt natuurlijk ook een naam weg. Deze dame,
Nel Bannink, heeft een hoop centjes opgehaald voor
het Leger des Heils. Maar nu het belangrijkste is dat
de mensen opvang krijgen.”

Grote problemen dreigen bij sluiting Nel Banninkhuis

“Er mag niemand
op straat komen te staan”

“Er wordt

teveel geluld”

Onlangs werd ik 
geïnterviewd door
een dame van de
Groene Amsterdam-
mer. Een erg leuk 
interview en deze
dame heeft exact de
vinger op de zere plek
gelegd met de kop
boven het artikel. 

Dat luidde ‘Er wordt teveel geluld in het welzijns-
werk’. Dat was natuurlijk wel een uitspraak van
mij, maar het is goed dat ze dat als kop gebruikte.
Want zo is het nou eenmaal. Helaas. 

Er is veel te veel bureaucratie in de wereld. 
Er wordt maar geluld en geouwehoerd over de
mensen, in plaats van gepraat mét de mensen. 
Kijk ik snap ook wel dat je niet altijd iedereen kunt
helpen hoor. Maar ik heb ook een voorbeeld gege-
ven tijdens het interview van Hans. Een 67-jarige
man die nu noodgedwongen bivakkeert in de 
Herberg. Hij had er in zijn huis een rommeltje van
gemaakt, waarna hij er van de ene op de andere
dag uit werd gezet. Zo jammer en zo onnodig.
Hans heeft ook gezegd: ‘als ik Joop drie dagen 
eerder had leren kennen, was het waarschijnlijk 
allemaal niet zo gelopen’.  En daar zit het hem ook
juist. Een man als Hans moet en kun je alleen maar
helpen op de plek waar iemand woont. 

Daar bereik je veel meer mee. Dat heb ik al zo
vaak gezegd. Het is veel beter om met ambulante
hulpverleners te werken en naar deze mensen toe
te gaan. Deze mensen worden heen en weer 
geslingerd, terwijl ze veel beter op hun eigen plek,
in hun eigen vertrouwde woning, hulp kunnen
krijgen. Nu moeten ze naar opvanginstellingen en
bij de één mogen ze er niet in en bij de ander weer
wel. Hans zit nu in de Herberg terwijl hij, met een
beetje hulp en begeleiding, wellicht gewoon nog
in zijn eigen huis had kunnen zitten. 

Albert Jan Kruiter, bestuurskundige en mede-op-
richter van het Instituut voor Publieke Waarden
werd ook aangehaald in het al gememoreerde in-
terview ‘Eén man kan soms meer dan vele overhe-
den’, zei hij. En dat klopt ook. Als ik bijvoorbeeld
zie hoe er omgesprongen is met het gezin, moeder
met vier kinderen, waar we over verhalen in deze
Herbergkrant….. Dat is toch verschrikkelijk. Dat
Jeugdzorg mij belt en niet weet waar ze met deze
mensen heen moeten. Maar doe in ieder geval wát
denk ik dan. Ik ga dan achter instanties aan enzo-
voorts enzovoorts, terwijl als ik dan Albert Jan bel,
dan bereiken we samen in 5 minuten meer dan dat
ik in de slag ga met al die instanties. 

En ik zal u vertellen…. Met de bezuinigingen die
nu al bezig zijn en die nog gaan komen wordt de
noodkreet naar hulp alleen maar luider. Echt, ik
hou mijn hart vast voor wat er nog allemaal gaat
komen. Het zegt toch voldoende dat Jeugdzorg
mij belt….. 

Ik hoop dat het allemaal goed gaat komen en dat
er minder geluld wordt, maar meer gepraat wordt
met de mensen waar we het allemaal voor doen.
De mensen die hulp nodig hebben…… 

COLUMN JOOP VAN OMMEN

GRONDLEGGER VAN DE HERBERG

Het Nel Banninkhuis gaat sluiten en dat dreigt grote problemen op te leveren voor de
stad Zwolle. Het Nel Banninkhuis is een opvang voor dak- en thuislozen van het leger
des Heils. De gemeente Zwolle zette onlangs definitief een streep door de subsidie aan
het Nel Banninkhuis. De nachtopvang van dak- en thuislozen neemt daardoor vanaf 1
augustus geen nieuwe mensen meer op. De deuren sluiten op 1 januari 2013.

Over één ding

zijn alle partijen het eens:

“ER MAG NIEMAND

OP STRAAT

KOMEN TE STAAN.”

Foto’s: Marcel Senz
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Lammert Beens, beveiliger bij de Herberg: 

“Het belangrijkste is dat je 

met mensen te maken hebt”
Lammert Beens is sinds 2005 beveiliger in de Herberg. “En geen bewaker. Want die heb
je in de gevangenis”, lacht de 53-jarige Beens. “Ik voel me ook meer hulpverlener dan
beveiliger. Praten is in dit vak soms belangrijker dan dat je sterk bent.” Voor zijn tijd in
de Herberg werkte Beens op een asielzoekerscentrum. “En dat heeft veel overeenkom-
sten met de Herberg. Het belangrijkste is dat je met mensen te maken hebt. En zowel in
het asielzoekerscentrum als in de Herberg kom je leuke, maar bovenal ook trieste geval-
len tegen.”

De crisis knaagt aan iedereen, ook in de Herberg
wordt dat gemerkt. Beens vertelt: “We zaten echt
bomvol. Meer mensen konden er gewoon niet bij. We
hebben ook heel wat asielzoekers gehad hier met
name in januari en februari. Maar deze  mensen kun-
nen een nachtje blijven slapen en dan moeten ze echt
weer weg. Dat is heel vervelend, maar we zaten echt
gewoon helemaal vol en dat al een paar maanden
hoor. En mensen in alle soorten, maten en van alle af-
komsten. Ook veel jongeren. zitten hier. Mede ook
door regels van bijvoorbeeld de brandweer mogen
wij niet meer mensen opnemen dan is toegestaan. Dit
om zo de veiligheid van de bewoners zo goed moge-
lijk te waarborgen. Die zijn pas nog bij ons langs ge-
weest en toen moesten er een aantal bedden uit. Dat
zijn strikte regels, maar het gaat wel om veiligheid.
En binnenkort gaat ook het Nel Banninkhuis nog
eens dicht De toestroom van mensen zal bij ons de
komende jaren zeker niet minder worden.” De groot-
ste bewonersgroep bestaat uit de leeftijdscategorie
tussen de 30 en 50 jaar. “En ook zeker jonger en
ouder. We hebben ook wel eens een jongen van 18
jaar gehad die niets of niemand meer had. Die ver-
telde dat hij op 9-jarige leeftijd zijn vader had ver-
moord. Ja, dat soort dingen kunnen wij ons natuurlijk
niet voorstellen. Dat is ongelooflijk.”

Campinggevoel

Beens kan zich ook nog goed herinneren hoe mensen
door Joop van Ommen werden opgevangen achter de
WRZV-hallen. Het verschil is duidelijk volgens
Beens. “Bij de WRZV was het meer een campingge-
voel. Ik sprak met het kerstdiner voor daklozen ie-
mand die daar heeft gezeten en die zei tegen me, als
Joop daar weer gaat beginnen, ga ik daar gelijk weer
heen. Dat was een heel apart sfeertje.” De mensen die
opgevangen worden in de Herberg hebben voor een 

groot gedeelte problemen met middelengebruik
en/of psychiatrische problemen, vooral gecombi-
neerd komt dit voor.

Beens en zijn collega’s komen hele leuke, maar vooral
nare gebeurtenissen tegen. Blijven die dan niet han-
gen? “In het begin van je carrière natuurlijk wel, maar
op een gegeven moment neem je je werk niet of min-
der mee naar huis en wat ik ook doe is erover praten.
Dat scheelt ook enorm.”

Beens verhaalt: “Je hebt hele trieste verhalen. Hier in
de Herberg maar ook op de oude Herberg komt en
kwam er geen drugs of drank binnen. Daar zijn we
heel streng op. Op de oude Herberg kwam een onge-
looflijk aardige jongen binnen. Die had een behoorlijk
hoeveelheid medicatie bij zich. Bij verkeerd gebruik
zou dit dodelijk zijn. Dus ik nam die  medicatie in be-
slag, om in overleg met de woonbegeleiding dit op de
goede manier te laten verstrekken. Ik moet dat terug
hebben zei hij al huilend. Dus ik vroeg hem, wil je
soms dood?! Waarop die jongen zei, Lammert ik heb
dit zo nodig. Hij vertelde mij zijn triest verhaal. Wat
blijkt nou??? Die jongen is vroeger vaak misbruikt en
stelselmatig in elkaar geslagen thuis. Zoiets raakt mij
dan ongelofelijk. Die jongen heeft gewoon levens-
lang. Dan moet ik daar wel even met iemand over
praten, even een uitlaatklep. Ja, vreselijk voor dat
soort jongens.”

Ook het overlijden van bijvoorbeeld bewoners van de
Herberg zijn trieste gebeurtenissen. Zoals in het begin
van dit jaar toen Saïd overleed. “Heel triest, ook al
was Saïd een boefje. Ik was echt ongerust die nacht
en avond. Vreselijk toen ik het hoorde van hem. Of
een jongen van 23 jaar die zich voor de trein gooide.
En natuurlijk het overlijden van onze collega. Hij was
op weg naar zijn werk en reed tegen een boom. Dat
had niet alleen veel impact op ons als zijn collega’s, 

maar ook bij de bewoners van de Herberg. Pas 49 jaar
was die jongen.”

De mooie verhalen kan Beens ook volop vertellen.
“De leuke anekdotes kan ik je een middag mee zoet
houden. Gelukkig maar. Ik zal je er één vertellen. 
Zo kwam één van de mensen, iedereen kent hem
onder de Black Panther, een keer ’s morgens om 6 uur
bij de WRZV-hallen. Hij wilde slapen. Maar wij
maakten iedereen altijd uiterlijk om 8 uur wakker.
Dus ik zei tegen de Black Panther, joh dat heeft geen
zin meer, want iedereen wordt zo gewekt. Dus hij
zegt tegen mij, oh nee?  mag ik hier niet slapen? 
Let op, ik ben de Black Panther en wat ik nu uit mijn
zak haal dan ga je schrikken en dan mag ik hier zeker
wel slapen (Ik kende hem toen nog niet). En hij doet
zijn hand  in zijn jaszak en wat haalt ie daar uit? 
Ik dacht die haalt er een pistool uit, maar nee hoor,
daar haalde hij een dode rat uit zijn jaszak. 
Hahahaha, dat is na afloop natuurlijk wel lachen”,
besluit de sympathieke Lammert Beens. 

Foto’s: Marcel Senz

“Ik voel me ook meer

hulpverlener dan beveiliger”

“De Herberg

zat de afgelopen maanden

bomvol en het wordt alleen

maar erger”,

aldus Lammert Beens.
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Gastvrouw 
Yvonne Wijnacker

Het Onthaastcafé:

Rust in de gehaaste wereld
In horecagelegenheid locatie Oostergo in Zwolle wordt iedere maandagavond het
Onthaastcafé gehouden. De redactie van de Herbergkrant is daar een kijkje gaan
nemen. Locatie Oostergo bevindt zich in het centrum van Zwolle. Het historische
pakhuisje met de rode luiken biedt een schitterend uitzicht op de stadsgracht en oude
stadsmuur. Binnen is de sfeer gezellig en huiselijk. 

“Iedere maandag ga ik

huppelend naar huis”

te doen allemaal. Iedere maandag ga ik echt huppe-
lend naar huis”, vertelt Yvonne Wijnacker. 

Bruidsjurk

Behalve het eten en gezellig samenzijn worden er
ook bijzondere wensen van bezoekers vervuld. Zo
wilde één van de dames ooit eens in een witte
trouwjurk rondlopen. “En dat hebben we helemaal
geregeld. De bruidsjurk konden we lenen van een
nichtje van Rudy Spanhak, die een bruidsmodezaak
op het Diezerplein heeft. Via vrienden hebben we
een sloep geleend. Echt iedereen werkte mee. Zelfs
het weer werkte mee deze dag. We hebben haar op-
gehaald als een echte bruid met een proseccootje
erbij, naar de sloep gelopen, daarin rondgevaren en
uiteindelijk hier een soort rondvaart gehouden.
Maar haar vriend mocht deze dag niet mee”, lacht
Yvonne. 
Het idee van het lopen in een bruidsjurk komt uit
de ideeënbus. Daar kunnen de bezoekers van het
Onthaastcafé hun dromen in doen. Zo is het een
droom van iemand om met een truck van 6 meter te
willen rijden en wil een ander een fotoshoot gelijk
aan die van Doutzen Kroes. 
Sinds eind 2005 is het Onthaastcafé ondergebracht
in een stichting. De huidige voorzitter (sinds 2010)
van die stichting is Rudy Spanhak. Waarom onder-
brengen in een stichting? “Er werd eerst gewerkt
zonder stichtingsvorm, maar als je in een stichtings-
vorm gaat werken dan maak je ook kans op subsi-
die. Dat hebben we ook inderdaad een aantal jaren
gekregen. Die subsidie heb je ook écht nodig om
rond te komen en de activiteiten te ondersteunen.
Wat ik zo mooi vind is dat iedereen zichzelf kan zijn
in het Onthaastcafé. We hebben bijvoorbeeld een
jongen die behoorlijk goed kan dichten en dat nu
ook durft in het Onthaastcafé. Dat is mooi. Gewel-
dig ook om te zien hoe mensen groeien als per-
soon.En dan gaan wij als vrijwilliger ook met een
goed gevoel weer naar huis.’’
De Stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende
Instellingen (ANBI). Dat houdt in dat uw gift aftrek-
baar is voor de belasting. 
Kijk voor meer informatie op 
www.hetonthaastcafe.nl. 

Giften kunnen worden overgemaakt op
Rabobank nr. 1308.16.981 t.n.v. Stichting Vrienden

van het Onthaastcafé te Zwolle. 

“Wij zijn geen horecagelegenheid als dat men denkt
bij dat woord. Wel kunnen mensen hier terecht voor
recepties, bruiloften, High-tea, kookworkshops
enzovoorts”, vertelt gastvrouw Yvonne Wijnacker. 
En op maandagavond is er dan het Onthaastcafé.
Dat bestaat sinds 2005. Het Onthaastcafé is voor vol-
wassenen met een verstandelijke beperking die zelf-
standig of met begeleiding wonen, het gezellig
vinden anderen te ontmoeten en samen dingen te
doen. “Mensen moeten wel aanspreekbaar zijn op
hun gedrag. Hier voelen ze zich lekker. Voelen ze
zich niet gehandicapt en onze gasten ontwikkelen

zich ook. Dat merk je. Daarnaast is iedereen welkom
die een vriendelijke houding heeft, want het is juist
de bedoeling te integreren en van elkaar te leren”,
aldus Yvonne Wijnacker. Het Onthaastcafé is elke
maandagmiddag om 17.00 uur open. Iedereen kan
er zo binnenstappen. “We praten met elkaar en ‘s
avonds zijn er ook activiteiten waaraan men deel
kan nemen. Om 18.00 uur eten de mensen die dat
willen met elkaar”, legt Yvonne uit. Ook worden er
activiteiten georganiseerd voor de gasten zoals
djembé-les of dansles met Ria van Diffelen. Daar
leren ze salsa, tango enzovoorts. “Het is zo leuk om



Het kerkgenootschap is ontstaan uit de wereld van
woonwagenbewoners. Wekelijks zijn er 80 tot 100
mensen die de diensten bezoeken. “We willen graag
een gebouw voor onszelf en al jaren worden er belof-
ten gedaan door de gemeente Zwolle. Maar de ge-
meente houdt ons aan het lijntje. De beloften worden
niet nagekomen”, aldus de broers. 
De kerkdienst op zondag is niet de enige reden voor
de kerkgenootschap om een eigen gebouw te willen.
“Nee we doen nog veel meer. We willen ook met
mensen in gesprek gaan die dat nodig hebben. Dat
kan hier niet, omdat we maar twee keer per week
een ruimte kunnen huren hier bij het Leger. En daar
zijn we al heel blij mee hoor, maar we zouden graag
meer mensen willen helpen. Wij vangen ook mensen
op  die hulp nodig hebben. Er is nog zoveel te doen
in dit werk. Je kunt mensen die ontspoort zijn niet
genoeg begeleiden. En er zijn veel mensen hoor die
dit nodig hebben. En we kunnen in een eigen kerk
meer activiteiten ontplooien voor bijvoorbeeld kin-
deren.”
Tinus en Koop vertellen niet veel eisen en wensen te
hebben. “Wij hebben ook tegen de gemeente gezegd.
Wijs ons maar een plaats aan. Wij kunnen zelf de
kerk wel bouwen. En als wij het doen wordt het alle-
maal een stuk goedkoper. Als de gemeente het doet
kost het 3 miljoen euro en pakken we het zelf op dan
kost het 7,5 ton. Dat scheelt natuurlijk enorm, als zij
maar een plaats aanwijzen. Dat is voldoende, maar
ook dat is al vele malen toegezegd.” . Een gebouw
als die van het Leger des Heils aan de Geert Grotest-
raat zou een prima optie zijn volgens de broers Wol-
ters. Volgens hen hoeft het pand ook helemaal niet
nieuw te zijn. “Ook een leegstaand pand is prima.
Die knappen wij dan wel op. En een pand waar vol-
doende parkeergelegenheid bij is. Want onze mensen
komen niet alleen uit Zwolle, maar ook uit onder
meer Hoogeveen, Apeldoorn en Deventer.”
De leden van de pinkstergemeente bestaat voor 90%
uit woonwagenbewoners en voor 10% uit burgers. 

“Zo noemen wij de mensen die niet in een woonwa-
gen wonen”, vertelt Tinus Koops. De gemeente
speelt een spelletje met ons. Ze nemen ons niet seri-
eus. Het is wel raar dat wij niets voor elkaar krijgen.
Maar zij zien niet wat wij allemaal aan zendingswerk
en begeleiding doen. We hebben kinderen van de
straat gehaald die aan lager wal dreigden te raken,
maar die kunnen we nu niet meer bereiken. Als wij
wat beloven dan doen we dat ook. Ook de woning-
bouwverenigingen krijgen ervan langs bij de broers
Koops. “Ook zij trekken hun handen er van af.”

“Ik wilde niet meer leven”

Tijdens het interview, vlak voor de kerkdienst op
zondagavond, wijst Tinus Wolters op een jongeman
die buiten staat te wachten. Het blijkt de 32-jarige
Feddie Hendriks uit Zwolle. Feddie wil graag vertel-
len hoe belangrijk het is dat deze kerkgenootschap
een eigen gebouw krijgt om mensen te helpen en te
begeleiden. Feddie was alcohol-, drugs- en sexver-
slaafd. Hij raakte verder in het slop toen hij zijn kin-
deren niet meer mocht zien. 

“Het ging steeds slechter en slechter met me. Ik
wilde ook gewoon niet meer leven en nam twee keer
een overdosis. Godzijdank is dat toen niet gelukt.”
Feddie kwam in contact met Tinus of zoals hij het
zelf verwoordt: “God zond mij Tinus.” Feddie Hen-
driks wendde zich tot het geloof. “Mijn leven is nu
totaal veranderd. Ik geloofde al wel wat, maar meer
op mijn eigen manier. Ik schreeuwde in mijn slechte
tijd nog wel eens ‘God waar bent u mee bezig’ als ik
naar mezelf keek. Maar uiteindelijk heeft God me
vrijgemaakt.”

Hendriks bezit een aantal tatoeages. Eén daarvan is
de datum dat hij voor het laatst zijn kinderen zag.
“Ik zie door God ook in dat ik vroeger fout zat en
niet de moeder van mijn kinderen zoals ik altijd
dacht. Ik was blij dat zij het inzicht had, want anders
was het helemaal fout afgelopen. Dan had ik iets vre-
selijks gedaan.” Inmiddels is Hendriks weer ge-
trouwd en heeft een dochtertje. Ook ontving hij
onlangs een e-mail van zijn ex-vrouw. “Dat was al
heel wat, dus wie weet mag ik mijn kinderen weer
zien op termijn. Dat zou fantastisch zijn.”
“Kijk en dit soort mensen helpen wij dus. Feddie is
inmiddels helemaal betrokken bij de zending. Dat is
toch geweldig nieuws. En we zouden dolgraag meer
mensen willen helpen”, vertellen Tinus en Koop. 

“Christenen zijn gek,

dacht ik altijd”

Na de uitspraak van de twee mannen schuift er nog
een man aan die zich voorstelt als Lammert Scholten.
Ook hij werd begeleid door de kerkgenootschap. “Ik
kom uit een nogal criminele familie. Het was bij ons
heel gewoon om de criminele weg in te slaan. Stelen
ging als vanzelf.” Scholten ging anders leven toen hij
met 160 km per uur in een gestolen auto een frontaal
ongeval kreeg. “Ik werd wakker na vier dagen en
weet er nu nog altijd niets meer van. Vanaf dat mo-
ment wilde ik alleen nog maar op een eerlijke manier
mijn geld verdienen.” Hij ontmoette Kees van Scha-
gen. “Die was duidelijk naar mij gestuurd door God,
bedenk ik achteraf. Kijk ik dacht altijd dat Christenen
gek waren. Dat dat volk gehersenspoeld was. Ik
wilde helemaal niets met ze te maken hebben en ook
niet met die Kees van Schagen.” Uiteindelijk gaf
Scholten zijn leven aan Jezus, zoals hij het zelf om-
schrijft. En ook Scholten geeft aan dat het écht hoog-
nodig is dat deze kerkgenootschap een eigen plek
krijgt. 
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Kerkgenootschap 
al 20 jaar bezig met eigen kerk

Twintig jaar zijn ze al bezig om een kerk te krijgen 
voor hun eigen geloofsgemeenschap, de leden van de 
Pinkstergemeente. “We zijn ooit aan de Asselterdijk begonnen. 
De gemeente sloopte onze kerk en beloofden toen een nieuwe, maar 
dat speelt nu al twintig jaar”, openen de broers Tinus en Koop Wolters, 
respectievelijk 76 en 60 jaar. 

“De gemeente Zwolle speelt

een spelletje met ons.

Ze nemen ons niet serieus”

Lammert Scholten

Feddie Hendriks

De broers Tinus en Koop Wolters

Foto’s: Marcel Senz
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COLUMN JOOP VAN OMMEN, 
GRONDLEGGER VAN DE HERBERG

Waar blijft die kerk?
Steeds als ik de heer Leers, Minister van Vreemdelingenhaat, aan de gang 

hoor met z’n plannen, dan denk ik dat ik hem eens voor moet stellen aan 

Tinus Wolters. Al veertig jaar lang ben ik bevriend met Tinus, de godfather 

van de woonwagenbewoners alhier. Tinus heeft er voor gezorgd dat een 

aantal jaren geleden de verhuizing van de woonwagenbewoners van één 

kamp naar verspreide locaties over de hele stad Zwolle zonder gemor en 

gedoe geschiedde. Tinus heeft er voor gezorgd dat veel woonwagen-

bewoners de drank afzworen en het geloof vonden. Tinus brengt in al zijn 

armoede op 75-jarige leeftijd, met zijn zwakke gezondheid eenmaal per 

twee, drie maanden z’n laatste centen, een vrachtwagen vol goederen en 

heel veel hoop in de vorm van het geloof naar Roemenië. Samen met zijn 

broer Koop geeft Tinus inhoud aan de Woonwagenzending Zwolle, met elke 

zondag een samenkomst. Tinus bezit het echte geloof, hij helpt mensen hier 

en in Roemenië, hij komt op voor de zwakkeren in de samenleving. 

Als de heer Leers, die ooit als burgemeester van Maastricht zo veel 

verwachtingen schiep, maar die het als Minister van Vreemdelingenhaat zo 

laat afweten, Tinus eens bezig zag, zou hij dan tot andere inzichten komen? 

Zou hij dan niet vlak voor z’n twee maanden durende zomerreces nog even 

zoveel mensen de doodsangst hebben aangejaagd met 

z’n aankondiging dat illegaliteit strafbaar wordt in 

Nederland? Ik zie de bui al hangen. Tinus en ik worden 

alweer steeds meer gebeld door mensen die zich niet 

meer durven melden bij officiële instanties, die niet 

meer naar een dokter of een hulpverleningsorganisatie 

durven, uit angst dat ze opgepakt worden. Jaren wordt 

er niet meer naar deze mensen omgekeken, en dan 

worden ze nog net even voor het zomerreces 

knettergek gemaakt. Ik heb daar geen woorden voor.

Waar ik ook geen woorden voor heb, is dat deze man 

Tinus al zestien jaar lang in al zijn goedheid door de 

Zwolse overheid aan het lijntje gehouden wordt. 

Zestien jaar geleden beloofden ze hem en zijn 

Woonwagenzending een kerkgebouwtje, waar behalve 

de meer dan honderd mensen die wekelijks de 

samenkomsten bezoeken, ook ruimte voor de kinderen 

is, de volwassenen van de toekomst. Ruimte voor 

mogelijkheden, ruimte voor groei, beloofden ze hem. 

Ik was zelf allang vreselijk uit m’n slof geschoten, maar 

Tinus blijft geduldig wachten, hij kent geen agressie. 

De samenkomsten zijn dan eens hier, dan eens daar, de 

volgers van Tinus worden ongeduldig en willen een 

grote tent bouwen voor de bijeenkomsten. Maar Tinus 

wil niets afdwingen. Hij wacht. Want als er iets beloofd 

wordt; als iemand iets afspreekt, dan hoort het ook te 

gebeuren. Zo werkt Tinus zelf en hij gaat ervan uit dat anderen ook zo 

werken. Hij wacht al vier wethouders lang en al die vier wethouders hebben 

hem laten stikken. 

Er is tot op de dag van vandaag nog helemaal niks gebeurd. En Tinus blijft 

geduldig en hij uit geen woord van kritiek op de overheid. Er zijn twee 

personen op deze wereld die een unieke goedheid en een eindeloos geduld 

bezitten waar ik diep respect voor heb. Dat is Mandela, en dat is Tinus.

Ze zijn van hetzelfde laken een pak. In die mensen kun je geloven. En als er 

iemand echt een kerk verdient, dan is het Tinus. Ik hoop dan ook van harte 

dat de gemeente die oude belofte snel nakomt zodat de godfather van de 

woonwagenbewoners het zelf nog mag beleven.

Tinus respecteert elk geloof waarin 

Jezus centraal staat.

Een kaarsje branden voor alle 

doodsbange illegalen die straks 

geen kant meer op kunnen.

Tinus en Joop zijn al meer dan 

veertig jaar bevriend.
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Geen signalen afpersing 
Het Friese politieonderzoek naar uitbuiting en mensenhandel bij de verkoop van onder
meer de Herbergkrant, heeft geen link naar de regio IJsseldelta opgeleverd. 
Dat meldde de Stentor onlangs. 

In januari werd een drietal Roemenen 
opgepakt. Zij zouden onder andere 
landgenoten dwingen straatkranten als
de Herbergkrant te verkopen en de 
opbrengst af te staan. 

De politie kwam ook bij de WRZV-hallen,
waar de Herbergkrant wordt verspreid onder
verkopers, een kijkje nemen. 

“De politie was blij verrast hoe wij te werk
gaan. Arie Steenbergen heeft dat prima
onder controle en is zeer nauwkeurig in
zijn administratie. 

Alle verkopers krijgen pas een verko-
perspas als ze aan bepaalde voorwaar-
den voldoen. 
En dat wordt strikt aangehouden. 
We zijn ook blij met de bevindingen
van de politie en dan blijkt dat we
goed bezig zijn”, aldus Joop van
Ommen. 

Bron: De Stentor

Nieuws in het kort

Straatnieuws, de Utrechtse krant voor dak- en thuislozen, houdt op te bestaan. De krant-
verkoop is zo ver teruggelopen dat een gezonde bedrijfsvoering niet meer mogelijk is.
De laatste Straatnieuws verschijnt eind juni. 

Doek valt voor Straatnieuws Utrecht 

Na bijna 18 jaar en miljoenen kranten komt er een
eind aan een Utrechts fenomeen. In het verleden wer-
den er per maand 20.000 à 30.000 kranten verkocht.
Dak- en thuislozen kochten de krant in voor 1 euro
bij de balie aan het Jansveld en verkochten hem op
straat voor 1,90 euro. Met deze opbrengst konden ze
in hun dagelijks bestaan voorzien. Daarnaast was het
verkopen van de krant een goede dagbesteding en
een manier om onder de mensen te komen.
De laatste jaren veranderde er veel. 
De ‘klassieke’ Nederlandse dakloze verdween uit het
straatbeeld en maakte plaats voor de verkoper uit
Midden- en Oost-Europa. Bovendien daalde de ver-
koop tot minder dan 10.000 kranten per maand; on-
voldoende om zonder subsidie de krant te kunnen
maken en distribueren en de andere activiteiten van
de stichting te dekken. 

Jan Roncken, bestuursvoorzitter: ‘Medewerkers en
vrijwilligers hebben alle zeilen bijgezet om de situatie
te keren, maar uiteindelijk mocht dat niet baten. Met
pijn in het hart heeft het bestuur daarom moeten be-
sluiten alle activiteiten te staken. Het bericht is met
grote verslagenheid ontvangen door medewerkers,
vrijwilligers en verkopers.’

Het laatste nummer van Straatnieuws kwam uit op
23 juni uit en zal een bijzondere editie worden. Jan
Roncken: ‘We bedanken onze trouwe kopers voor
hun jarenlange steun. Door Straatnieuws te kopen
hebben zij veel dak- en thuislozen geholpen bij het
opbouwen van een nieuwe toekomst.’ Straatnieuws
Utrecht stopt definitief; per 1 juli is de stichting opge-
heven. 

Bron: www.straatnieuws.nl

Amsterdamse
zwervers
gaan twitteren

Vijf daklozen gaan de komende maan-
den via Twitter een inkijkje geven in
hun leven. Met het project van de Pro-
testantse Diaconie Amsterdam moeten
buitenstaanders meer inzicht krijgen in
het leven van daklozen.

Het project Straatvogels gaat op 6 juni tijdens de
jaarlijkse Amsterdamse Daklozendag van start.
Vanaf dan zijn de daklozen te volgen via onder
andere het twitteraccount @straatvogels. De dak-
lozen krijgen allen een smartphone met tegoed en
een workshop sociale media.
'We hopen dat de buitenwereld hiermee een beter
idee krijgt over de diversiteit van daklozen; er
zwerven een heleboel mensen die allemaal op
hun eigen manier dakloos zijn geraakt', zegt Luc
Tanja van de Diaconie tegen Radio 1. 'En we
hopen dat het ook voor de daklozen waardevol is.
Ze kunnen hun verhaal kwijt en contacten op-
doen. Dan kunnen ze bijvoorbeeld tweeten: 'Ik sta
nu op Waterlooplein, wie biedt me een kopje kof-
fie aan.'
Straatvogels is gebaseerd op het project Underhe-
ard in New York. Dit bleek een groot succes. Het
project loopt tot 1 oktober 2012. De dakloze twit-
teraars kunnen ook na afloop van het project re-
kenen op professionele steun. 

Bron: Trouw.nl

Van der Laan was
gasthoofdredacteur
daklozenkrant

Burgemeester Eberhard van der Laan
was gasthoofdredacteur van de nieuw-
ste editie van Z!, de Amsterdamse dak-
lozenkrant. De editie waar Van der Laan
zich als hoofdredacteur over zou bui-
gen, had als thema 'Met Hart & Ziel' en
gaat voor een groot deel over Amster-
dammers die andere Amsterdammers
helpen.

Van der Laan, die niet met zijn gezicht op de
cover wilde, interviewde voor het nummer een
aantal Amsterdammers die onlangs uit zijn han-
den een lintje ontvingen: artiest Angela Groothui-
zen, stadsverteller Karel Baracs, en het echtpaar
Sierat-Van der Ree dat vanuit hun winkel 'Ala-
din's Notenhoek' op de Jan Evertsenstraat, al
meer dan 25 jaar winkeliersvereniging Berlage
Passage aanvoert.
Een andere bekende van de burgemeester, voor-
zitter van de daklozenvakbond Patrick Hartwig,
vertelt over zijn functie en zijn kijk op Amster-
dam: 'De Nederlandse politie is de meest respect-
volle politie van heel Europa!' Naast artikelen en
interviews zal het door Van der Laan samenge-
stelde Z! ook columns, fotografie en een beeldro-
man bevatten.
De krant verscheen op 9 juni en was verkrijgbaar
bij Het Parool, als PS Van de Week. Daarnaast
was de krant van 8 juni tot 21 juni op straat te
koop.

Bron: Parool.nl
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Vanwege privacy en het gevaar dat het gezin loopt 
noemen we geen namen en landen van herkomst. 

Het gezin werd opgevangen door Van Ommen en
sliepen in de kleedkamer van de WRZV-hallen voor
de nacht die komen ging. Ook had het gezin al lan-
gere tijd niet gegeten. Joop van Ommen en zijn me-
dewerkers bekommerden zich om deze mensen. De
moeder vertelt dat ze door omstandigheden had
moeten vluchten vanuit een ander land. Het gezin
leefde al eerder in Nederland maar woonde sinds en-
kele jaren weer in een niet nader te noemen land.
Daar kreeg de moeder ruzie met haar man omdat hij
hun jongste dochter (van de basisschoolleef-
tijd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, red.) wilde uithuwelijken aan een
veel oudere man. Iets dat de vrouw absoluut niet zag
zitten en zich daarom ook genoodzaakt zag om te
vluchten. 

Canada

In het land waar men vandaan komt had het gezin
niets. En door een Nederlandse kennis, die tegen-
woordig in Canada woont, kon de vrouw met haar
kinderen vluchten naar Nederland. Hier konden ze
echter niet blijven werd aangegeven, ondanks dat
haar kinderen beschikken over een Nederlands pas-
poort! Allen zijn ze namelijk in Nederland geboren.
De Nederlandse kennis is advocaat in het dagelijks
leven en hielp het gezin door alles te regelen. “Hij be-
taalde voor ons de kosten van de visa en het vlieg-
tuig. Dat konden we zelf natuurlijk niet”, aldus de
vrouw. Zij heeft het er moeilijk mee en is tijdens het
interview constant in tranen als ze verhaalt over wat 

ze heeft meegemaakt in de afgelopen tijd. Tot de ad-
vocaat belt tijdens het interview. Hij wil weten hoe
het gaat en plots begint de vrouw te glimlachen en te
glunderen. “Deze man heeft echt heel veel voor ons
betekend. Een hele lieve man”, aldus de vrouw. 

Op Schiphol slapen
met vier kinderen

De eerste dag dat het gezin op Schiphol aankwam,
moest men daar slapen. Daarna moest het gezin naar
het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gezin moest
vanaf het station lopend naar het asielzoekerscen-
trum. Ziet u ze al lopen? Een moeder met vier kinde-
ren? De twee kleinsten konden en wilden op een
gegeven moment niet meer. Tot er twee jonge meiden
aankwamen fietsen en het gezin zagen lopen. De
jonge meiden zetten de twee jongsten achterop de
fiets en brachten ze naar het asielzoekerscentrum.
“En zo hoort het. Je moet elkaar helpen”, vertelt Joop
van Ommen. 
In het asielzoekerscentrum sliep men drie avonden
en werd ondervraagd door het IND. De GGD contro-
leerde het gezin in verband met de dreigende uit-
braak van TBC. Maar na de drie dagen moest het
gezin weg uit Ter Apel en organisaties die er zijn om
mensen te helpen trokken hun handen er van af.
Daar stond de jonge moeder met haar vier kinderen
op het station. En na dat ene telefoontje naar Joop
werd het gezin direct opgehaald, want op straat sla-
pen kan natuurlijk niet. “We hadden al een tijdje ge-
wacht op het station en toen kwam een beveiliger
naar ons toe en zei dat we al een tijd stonden en of
we niet mee moesten met een trein. Maar een vrouw

gaf aan dat ze ons wellicht kon helpen. Ik voelde me
zo verdrietig en zo machteloos en hulpeloos.”, vertelt
de moeder. Een medewerker van Joop van Ommen
haalde het gezin op. “Ik wist niet wat ik moest doen
toen die man kwam en zei dat we met hem mee kon-
den. In het land waar ik vandaan kom, kan ik niet
zomaar iedereen vertrouwen en moet je dus ook niet
zomaar met iemand meegaan. Maar een seconde
later dacht ik, nee, dit is Nederland. Ik kan deze
mensen wel vertrouwen.”
En opnieuw biggelen de tranen van verdriet over
haar wangen. Blij aan de ene kant, want ze hebben
eten en voorlopig een dak boven het hoofd en ie-
mand die ze helpt. Verdrietig omdat haar toekomst
heel onzeker is. “Ik voelde me echt heel erg machte-
loos.” 

Op het moment van drukken van deze Herbergkrant
is het gezin ondergebracht. Waar laten we in het midden
ook weer om de veiligheid van dit gezin te waarborgen. 

Reactie Joop van Ommen 
(grondlegger van de Herberg) en 
Gerrit Teunis 
(directeur Woningstichting Beter Wonen Vechtdal)

“Men speelt erop dat Joop problemen oplost en als
hij dan teveel oplost dan wordt zijn kop afge-
hakt.”
Geen enkele krimp wordt er gegeven bij Jeugdzorg.
Sterker nog. Het is al weer 14 dagen geleden en tot
op heden hebben ze nog niet eens gebeld hoe het
gaat. Ondanks dat er kinderen bij betrokken
waren”, vertelt Van Ommen. Teunis vult aan: “Het
ergste is dat er geleurd wordt met zo’n gezin. Het
is toch te gek voor woorden dat ze nergens onder
gebracht kunnen worden en dat Joop er weer aan
te pas moet komen om ze voorlopig een plek te
geven? En dat ook de wethouder zich hiermee moet
bemoeien? En het wordt alleen maar erger door de
sluiting van het Nel Banninkhuis. Ik denk dat alle
directeuren van de woningcorporaties zich hier
zorgen over maken. Je mag niet afhankelijk zijn
van Joop van Ommen. Hij doet het natuurlijk fan-
tastisch, maar wat als ie op dat moment ziek was
of noem maar op wat er kan gebeuren…. Het is
pure gemakzucht van de betreffende organisaties.”
Van Ommen vertelt dat ie zijn hart vasthoudt. 
De mensen waar dit verhaal over gaat, zijn zeven
dagen onderweg geweest. Een moeder met haar
vier (!) jonge kinderen. Het is toch te schandalig
voor woorden! Ik ben blij dat organisaties mijn
06-nummer hebben, want anders kwam er niets
van terecht. En iedereen weet wat de rode draad is
van ons en van de woningcorporaties; 
‘Niemand op straat’.  

Gerrit Teunis geeft aan dat het vreselijk is dat Van
Ommen weer gebruik moest maken van de kleed-
kamers. “Dat gebruik is noodzakelijk, maar onge-
wenst. Als je dat gaat doen, wie gaat er dan
moord en brand schreeuwen? Juist die organisa-
ties, die nu hun handen er vanaf trekken. Joop is
eigenlijk een gevangene van zijn eigen welwillend-
heid en hulpvaardigheid. Men speelt erop dat Joop
problemen oplost en als hij dan teveel oplost dan
wordt zijn kop afgehakt.”

Organisaties laten gezin in de steek

Moeder met vier kinderen
met Nederlands paspoort 
aan lot overgelaten
Hoe gaat men in Nederland om met mensen die hulp nodig hebben. Veel en vaak 
hebben we hier al over geschreven in de Herbergkrant, maar telkenmale blijkt hoe
noodzakelijk het is dat wij dit aan de kaak stellen. Mensen worden niet als mens gezien,
maar als ‘een geval’. Dat bleek onlangs maar weer. Joop van Ommen, grondlegger van de
Herberg, werd onlangs gebeld door Jeugdzorg met de mededeling dat men ‘zat’ met een
gezin, bestaande uit een moeder met haar vier kinderen. Niemand wist wat men hiermee
aanmoest, ook de instanties die altijd hoog uit de boom blazen, trokken hun handen
ervan af. Ze stonden op het station en konden nergens naar toe. 
“Ik ben ze gelijk gaan halen. Dit kan toch niet. Een moeder met haar vier kinderen. 
Belachelijk”, vertelt Joop van Ommen.

Foto: Marcel Senz
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LIMOR helpt mensen weer een eigen plek in de 
samenleving te krijgen met thuisbegeleiding, woon-
voorzieningen en crisisopvang. Ze bieden opvang en
begeleiding aan dak- en thuisloze mensen of mensen
die hun onderkomen kwijt zijn of dreigen kwijt te
raken. Ook biedt deze organisatie woonondersteu-
ning in de vorm van thuisbegeleiding. 
LIMOR begeleidt jaarlijks ongeveer 1600 cliënten  en
is een AWBZ-erkende instelling. 

Namens Limor wordt sinds april Philip Schudel 
gedetacheerd in de Herberg. Het doel van deze 
detachering is om te zorgen dat de overgang van 
verblijf in de Herberg naar zelfstandig wonen 
vloeiend verloopt. “Het was natuurlijk even wennen
aan de organisatie, zoals je altijd moet wennen bij
een nieuwe stap. Je moet altijd kijken hoe het één en
ander werkt. Maar dat is inmiddels achter de rug en
het bevalt me hier uitstekend.” 

Philip begeleidt mensen naar zelfstandigheid. 
Hij helpt mensen met het aanvragen van toeslagen,
het regelen van de papieren, regelen van de schul-
den, inschrijven voor een huis, het hele financiële
plaatje. De mensen die naar zelfstandig wonen bege-
leid worden, moeten er in eerste instantie geen last
van hebben dat alles nog geregeld moet worden. 
Ook wordt de overstap naar zelfstandig wonen ge-
makkelijker, wanneer je de nieuwe begeleider al
goed kent.. 
Ook het sociale plaatje is van belang. “Een netwerk
opbouwen of erbij betrekken is weer van groot 

belang. Contacten leggen met familie en vrienden. 
Zorgen dat ze weer in een netwerk terechtkomen
waar ze op kunnen bouwen. Daarbij ben je ook een
vertrouwenspersoon voor deze mensen.”

“Die begeleiding is heel belangrijk”, vertelt interim-
directeur van de Herberg, Anton van Rooijen. “Het
gebeurde vaak dat als mensen weggingen het geld al
op was en de energie bijvoorbeeld wel was aange-
vraagd, maar nooit werd betaald. Nu hebben die
mensen dan iemand die dat kan doen. Dat geeft de
mensen een veilig gevoel. 

Philip Schudel zegt dat duidelijkheid het belangrijk-
ste is. “Je moet het voor deze mensen visueel maken.
De meeste mensen hebben op straat geleefd en dat is
natuurlijk niet de beste plek om te zijn. Het gevaar is
dat mensen dan lang in een opvang als de Herberg
blijven omdat ze daar hun eigen sociale en veilige
wereld creëren. De meesten vinden het heel span-
nend om op zichzelf te gaan wonen.”

Hoe lang het traject duurt is afhankelijk van de men-
sen. Sommigen hebben voldoende aan een korte be-
geleiding als eerste opstap. Er wordt gekeken naar de
competenties. 
De nauwere samenwerking tussen het RIBW en
LIMOR is voor vele partijen belangrijk, maar ook
zeker voor de mensen waar het om draait, degenen
die hulp nodig hebben. Iemand die begeleid wordt
begint nu niet met een achterstand omdat hij of zij al
direct vanuit de opvang begeleid wordt. 

“Je bent een 
vertrouwenspersoon
voor deze mensen”

RIBW en LIMOR

bundelen krachten

De RIBW IJsselvecht, waar ook de dak- en thuislozenopvang De Herberg onder valt,
heeft de samenwerking met LIMOR uitgebreid. Het doel van beide organisaties is 
duidelijk. Een sluitende keten van zorgaanbieders. “Iets dat de gemeente Zwolle ook
zeker stimuleert”, vertellen beide organisaties. 

“Zo krijg je een vloeiendere lijn in de begeleiding”,
vertelt Schudel. 

“Door de begeleiding hier vanuit te regelen, merk je
de effecten op termijn zeker”, vertelt Anton van
Rooijen. “En dat mogelijk ook in aantallen. 
De drempel voor de uitstroom van de mensen die
hier verblijven moet lager worden. 
Vorig jaar zijn 12 mensen uitgestroomd en op een 
bezetting van 48 personen is dat aantal zo gek nog
niet. Ook dit jaar willen we weer minimaal 12 men-
sen begeleiden naar zelfstandig wonen, maar het
liefst natuurlijk meer.” 
Niet iedereen kan begeleid worden naar zelfstandig
wonen. “Sommigen blijven hier langer in het sociaal
pension”, aldus Van Rooijen. 

Anton van Rooijen, interim-directeur Herberg

Glenda Huisjes, regiomanager Limor

Philip Schudel, cliëntenbegeleider



Martijn van Dijk en Jan Schuurman, 
beiden lid van WRZV De Boog, hebben een
mooi avontuur beleefd tijdens het EK in
Polen en Oekraïne. Alleen de toegang tot
de Oekraïne ging niet zo makkelijk. 
De kaarten waren beschikbaar gesteld door
de ING. Zij gaven de kaarten aan een aantal
Jeugdsportfonds-vrijwilligers. Eén van de
mensen die gebeld werd was WRZV-voor-
zitter Bert Klaassen. 

“Wij doen wel redelijk veel met het Jeugd-
sportfonds.” Direct dacht Bert aan Martijn
van Dijk. Al vanaf het begin betrokken bij
de vereniging als, ja als wat eigenlijk niet.
Hij was onder meer de man die de post ver-
zorgde, hij was scheidsrechtersbegeleider,
speler, aanvoerder, verzorgt ledenadmini-
stratie, bestuurslid, enz., enz.
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Nederland tegen Denemarken

was een belevenis

Links Martijn en rechts Jan op de foto
voor de beamer in de WRZV-hallen

met op de achtergrond de vele
oranje supporters

en Martijn en Jan op het podium
in de Oekraïne

zaten Martijn en Jan in hetzelfde vliegtuig als onder
andere Humberto Tan en Michael van Praag. 

Waar Jan Schuurman mee ging om Martijn te bege-
leiden werd Jan uit de rij gehaald in de Oekraïne. 
Hij bleek alleen een ID-kaart bij zich te hebben en
geen paspoort. Hij zou bijna weer op het eerste het
beste vliegtuig terug gezet worden richting Neder-
land. “Maar de mensen van de ING en het Jeugd-
fonds hebben Jan enorm geholpen. Dat is ook wel
nodig in een voor ons relatief onbekend land, want
de Oekraïense douane voelt zich dan heel belang-
rijk en dus heb je hulp nodig.

Er was dus meer gedoe met de begeleider dan met
Martijn zelf”, vertelt Bert Klaassen lachend. 
Uiteindelijk is ter plaatse een tijdelijk paspoort aan-
gemaakt voor Schuurman. 
“Dat is wel mooi, want Jan is de enige die een pas-
poort heeft waar een foto op zit van iemand met
een Oranje-shirt aan”, lacht Bert Klaassen. 
Uiteindelijk kon Jan weer aansluiten bij de groep en
had met een geweldige weekend. 
Vanuit het 5-sterren hotel werden de genodigden
per bus naar het stadion vervoerd. 
“Ze hebben het prachtig gehad in de Oekraïne, on-
danks het mindere resultaat van Oranje.”

Maar Martijn is iemand uit de doelgroep van WRZV
de Boog en dus was er een begeleider nodig. Dat
moest Jan Schuurman worden. Het idee om hen te

laten gaan naar het EK werd gehonoreerd en dus
stapten ze op het vliegtuig naar Charkov. 
Op Schiphol stond een VIP-vliegtuig klaar en daar

Links Jan Schuurman en rechts Martijn van Dijk
terug van hun avontuur tijdens de EK 

in de WRZV-hallen.

Succesvolle seizoensafsluiting WRZV De Boog
Zaterdag 16 juni was de laatste dag van het voetbalseizoen voor WRZV de Boog. 
De traditionele laatste speeldag is één groot feest voor de leden. Er is dan één groot voet-
balfestijn met alle kampioenen en daarbij is er een grote verloting met alle leden van de
zaalvoetbalvereniging. Daarbij krijgen alle mensen een kroket van de vereniging. 

Jan Schuurman
neemt afscheid

Jan Schuurman heeft afscheid genomen
van WRZV De Boog.

Schuurman is 25 jaar lid geweest van
de vereniging en is benoemd

als eerste erelid van de
Zwolse zaalvoetbalvereniging. 

Foto’s: Marcel Senz



Zes jaar geleden ging Iwan en Biser naar Nederland.
Een betere toekomst was hun doel en droom en dat
hoopte men te kunnen vinden in Nederland. In Bul-
garije had de familie schulden en weinig tot geen
toekomstperspectief. Vader Iwan maakte in Bulgarije
muziek in restaurants, maar bij het naderen van de
schuldencrisis werden de restauranteigenaren in Bul-
garije lastiger. Die zagen het geld dat anders naar
Iwan ging liever besteed aan hun eigen omzet. Biser
heeft nog 1 oudere zus die in Bulgarije woont en ge-
trouwd is. 

In de beginjaren, zo’n zes jaar geleden, ging het ook
goed in Nederland. Er waren goede dagen bij voor
de familie waarin ze soms 60 tot 80 euro verdienen.
“Maar het is veel minder nu. Vroeger was het echt
beter. Als we een echte topdag hebben halen we 20
euro op. We hopen dat we ons geld kunnen verdie-
nen om eten te kunnen kopen en om wat geld te kun-
nen sparen om weer naar Bulgarije te kunnen gaan”,
vertelt Biser, die verrassend goed Nederlands praat.
Ook pa en ma spreken een beetje Nederlands, maar
doen in ieder geval hun best om de mensen netjes in
het Nederlands te woord te staan. Veel geld hebben
ze niet en een eigen woning zit er dan ook niet in
voor de familie. “We slapen op dit moment bij een

oom van ons in Zwolle, maar hopelijk is dat tijdelijk,
want we zoeken wel een huis. Wel een goedkoop
huis”, vertelt Biser verlegen lachend. 

Vader Iwan (45 jaar), moeder Malina (40 jaar) en
Biser (21 jaar) zijn de vriendelijkheid zelve. Netjes en
beleefd tegen iedereen die zijn of haar boodschappen
gaat doen bij de C1000 in Berkum. Wel of geen krant
kopen maakt niet uit, want iedereen krijgt een vrien-
delijke groet. En zoals zo vaak blijkt. Wie goed doet,
goed ontmoet. Iedereen is namelijk erg vriendelijk en
open naar de Bulgaarse familie toe. 

Een uitkering heeft de familie niet, dus moeten ze
geld verdienen door het spelen van onder andere
‘Tulpen uit Amsterdam’ op de accordeon en het ver-
kopen van de Herbergkrant. Behalve bij de C1000 in

Berkum verkoopt zoon Biser ook kranten in AA-lan-
den. Daarnaast speelt vader ook muziek in Zwolle-
Zuid en verkoopt hij daar de kranten. 
Moeder Malina doet hier en daar af en toe ook wat
klussen bij mensen die het hun gunnen. Een klein co-
mité van mensen van kerken uit Berkum helpt de
Bulgaarse familie. Zij hebben zich het lot van de fa-
milie aangetrokken. Eén van deze mensen komt net
boodschappen doen en vraagt waar dit interview
voor is. Als ze hoort dat het voor de Herbergkrant is
krijgen we een goedkeurend knikje en kunnen we
weer verder. 

De laatste jaren is er veel gedoe rondom illegale Roe-
menen en Bulgaren die de boel verzieken voor de
goedwillende Oost-Europeanen. 
De vooroordelen zijn dan ook niet van de lucht
merkt de familie Asenov. Biser heeft daar wel een
mening over. 
“Mensen moeten ons niet allemaal over één kam
scheren. Niet iedereen is zo slecht. 
Er zijn slechte Bulgaren, slechte Roemenen, maar ook
slechte Nederlanders. Ieder volk heeft goede en
slechte mensen. Je kunt kiezen om goed of slecht te
zijn en wij willen goed zijn en met werken ons geld
verdienen”, besluit Biser. 
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“Een écht goede dag 

hebben we 20 euro”
Zes jaar geleden naar Nederland gekomen, vanuit een plaats 100 kilometer
vanaf de grote stad Varna, voor een betere toekomst. 

Maar daarvan is nog weinig terecht gekomen. De Bulgaarse Roma-familie
Asenov probeert hun hoofd boven water te houden met het spelen van muziek

op accordeon en het verkopen van de Herbergkrant. 

“We hebben ongeveer 8 tot 12 euro per dag en als het écht een goede dag is 20. 
Maar dan is het ook écht een goede dag”, vertelt de zoon van de familie, Biser. 

Foto: Marcel Senz
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Op zijn 25e startte hij als zelfstandig ondernemer.
“En na 30 jaar bestaan we nog steeds en dat is nu na-
tuurlijk geen vanzelfsprekendheid meer. Tegenwoor-
dig zie je ze na 1 maand of zo al kapot gaan. Als je
het nu 2 of 3 jaar uithoudt doe je het al goed. Dat is
natuurlijk wel jammer, want je beschadigt mensen en
andere bedrijven. Het is jammer dat er zulke korte
carrières bestaan. Ik hou nooit zo van achteruit kij-
ken, maar tegenwoordig doe ik dat wel. En als je dat
dan doe zie je dat je best veel gedaan hebt en altijd
ten goede van mijn ideeën die ik altijd heb. Eerst be-
denk je iets, werk je het uit en dan onderneem je.”

Tegenwoordig is de 60-jarige Borrel ook gemeente-
raadslid voor de lokale partij Swollwacht. “Ik zit nu
in mijn tweede termijn. Ik ben eerst nog een jaar ac-
tief geweest voor de VVD als Raadslid en toen ben ik
overgestapt naar Swollwacht. Dat werd me niet in
dank afgenomen. Kijk, politiek gezien is het ook niet
zo netjes, maar soms gebeuren die dingen. De VVD
nam me kwalijk dat ik stemmen van hun meenam,
maar de verkiezingen daarop haalde ik zelf 900 stem-
men, terwijl dat er bij de VVD 600 waren. Ik heb des-
tijds dus echt laten zien dat ik eigen stemmen had.”
In het begin van zijn politieke carrière voelde Borrel
zich echt een groentje, ondanks zijn jarenlange ac-
tieve loopbaan als ondernemer. Of moeten we wel-
licht zeggen door zijn jarenlange actieve loopbaan als
ondernemer. Want een ondernemer laat zich over het
algemeen niet zeggen wat hij moet doen. “Politiek

bedrijven is inderdaad echt wat anders. De eerste, ik
denk, drie jaar heb ik echt moeten leren om me thuis
te voelen en te leren. Wanneer kun je wel wat zeggen
en wanneer kun je iets niet zeggen.” Maar zijn doel
om de politiek in te gaan was om het gevoel dat hij
iets toe kon voegen aan Zwolle. “En de laatste tijd
komen er meer ondernemers of ondernemende men-
sen in de Raad en dat is wel prettig, want ik denk als
je meer ondernemers in de politiek had dat alles een
stuk sneller zou gaan.” In 2014 staan er nieuwe ver-
kiezingen voor de deur voor de lokale politiek. De
naam van Borrel zal dan niet meer op de kieslijst van
Swollwacht staan. 

Door vallen en opstaan wijs worden kan men ook
zeggen over Hans Borrel. Zo kreeg hij last van een
burn-out en heeft hij last gekregen van diabetes.
“Wat ik in 20 tot 25 jaar heb opgebouwd glipte in een
jaar tijd door mijn vingers. Daarom wil ik iedereen
en zeker ook ondernemers waarschuwen. Zorg voor
jezelf. Zorg voor je gezondheid en een goede conditie
moet één van de belangrijke eigenschappen zijn voor
een ondernemer. Wat ik ook vreemd vind, is dat bij-
voorbeeld banken daar niet meer de nadruk op leg-
gen. Laat ondernemers medische testen doen. Ze
lenen geld bij de bank en soms veel geld, maar je ge-
zondheid wordt nooit als waarborg gevraagd, terwijl
je veel risico draagt. Zeker ook in de Horeca, waar ik
altijd in heb gewerkt. Dat is een gevaarlijke branche
wat dat betreft. Je kunt heel gauw bezwijken aan ver-
leidingen, zoals drank, geld en vrouwen. Laten we
zeggen dat ik daar wel over kan oordelen”, knipoogt
Borrel. Maar wel een knipoog met een waarschu-
wende werking. 

In 2011 maakte Borrel overigens nog samen met zijn
wandelmaatje Anja Siemons en de honden Fregel en
Sierra een voetreis naar Rome. Hans Borrel liep voor

zichzelf, zijn gezondheid en voor de Bas van de Goor
Foundation. 

Hans Borrel is inmiddels al 30, 35 jaar goed
bevriend met Joop van Ommen, grondlegger van
de Herberg en directeur van de WRZV-hallen. 
“Ik heb Joop in alle fases van zijn leven meege-
maakt. Goede vriendschap of kennis, hoe je het
ook wilt noemen, verlies je niet. 
Wat Joop doet is in Zwolle vaak bekritiseert.
Maar het is knap hoor wat hij allemaal voor 
elkaar krijgt. Ik geef het je te doen als er weer 
iemand voor je neus staat die hulp nodig heeft.
Het verschil tussen Joop en andere mensen is dat
de hulpbehoevenden vaak over wordt gepraat en
hier bij Joop zitten ze aan tafel. Dat is het ver-
schil.” Borrel kijkt wel anders naar de mensen. 

“Je moet het ook zakelijk kunnen bekijken. 
Armoede heeft niemand wat aan, maar we moeten
niet doorslaan. Er zijn bijvoorbeeld veel bureaus
die deze mensen helpen, maar die nu voor zichzelf
opkomen omdat ze bezig zijn subsidies binnen te
halen. Ze zijn ontstaan uit idealisme en subsidies,
maar als de subsidie wegvalt…. 

Mensen die echt hulp nodig hebben en ‘normaal’
leven moet je helpen. Maar ik heb niks met mensen
die ’s morgens vroeg al aan het bier zitten of in het
parkje gaan zitten en daar drinken. 
Maar Jopie, die man is zo begaan met mensen. 
En hij is nog altijd zo en dat zal ook zo blijven. 
En dat bewijst dat ie niet gemaakt is. 
Dit is gewoon sociale betrokkenheid.”

Hans Borrel:

Een doorgewinterde ondernemer

die moest leren politicus te worden

“Met meer ondernemers

in de politiek zou het wel

een stuk sneller gaan”

“De overstap naar

Swollwacht werd mij wel

kwalijk genomen”

De Herbergkrant besteedt ook aandacht aan bekende Zwollenaren. Mensen die veel
hebben betekend voor Zwolle of dat nog steeds doen. In deze editie een zeer bekende
Zwollenaar, ondernemer én gemeenteraadslid. Hij werd bekend van de Bonbonnerie en
de Borrelboot. Nu bezit hij ook nog, naast de bonbonnier, het schip Hansje aan de Kade,
waar hij een Hollands biefstukrestaurant runt. In 1998 werd hij uitgeroepen tot Meest
Markante Horecaondernemer van Nederland. Zijn naam: Hans Borrel.

Het schip Hansje aan de Kade
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Ingezonden bericht

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.

RODE DRAAD:NIEMANDOP STRAAT

Daklozenopvang
De Herberg
in Zwolle
is een bijzondere
daklozenopvang

Meer informatie? Zie de achterpagna van deze krant.

Gerrit van der Brug: 

“We zien het zwaar in
voor de ouderen”
De crisis is volop voelbaar voor de meeste Nederlanders. Ook de oude-
ren in de samenleving voelen dat. Volgens Gerrit van der Brug, voorzit-
ter van de ouderenbond ANBO Zwolle en de overkoepelende
organisatie COSBO, merken de ouderen dat voelbaar. “Wij zien het zeer
zwaar in. Het wordt heel erg moeilijk voor de senioren. Want met name
de ouderen worden de dupe van deze regering in het bijzonder en we
vrezen dat dat voor een groot gedeelte op de senioren terecht komt.”

Met name de verhoging van de eigen bijdrage van 220 naar 350 euro
wordt een zware post. “Dat is een extra, extra last die op de schouders
van de ouderen terecht komt. En niet alleen mensen met een klein aow-tje
of pensioentje maar ook mensen met een modaal inkomen krijgen hier
last van.”

Gerrit van der Brug zit ook in de commissie voor een nieuwe opzet om-
trent de thuiszorg. “Ik ben lid van de WMO-adviesgroep. Ook dat is een
post waarbij we ons hart vasthouden. Dat kan niet goed gaan. We worden
met zijn allen de dupe van de crisis die in Amerika begonnen is. Ook beta-
len we miljarden aan Griekenland, Spanje en Portugal en daar zijn wij de
dupe van.”

Volgens Van der Brug kunnen de
ouderen er wat aan proberen te

doen door op 12 september op
de goede partij te stemmen.

“De mensen moeten in het
stemhokje een juiste
keuze maken. Ook dan
zullen er bezuinigin-
gen zijn hoor en ieder-
een zal dat voelen.
Maar als het ietsje
minder mag zijn voor
de ouderen en wat
meer voor de hoge
inkomens, dan zou
dat geweldig zijn.” 

Gezien de uitspraak
doelt Van der Brug op

de S.P. “Dat klopt”, zegt
hij lachend, “Ook de PvdA

kan daar een rol inspelen als
ze een coalitie gaan vormen.

GroenLinks is me bijvoorbeeld
erg tegengevallen. 

Wel kan de ChristenUnie er nog een rol in-
spelen, want dat vind ik de meest progressieve partij onder de christelijke
partijen”, aldus Van der Brug. 

Foto: Marcel Senz



HERBERGKRANT � PAGINA 15

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

Horizontaal: 1 periodieke betaling  6 bedaard  11 onmeetbaar getal  12 vriend  13 omslag
14 rondhout  16 bijbelse figuur  18 paling  20 eetgerei  22 verbond  23 babysit  25 ver-
grootglas  26 dwaas  27 hoogste punt  28 houding  30 pl. in Gelderland  31 selecte groep
33 uitvlucht  35 titel  36 lidwoord  38 staat in Amerika  41 kortschrift  45 vlaktemaat  47 na-
maak  48 pausennaam  49 vogel  51 wasem  53 cijfer  55 vrouwelijk dier  56 man van adel
58 zandheuvel  59 Europese vrouw  60 serie  61 behoeftig mens  63 voorteken  65 oude
lengtemaat  66 rookgerei  67 direct.

Verticaal: 1 muziekinstrument  2 loopvogel  3 persoon  4 dierengeluid  5 dagmars  6 verslag
7 grondtoon  8 sukkel  9 pl. in Gelderland  10 mestvork  11 onderbreking  15 Europees ge-
bergte  17 kerkgebruik  19 a priori  21 huisdier
23 wilde haver  24 visgerei  27 dwingeland  29
cowboyfeest  32 deksel  34 lidwoord  37 fami-
lielid  38 honingbij  39 tuinafscheiding  40 keu-
kengerei  41 ski-onderdeel  42 seconde  43
kelner  44 logement  46 knolgewas  50 vorde-
ren  52 afgestoken graszode  54 tegenover  55
verlegenheid  57 jaartelling  59 een weinig  62
familielid  64 pers. vnw.

Win een VVV-
cadeaubon t.w.v. € 25,-

Stuur uw oplossing voor 25 juli op naar: De Herbergkrant, o.v.v. puzzelactie nr. 6, Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle.

Ook kunt u uw oplossing voor 25 juli mailen naar: info@vriendenvandeherberg.nl o.v.v. puzzelactie nr. 6.

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

Begrip

Als ik dit schrijf kom ik net van het WVF-voetbalveld
waar een toernooitje werd gehouden voor dakloze
jongeren  in samenwerking met Landstede. Het is
mooi om te zien hoe de jongeren met elkaar om gaan
en er wederzijds begrip is voor elkaar.

Vroeger had men al gauw een mening over daklozen,
maar gelukkig zie je de laatste jaren steeds meer BEGRIP, wordt er eerder ge-
vraagd hoe het zo ver heeft kunnen komen enz. Jammer genoeg zijn er ook nu
nog veel vooroordelen. Immers zou u zich niet kunnen voorstellen dat als u in
een tehuis in Punthorst wordt geplaatst, en er geslagen en vernederd wordt,
dat je dan weg loopt??
Kom je op straat terecht daar heb ik dan wel BEGRIP voor. Vreselijk toch.

BEGRIP is een breed BEGRIP. Dat realiseer ik mij als ik de soaps van de hui-
dige politieke partijen aanschouw. Eerst het CDA met veel kandidaten, terwijl
de winnaar al bekend was. Dan komt GroenLinks met een vruchtbare samen-
werking tussen Tofik Dibi en Jolande Sap waar een zeer opmerkelijk product
uit is voortgekomen, namelijk het Dibi-Sap. Gezond voor iedereen die van een
onfrisse melange houdt, van Marokkaans Nederlandse samenwerking. BE-
GRIP gaat mij hier iets te ver.

BEGRIP voor een Kunduz akkoord??? Nou niet echt omdat ik ervan uit ga dat
de meest kwetsbare groepen ook nu weer moeten inleveren. Het gaat lijken op
een Griekse Tragedie, een prachtig toneelstuk wat ik ooit heb mogen regisse-
ren. Maar dat was geen werkelijkheid. Dat was een spel.
De echte tragedie is de harde werkelijkheid. Ik hoop dat we in ons kikker-
landje wel BEGRIP voor elkaar kunnen opbrengen en dat de rijken niet steeds
rijker worden en de armen steeds armer.
Begrijpt U nu dat ik probeer overal BEGRIP voor te hebben??

Wichert aan het Rot

COLUMN WICHERT AAN HET ROT

OPLOSSING PUZZEL MEI 2012

De oplossing van mei was: SUBSIDIE.

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

Dhr, of mw. D. Lub uit Andijk.

De VVV bon zal zo spoedig mogelijk worden opgestuurd.

Mussen

Mussen met hun bolle lijfjes

Hippen – trippen lustig heen en weer

Stoeien met hun blijde wijfjes

En plukken graag elkanders veer

Zij plonzen in een koelend plasje

Spetterend en kwetterend elke dag

Doen zij zo hun lijvig wasje

Elkaar vriendelijk knikkend, goedendag

Tussen het jonge bladergroen

Dansen zij vol van lentevreugd

Met rap plannen voor de jeugd

Bouwen zij nestjes warm en stevig

Ook met ijver, net zo hevig

Als bij ’t frisse badgedoe.

Afzender Olle  

Adverteren in de Herbergkrant?
Meer informatie mail naar:

info@vriendenvandeherberg.nl

of bel 038 - 422 61 29

Kijk ook op de site: www.vriendenvandeherberg.nl

Utrecht stuurt buitenlandse 
daklozen terug

De gemeente Utrecht heeft de afgelopen maanden zo’n 22 illegale
Oost-Europese daklozen teruggestuurd naar landen als Polen,
Slowakije en Bulgarije. Dat meldde een woordvoerder van de
Poolse hulporganisatie Barka vandaag, die de daklozen namens
de gemeente begeleidt naar het eigen land.

Het begeleiden van de daklozen is deel van een pilotproject van de gemeente. Dat
is per 1 april begonnen nadat eind vorig jaar Oost-Europese en andere daklozen
zonder papieren in het nieuws waren gekomen toen ze onder schrijnende om-
standigheden in tentenkampjes in de buitenlucht in en rond Utrecht kampeerden.

Volgens de Barka-woordvoerder zijn er momenteel nog ongeveer 25 Oost-Euro-
pese daklozen zonder papieren in Utrecht. Die zorgen voor een druk op de nood-
opvang in de stad.

De meeste teruggestuurde daklozen zijn weer bij de eigen families terechtgeko-
men, aldus de woordvoerder. Anderen zijn in verslavingsklinieken geplaatst.
Zo’n 80 procent van de Oost-Europese daklozen in Utrecht kampt met een alco-
holprobleem.

Bron: www.trouw.nl
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RODE DRAAD:NIEMANDOP STRAAT

Daklozenopvang
De Herberg
in Zwolle
is een bijzondere
daklozenopvang

Stichting Vrienden van de Herberg stelt zich ten
doel om die rode 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.

Ook aan mensen die hun onderdak in de Herberg
even niet kunnen betalen. Lezers van de Herberg-
krant en donateurs worden geregeld op de hoogte
gehouden van de inkomsten en uitgaven van de
Stichting van de Herberg.

Wilt u ook bijdragen?Maak uw donatie over
op bankrekeningnummer1100.31.539ten name vanStichting Vrienden van de

Herberg te Zwolle.
Hartelijk dank!


