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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.

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
€ 1,75 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 onze activiteiten. Hartelijk dank!

INITIATIEF EN HOOFDREDACTIE

Joop van Ommen

REDACTIE EN MEEWERKENDEN

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

OPMAAK EN DRUKWERK

JM Reclamedia, info@jmreclamedia.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. 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

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
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Bruine bonen met rijst
- 400 gram vlees of kip
- 1 grote blik/pot bruine bonen
- 1 ui
- 2 teentjes knoflook
- 2 tomaten
- 50 gram boter
- Zout
- Zwarte peper
- 2 bouillonblokjes
- 2 laurierblaadjes
- Suiker
- Water

Het vlees heel licht zouten en braden
in de boter.
Zodra het vlees/kip bruin is, 
kunt u de ui en knoflook meefruiten.

Als de ui iets doorbakken is, kunt u de stukjes tomaat toevoegen en ook even mee
laten bakken. Voeg ¾ dl water, de bouillonblokjes en de laurierblaadjes toe en laat
het geheel 20 minuten stoven. 
Hierna de bruine bonen toevoegen en het geheel goede door elkaar scheppen. 
Voeg een beetje zout een schepje suiker en de zwarte peper toe en laat alles 
15 minuten zachtjes koken. Voor dit gerecht kunt u ook witte bonen gebruiken.

Eet smakelijk!
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Iedereen heeft behoefte aan een lekkere
slaapplek. Voor de één is dat een bed. 
Voor de ander een bakfiets…. 

Pieter van der Vlugt leefde jarenlang in en met zijn
bakfiets. “Dat was al 25 jaar lang mijn huis”, zo ver-
telt Pieter. Tot het moment, onlangs, dat hij rustig een
bakje koffie dronk bij Bonjour. “Toen vertelden ze mij
dat mijn bakfiets in de brand stond. Ik was zo
kwaad. Het was mijn huis. Ik was woedend en heb
natuurlijk ook gehuild”, vertelt Pieter. 

Een vriend van hem zette het op Facebook en binnen
de kortste keren trof men in Hattem een andere bak-
fiets aan. Daar moest nog wel het één en ander aan
gebeuren. De totale kosten kan Pieter niet ophoesten,
maar met dank aan een financiële bijdrage uit Assen-
dorp en van de Stichting Vrienden van de Herberg
kan Pieter weer met zijn fiets op stap. 

“Het is fantastisch dat deze mensen mij helpen. 
Ik heb er geen woorden voor. Het is echt hartstikke
tof”, aldus Pieter. 

Freddy Eikelboom vertelt namens de Stichting Vrien-
den van de Herberg. “Daar zijn wij ook voor. Wij
hebben als Stichting voor ogen mensen te helpen die
dat nodig hebben en Pieter is zo iemand. Wij zijn
heel blij dat we iets hebben kunnen doen voor hem.”

Pieter blij

met zijn 

nieuwe bakfiets

Onlangs bezochten leden en ambtelijk 
secretarissen van de klachtenadviescom-
missie van de woningstichtingen uit
Zwolle, IJsselmuiden en Raalte De Her-
berg in Zwolle. Interim-directrice van de
Herberg Ina Bloem leidde de leden van de
commissie rond en vertelde over de dage-
lijkse gang van zaken van deze opvang.

Voorzitter van de klachtenadviescommissie was oud-
wethouder Ton ter Bekke. 
Hij is per 1 januari jl. afgetreden.
Wij hadden een gesprek met Jan ter Schegget, per 
1 januari voorzitter van de commissie. “Dat was een
prima rondleiding. De meesten van ons waren voor
de eerste keer in de Herberg. Voor mij gold dat ook.
Ik ben wel in de Herberg geweest toen deze nog ach-
ter de WRZV-hallen gevestigd was. Maar hier was ik

nog niet geweest”, vertelt Ter Schegget. “Ik was
onder de indruk. Ik ga wel wat vaker langs bij Joop
van Ommen en ben iedere keer weer onder de in-
druk hoe ze hun zaakjes allemaal voor elkaar heb-
ben. Hoe goed alles georganiseerd is.”

Onafhankelijke commissie

De klachtenadviescommissie is in het leven geroepen
om klachten van bewoners van de  woningcorpora-
ties (deltaWonen, SWZ, Openbaar Belang, 
Beter Wonen IJsselmuiden en Salland Wonen) te be-
handelen. “Wij zijn een onafhankelijke commissie. 

De commissie beoordeelt ingediende klachten en
brengt daarover advies uit aan het bestuur van de
betreffende woningcorporatie. De commissie kan, in-
dien zij dat wenst, het bestuur een aanbeveling doen
over het te voeren beleid.

Meer informatie over de klachtenadviescommissie is
te vinden op de websites van de corporaties. Daar is
ook het jaarverslag te lezen van de commissie. 

Klachtenadviescommissie Zwolse woningstichtingen bezoeken De Herberg

Foto: Marcel Senz
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Het idee ontstond nadat Vader meespeelde in een
film over duurzaamheid. “Sindsdien ben ik gegrepen
door het fenomeen duurzaamheid. Ik heb me daar
eens in verdiept en via een klant, Jos Groen, ben ik er
nog meer bij betrokken geraken. 

Inmiddels zijn er tien teams bestaande uit een achttal
bedrijven en de gemeente Zwolle actief tijdens de
Energy-battle. De gemeente Zwolle neemt deel met
twee teams, een team van het stadskantoor en één
vanuit het stadhuis. Tien mensen per bedrijf nemen
privé deel aan deze wedstrijd. 
Thuis zijn ze dus actief bezig om zo duurzaam als
mogelijk te leven. “En dat gaat niet ten koste van het
woongenot. Veel mensen denken dat altijd wel, maar
het is absoluut niet zo”, vertelt Peter Vader. 
De resultaten worden gemeten door een meter dat in
de meterkast bevestigd is. 

Deelnemende bedrijven

De deelnemende bedrijven zijn GDF Suez, Windes-
heim, Deltion College, Rova, Zienergie, BMA, Scania
en de gemeente Zwolle. En dat de gemeente Zwolle
het serieus neemt blijkt wel uit het feit dat de twee
teams van de gemeente geleid worden door de cap-
tains René de Heer en Erik Dannenberg, beiden wet-
houder. Ook Windesheim heeft twee teams
afgevaardigd, één bestaande uit studenten en één
team bestaande uit docenten van de Hogeschool uit
Zwolle.

Gek van die gozer

De hoofdmoot van de Energy-battle is om zo duur-
zaam mogelijk om te gaan met energie thuis. 
“De deelnemers aan de battle zijn ook direct onze

ambassadeurs. Zij proberen door thuis dingen 
‘anders’ te doen energie te besparen. En je ziet dat
het werkt. Ook het Deltion College neemt deel en een
vriend van mij werkt daar en hij zei tegen mij, ik
word gek van die gozer”, vertelt Vader lachend.
Deze opmerking kenmerkt het enthousiasme waar
de deelnemers mee bezig zijn. 

Belangrijk voor dit soort doelen is het inzichtelijk
maken van de voordelen. 
“Want als men hoort dat je zo- en zoveel kubieke
meter hebt bespaard, dan zegt de meeste mensen dat
niets. Mij ook niet”, vertelt Peter Vader. 
“Wij gaan dat dus proberen duidelijk te maken. 
Bijvoorbeeld dat we bespaard hebben met de teams,
daar zou de Herberg een jaar lang gratis stroom 
kunnen krijgen. Of dat je aangeeft dat één van de
lichtmasten bij PEC Zwolle zouden kunnen laten
branden. Zo krijg je een beleving bij de mensen wat
je nu daadwerkelijk bespaart door zuiniger met ener-
gie om te kunnen gaan.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook op 
www.duurzaam-nl.nl.

Hier worden door Daan de Cocq diverse journaals
gemaakt en tips gedeeld met de bezoekers van de
website. 
“Iedere keer behandelen we een ander thema.” 
De journaals worden opgenomen in de Mediamarkt
in Zwolle. “Daar zijn we ook erg blij mee dat we dat
daar kunnen opnemen”, aldus Vader. 

De deelnemers kunnen op de website ook terecht
voor vragen aan de helpdesk. Deze service wordt 
bemand door studenten van het Deltion College. 

Zwolle ‘battlet’ om duurzaam te leven in Zwolle
In Zwolle loopt sinds enkele weken de Energy-Battle. Hierin proberen mensen zo 
duurzaam mogelijk om te gaan met energie in het dagelijks leven. De redactie van de
Herbergkrant had een gesprek met de projectleider Daan de Cocq. In het dagelijks leven
bekend als communicatietrainer en stadionspeaker van PEC Zwolle Peter Vader.

TIP!

Eén van de tips die men geeft

is bijvoorbeeld het koken van water.

Er zijn mensen die gerust één liter

water in de waterkoker doen

voor een kopje thee.

Dat kost allemaal energie 

terwijl dat absoluut niet nodig is. 

Ingezonden door een lezeres:

Als je begint

te lezen,

weet je van

geen ophouden

Wilt u meer te weten komen over
de EnergyBattle van Duurzaam-NL?

Dat kan.

Laat uw berichtje achter
in het contact formulier
op www.duurzaam-nl.nl



Ik kan niet 
iedereen op de
rug nemen

We praten nou met
zijn allen al enige tijd
over de crisis. 
Wij merken dat ook.
Wij krijgen veel 
verzoeken uit het
hele land. 
Verzoeken om hulp. 

Deze week ook weer. Een gezin met jonge kinde-
ren, waarvan er ook nog één ernstig ziek is. Wij
weten soms ook niet meer wat we moeten doen.
Kijk dat gezin wordt bedreigd door de immigra-
tiedienst om eruit gezet te worden. Ik noem deze
mensen altijd vreemdelingenhaters. Hoe krijg je
het in je hoofd om zo’n gezin eruit te zetten. Ik
hoop maar dat dit soort dingen goed aflopen,
want wij kunnen helaas ook niet hiermee helpen.
Gelukkig merk je steeds meer en meer dat er ook
andere mensen zijn die zich bekommeren om
mensen die hulp nodig hebben. En dat zijn
meestal mensen die zelf het ook niet makkelijk
hebben. De overheid heeft maar één doel en dat is
zo snel als mogelijk mensen het land uit zetten.
Gelukkig is dat bij ons in het Zwolse anders. Daar
is het rustig op dat gebied en proberen we elkaar
te helpen.

In deze krant staat ook een verhaal over leerlin-
gen van de Immanuelschool uit Nunspeet. Zij
hebben geld opgehaald voor arme Roma-kinde-
ren. Kijk deze kinderen, hoe jong ze ook zijn, die
begrijpen het. Die helpen mensen die in de sores
zitten. Ik ben zelf in het rijke bezit van  6 kleinkin-
deren. Die halen ook bijvoorbeeld lege flessen op
voor een goed doel. 

Maar de overheid….. die blijft maar bezig. 
Maar de hulp van anderen, zoals ik hierboven
vertelde, doet me goed. 

Dan weet je dat je niet alleen staat. Je hebt er echt
hele schrijnende gevallen bij. 
Dat merken we iedere dag weer. Maar gelukkig
kan ik altijd bij mijn vrouw terecht. Zij is niet al-
leen mijn vrouw, maar ook mijn maatschappelijk
werkster. Als ik dan thuis kom, dan moet ik mijn
verhaal kwijt en gelukkig kan dat bij haar. 
Zij luistert naar de dingen die ik met me mee-
sleep. Ik kan helaas niet alle mensen die hulp
nodig hebben op mijn rug nemen of in de hal
kwijt. Hoewel ik dat graag zou willen. Ik hoop
dat het ooit ophoudt, maar voorlopig zal dat niet
zijn want er zijn nog teveel mensen die de crisis
wijten aan de buitenlanders. Want de allochtone
buurman heeft wel werk terwijl de autochtone
man thuis zit en dan wordt er gezegd, zie je wel
door hem zit ik nu thuis. Terwijl dat complete
onzin is natuurlijk. Men moet meer naar Den
Haag kijken want daar hebben ze hun zaakjes
niet op orde. Maar goed, je leert er ook wel wat
van. Namelijk wie je vrienden zijn en wie niet.
Degenen die je bijstaan in moeilijke tijd zijn je
vrienden. 
Je moet elkaar helpen want er zijn mensen die
hulp nodig hebben. Kijk alleen maar naar die
koppies op de voorpagina. 

Dat zegt toch voldoende????

COLUMN JOOP VAN OMMEN

GRONDLEGGER VAN DE HERBERG
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De gemeente heeft voor de beoordeling van de subsi-
dieaanvraag gekozen voor de methodiek van maat-
schappelijk aanbesteden. Maatschappelijk
aanbesteden is een manier van werken, waarbij een
beroep wordt gedaan op (coalities van) organisaties,
bedrijven en burgers bij het oplossen van maatschap-
pelijke vraagstukken.

De dagbesteding moet meer zijn dan alleen maar
koffie drinken en shaggies roken vindt de gemeente
Zwolle. De huidige opvang bij Bonjour, onderdeel
van het Leger des Heils, is onvoldoende gericht op
participatie. 

De wethouder nodigt instellingen, bedrijven en orga-
nisaties van bewoners uit om voor dit maatschappe-
lijke vraagstuk een aanbod te doen. Bij voorkeur een
gezamenlijk aanbod waarbij elke partner zijn speci-
fieke kwaliteiten en expertise brengt. Geïnteresseer-
den kunnen in een samenwerkingsverband een plan
opstellen en daarvoor een subsidieaanvraag indienen. 

De gemeente organiseert drie bijeenkomsten voor
geïnteresseerde partijen: één informatiebijeenkomst
en twee verdiepingsbijeenkomsten. De eerste twee
bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden,
Tijdens de bijeenkomsten delen de aanwezigen ken-
nis, ervaringen en ideeën over de activering van dak-
en thuislozen om zo te komen tot de formulering van
de subsidie-uitvraag, de mogelijkheden, voorwaar-
den voor dagactivering, een beschrijving van de
cliëntgroepen en de wijze waarop toegang kan wor-
den georganiseerd. 
De redactie van de Herbergkrant had een gesprek
met Joop Schinkel. Schinkel is onder meer bekend als
iemand die zich inzette voor de Indische Buurt en
betrokken is bij mensen die hulp nodig hebben, zoals
de dak- en thuislozen. 

Joop Schinkel:

“Er moet voor iedereen

een plekje onder de zon

zijn”

Schinkel was ook jarenlang werkzaam voor Welzijns-
organisatie Travers. Schinkel hoopt dat men met de
nieuwe aanbesteding wel uitgaat van het verbeteren
van de positie van de mens. “Dan zal je moeten zoe-
ken naar waar de kwaliteit, het talent van de betref-
fende persoon zit.” Ook moet er geen 9 to 5
mentaliteit heersen volgens Schinkel.

Met de nieuwe aanbesteding moet er volgens Schin-
kel wel een ‘drive’ zijn. En die drive houdt in dat er
voor iedereen een plekje onder de zon moet zijn. 
“En er moet geen maatschappelijke honger zijn. Als
je die namelijk weet te stillen, dan kun je ook gaan
werken aan de verbetering van personen. Niet eerst
een jaar praten, maar gelijk aan de slag. Niet overleg-
gen maar doen.” Schinkel pleit ervoor om een aan-
pak te maken die minimaal 3 Raadsperiodes kan
doorstaan. 

“Gelijk aan de slag dus en er moet een gedachte ach-
ter zitten. En er moeten mensen komen die van aan-
pakken weten en werken op een integrale manier.
Mensen die kijken naar wat de doelgroep nodig heeft
en die wars zijn van regels. 

Die doen wat nodig is voor de mensen uit de doel-
groep.” Schinkel beseft zich dat dit nogal wat vergt.
“Maar nu kunnen we het nog goed doen. Er is nog
geen geld toegezegd aan instanties dus nu moet je
daar wat mee doen.”

Maatschappelijke aanbesteding 
dagactivering dak- en thuislozen
De gemeente Zwolle gaat de dagactivering voor dak- en thuislozen maatschappelijk aan-
besteden. De dagactivering van dak- en thuislozen in Zwolle houdt meer in dan een plek
waar men overdag terecht kan voor een praatje en een kop koffie. Wethouder Nelleke
Vedelaar vertelt op de website van de gemeente Zwolle: “Uitgangspunt is een integraal
aanbod dat loopt van een maaltijd, onderdak tot scholing en werk en dat is toegesneden
op de mogelijkheden van de individuele dak- of thuisloze en dat hen in staat stelt mee te
kunnen doen in de samenleving.” 

Wij bedanken Koningin Beatrix

Koningin Beatrix kondigde
op 31 januari haar
troonafstand aan.

Nu nog 
Prins Willem-Alexander volgt

haar op samen met
Prinses Maxima.

Na 33 jaar komt er een einde
aan een periode die een ieder

goed heeft gedaan.

Wij willen namens
de Stichting Vrienden van de
Herberg en alle verkopers en
medewerkers van onze krant

Koningin Beatrix hartelijk
bedanken voor alles wat zij

voor ons land heeft betekend. 

Foto: website Koninklijk Huis



Pesten

Pesten. Het is een 
onderwerp dat heel
actueel is op dit 
moment. 
KRO besteedde 
afgelopen dinsdag
een thema-avond
over dit onderwerp
en ik heb er zelf 
recentelijk ook heel
nadrukkelijk mee te maken gehad. 

Want in het dagelijks leven ben ik burgemeester
van de gemeente Staphorst. En daar hebben we in
december net te maken gehad met de zelfmoord
van Fleur Bloemen. Dat heeft bij ons heel wat te
weeg gebracht. Zoiets is heel ingrijpend, zeker als
je bedenkt dat er ook jongeren zijn die dit gezien
hebben. Als je later die jongeren spreekt dan merk
je dat zij enorm geschrokken zijn wat pesten met
zich mee kan brengen. 

Tegenwoordig kun je 24 uur per dag pesten. 
Vroeger ging pesten meestal tot de voordeur van
je huis en daar achter die voordeur was dan een
veilige omgeving. Daar kon niets gebeuren. 
Tegenwoordig ben je daar niet meer veilig in het
huidige digitale tijdperk. Pesten op Social Media
of Whatsapp gebeurt natuurlijk heel vaak. Je staat
er tegenwoordig mee op en je gaat ermee naar
bed. Daarbij wordt het pesten steeds harder. Men
schrikt altijd bij zo’n zelfmoord, maar de meesten
gaan weer snel over tot de orde van de dag. 
Iedereen is druk, druk, druk en  het ‘normale’
leven gaat weer door. Wij hebben in Staphorst 
gesprekken gevoerd met jongeren en toen merkte
je wel dat het indruk maakte. Jongerenwerk heeft
bij ons een avond gehouden met als thema pes-
ten. Dit gebeurde onder andere door middel van
een rollenspel. Dan merk je wel een enorme stilte
in de zaal. Je moet er constant de aandacht op
vestigen. Op school en thuis. Het is ook een on-
derwerp voor het Centrum voor Jeugd en Gezin
om hiermee bezig te zijn. 
We richten ons met pesten altijd op de jeugd,
maar ook bij ouderen wordt er (veel) gepest. 
Dat  kunnen hele simpele dingen zijn die heel 
indringend kunnen overkomen. Bijvoorbeeld op
kantoor die koffie halen voor de hele afdeling en
dan één persoon bewust vergeten of voor ieder-
een de deur open houden en voor één persoon de
deur dicht gooien. Ook daar moet aandacht voor
zijn. 

Pesten. 
Het behoeft enorm veel aandacht en we moeten
er alert op zijn én blijven. 

COLUMN J.D. ALSSEMA

VOORZITTER BESTUUR DE HERBERG
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Bij de zorgverlening wordt uitgegaan van de
persoonlijke wensen en behoefte van de bewo-
ners en hun familie. De eigen mantelzorgers aan
familie en kennissen zijn vrij om net zoveel be-
trokken en aanwezig te zijn als ze willen en/of
aankunnen in overleg met de gast. De eigen
huisarts blijft betrokken en de eventuele thuis-
zorg, als die al ingezet was. In het hospice zul-
len, 24 uur per dag, goed opgeleide vrijwilligers
aanwezig zijn als aanvulling op de professionele
thuiszorg en de mantelzorgers. Zij bieden conti-
nuïteit in aanwezigheid en, daar waar nodig en
gewenst, aandacht en ondersteuning. In dit con-
cept is het mogelijk om maximaal je eigen per-
soonlijke sfeer te benaderen en je eigen ritme te
bepalen. De mantelzorgers worden ontlast,
waardoor zij meer tijd, energie en aandacht kun-
nen hebben om samen te zijn met de gast. 
Hospice Zwolle biedt plek aan vier gasten. Alle
inwoners van Zwolle zijn welkom. Er zal ook
specifiek aandacht zijn voor jongeren in de ter-
minale fase van hun leven. Het hospice zal
onder dagelijkse leiding staan van twee coördi-
natoren, bijgestaan door ruim 80 goed opgeleide
vrijwilligers die klaar staan voor de gasten en
hun naasten. 

De organisatie van Stichting Hospice Zwolle is
ver in haar voorbereidingen en zeer actief om
realisatie van het hospice te doen slagen.  De
plannen liggen klaar, de partijen voor de uitvoe-
ring zijn gevormd. Er is een breed draagvlak ge-
bleken in de gehele regio en vrijwilligers hebben
zich reeds aangemeld. 

Woningcorporaties SWZ en Openbaar Belang
hebben de intentie uitgesproken het hospice
nieuw te bouwen. De corporaties vinden het

belangrijk dit initiatief te steunen, omdat het een
duidelijke maatschappelijke functie heeft voor
de stad Zwolle.  De woningcorporaties zullen na
realisatie eigenaar worden van het pand en gaan
voor langere tijd een huurovereenkomst aan
met Stichting Hospice Zwolle. 

“Wij zijn zeer verheugd dat, na een lange peri-
ode van zorgvuldige voorbereiding, vele nood-
zakelijke randvoorwaarden aanwezig zijn om
ons hospice werkelijk te realiseren. Mede voor
alle partijen die al eerder vertrouwen in ons ini-
tiatief hebben getoond in welke vorm van steun
of toezegging dan ook. Er is gebleken dat er be-
hoefte is aan een onafhankelijk hospice in deze
vorm in Zwolle” aldus Erik Meulemans, voor-
zitter van Stichting Hospice Zwolle.
In overleg met de gemeente wordt gezocht naar
een geschikte bouwlocatie. Op dit moment wor-
den de mogelijkheden onderzocht van een stuk
grond aan de Wipstrikkerallee naast Urbana.
Hierover hoopt de Stichting spoedig meer te
kunnen vertellen. 

De volgende belangrijke stap is dat de stichting
“Vrienden van Hospice Zwolle” het benodigde
startkapitaal bijeenbrengt. Aankomend jaar zijn
allerlei activiteiten daartoe ingepland. Stichting
Hospice Zwolle is voor het grootste deel afhan-
kelijk van donateurs en giften van bedrijven en
particulieren.

Meer informatie kunt u nalezen op 
www.hospicezwolle.nl

Daar kunt u zich ook aanmelden voor de
nieuwsbrief.

Wat wil stichting Hospice Zwolle bieden?
Stichting Hospice Zwolle is opgericht, met als doel binnen Zwolle een onafhankelijk
kleinschalig hospice te realiseren. Een hospice is een palliatieve woonvoorziening, een
bijna-thuis-huis,  waar mensen in de terminale fase van hun leven in een huiselijke sfeer
de mogelijkheid wordt geboden om verzorgd en begeleid de laatste levensfase door te
brengen als dat thuis niet mogelijk of wenselijk is.

Foto: Frans Davids

Wilt u bijdragen aan de totstandkoming

van Hospice Zwolle?

U kunt ons financieel steunen met een gift

op Raborekeningnummer 145660419

t.n.v. Stichting Vrienden van Stichting

Hospice Zwolle.
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Met een plastic
tasje uit de
bajes en dan?

Op een zonnige 
vrijdagmiddag, het
zal voorjaar 2010 
geweest zijn, stond ik
buiten de WRZV-
Hallen te praten met
Joop van Ommen.
Daar kwam een man
aangefietst. 
Plastic tasje met - naar later bleek – al zijn 
persoonlijke eigendommen. Regelrecht uit de 
Penitentiaire Inrichting, de bajes dus. 
Joop zorgde dat de man de weg vond naar 
De Herberg op de nieuwe locatie aan de Nijver-
heidstraat.  Zo ging dat toen. Zo gaat dat nog
steeds. 

Als oud-bestuurslid van Exodus en directeur 
van een meefinancierende regionale woning-
corporatie heb ik met lede ogen aangezien hoe een
prima mogelijkheid voor de vestiging van een
Exodushuis vakkundig om zeep werd gebracht. 

Het is mij net iets te gemakkelijk, de zwarte piet
daarvoor bij het Exodus-bestuur neer te leggen.
Dat gebeurde toch wel een  beetje zowel in de pers
en als in de Zwolse politiek. 
Je moet gewoon onder ogen durven zien, dat de
hoofdoorzaak ligt bij de volstrekte onverdraag-
zaamheid in een buurt die een hele hoge dunk
van zichzelf heeft. Beschamend was de vertoning
in SIO. Daar viel zelfs voor wethouder Nelleke 
Vedelaar – die het hart toch op de goede plek heeft
- niets meer aan te redden. 

Dat er nu na de evaluatie in de Zwolse Gemeente-
raad een tweede kans zou zijn voor het Exodus-
bestuur is natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig.

De buurtbewoners in Zwolle- Zuid hebben het
slim gespeeld. Met massaal verbaal geweld en 
andere ‘tamtam’ is de vestiging van het Exodus-
huis voorkomen. 
Al eerder was er gedoe over de vestiging van het
RIBW in Holtenbroek en Stadshagen, recent nog
een keer over een initiatief van het Leger des
Heils; ook in Stadshagen. 

Wie nu nog gelooft, dat er met de Zwolse 
wijken/buurten goed overlegd kan worden over
het huisvesten van de ex-gedetineerden in een
Exodushuis, is naïef of probeert ons allen gewoon
voor de gek te houden. 

Het resultaat is helder. Zonder maatregelen zal de
druk op de bestaande opvang toenemen en daar
maak ik me zorgen over.

COLUMN GERRIT TEUNIS

DIRECTEUR WONINGCORPORATIE

BETER WONEN VECHTDAL

(HARDENBERG)

2012 Top 20 

Homeless Songs:

Arlo Guthrie
In de 2012 Top 20 Homeless Songs stond
Arlo Guthrie op een fraaie 4e plaats met
zijn Hobo’s Lullaby; het was uiteraard een
song van zijn vader Woody Guthrie. 
Arlo werd in 1947 geboren ‘met een gitaar
in zijn ene hand en een mondharmonica in
zijn andere’. Hij is de oudste zoon van
Amerika’s meest geliefde singer-song-
writer Woody Guthrie and Marjorie Mazia
Guthrie. 

Hij groeide op in een artistiek milieu tussen zangers en dansers, met o.a. Pete Seeger, Leadbelly, Sonny Terry
en Brownie McGhee. Zijn muzikale carrière werd er sterk door beïnvloed.  Arlo Guthrie gaf zijn eerste open-
bare optreden in 1961 op 13-jarige leeftijd. In 1967 nam zijn carrière nam een grote vlucht met  “Alice’s Res-
taurant”. De song “Coming into Los Angeles“ werd geboycot op de radio, maar was een van de grote hits op
het Woodstock Festival in 1969. 

Guthrie was geen ‘One-Hit-Wonder‘. Hij had nooit
een ‘nummer 1 hit‘, maar is toch een artiest van  inter-
nationale allure. Hij volgt liever zijn eigen koers dan
mee te gaan in het ritme van de popcultuur. 

De afgelopen 40 jaren toerde Guthrie langdurig in
Noord America, Europa, Azië, Afrika en Australië en
won onderwijl de harten van een almaar groeiende
schare fans. Hij speelt piano, zes- en twaalfsnarige 
gitaar, harmonica en nog een dozijn andere 
instrumenten. Hij is een geboren verhalenverteller. 
Ook componeerde hij klassieke muziek en speelde
sinds 2010 met zo’n 27 symphonieorkesten. 
In 1983 lanceerde Guthrie zijn eigen platen-label:
Rising Son Records. Bij dat label is niet alleen zijn
eigen complete werk uitgegeven maar ook 
platen/CD’s van zoon Abe en dochter Sarah Lee.  

Arlo is nadrukkelijk betrokken bij het Guthrie Center,
genoemd naar zijn ouders. Het is een ‘not-for-profit‘
interkerkelijke stichting die zich richt op het leveren
van een scala van lokale en internationale diensten,
o.a. via het werven van financiele  middelen in de
strijd tegen HIV/AIDS en Huntington’s Disease.

Foto’s: © 2011 Rising Son Records
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‘Eén probleemgezin kost de overheid zeker 40.000 euro per jaar’, kopte
de Volkskrant in april 2012. RTL Nieuws ging daar in augustus ruim
overheen met ‘Miljardenverspilling bij hulp aan probleemgezinnen. 
De tv-omroep meldde in  haar uitzending dat uit onderzoek van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zou zijn 
gebleken dat de hulp aan een probleemgezin gemiddeld 104.000 euro per
jaar kost. Ongeacht welk cijfer het dichtst de waarheid benadert, 
in essentie komt de analyse erop neer dat  hulpverlening aan gezinnen
met meerdere problemen (te)veel geld kost en (te) weinig oplevert. 

De dure en ontoereikende hulpverlening aan ‘probleemgezinnen’ moét
en kán beter. Om die noodzakelijke verbetering te realiseren, benoemde
staatsecretaris Van Rijn van VWS onlangs het uitgangspunt één gezin,
één plan, één regisseur als voorwaarde voor succesvol beleid. 
Om dat doel te bereiken, werken beleidsmakers en uitvoerders aan
nauwkeurige definities; uitgekiende kostenbatenanalyses;  sluitende ke-
tens; ruimte voor 
professionals en aan het trainen van regisseurs die orde aanbrengen in de
chaos achter de voordeur. Bovendien komen er steeds slimmere registra-
tiesystemen om sneller te kunnen zien achter welke voordeuren deze ge-
zinnen wonen. 

De werkelijkheid is echter, zoals zo vaak, complexer dan de beleidsma-
kers bevroeden. We weten namelijk nog steeds niet precies achter welke
voordeuren probleemgezinnen wonen; daar komen we nog steeds min of
meer bij toeval achter. Probleemgezinnen worden nergens als zodanig
geregistreerd en zijn dus administratief onbekend totdat ze uiteindelijk
worden gesignaleerd. 
Ondanks de steeds overtuigender innovaties van gemeenten, is het be-
staande registratiesysteem vooralsnog ontoereikend. En  bieden organi-
saties vanuit eigen belang structureel teveel hulp.  Eén regisseur achter
de voordeur is daarom op zijn best een goed werkende prothese voor een
disfunctionerend systeem: het verhelpt hoogstens problemen in de sys-
teemwereld. 
De problematische leefwereld, niet het gezin met problemen, schreeuwt
om een regisseur. 
De belangrijkste reden dat de ondersteuning aan gezinnen en individuen
met meerdere problemen zo stroef verloopt, is dat er nooit specifieke
dienstverlening voor deze doelgroep is ontwikkeld. Sterker nog: beleids-
makers ontwikkelen vooral beleid voor mensen met enkelvoudige pro-
blemen. 
Daardoor specialiseren zorgaanbieders zich in het oplossen van één van
die problemen. Het gevolg is een systeem dat bestaat uit talloze aparte
specialismen, methoden, trajecten, professionals en dienstverleners die
ieder één van de (deel)problemen van een probleemgezin kunnen oplos-
sen. Alleen al voor het helpen van een gezin met financiële problemen
zijn vier specialismen nodig: schuldhulpverlening, budgetbeheer, schuld-
sanering en bewindvoering. Daarnaast kampen probleemgezinnen met
opvoedproblemen, verslavingen, psychische problemen, en veroorzaken
ze overlast.  

Het voornaamste probleem is niet het ordeningsvraagstuk achter de
voordeur, maar de overheid. Zij ontwikkelt ten slotte specifiek beleid, 
gebonden aan eigen wetten en regels, financieringsstromen en bijbeho-
rende uitvoerende instellingen. En al die wetten en regels conflicteren
met elkaar. Daar komt nog bij dat instellingen verantwoordelijkheden
voor de moeilijkste gezinnen op elkaar afwentelen, met op de achter-
grond de altijd terugkerende vraag: wie betaalt? 
Rijk, provincie, verzekeraar of gemeente? 

De hulpverlening aan mensen met meerdere problemen heeft altijd het
karakter gehad van een noodoplossing, bedacht in de krochten en boch-
ten van een eendimensionaal systeem. Daardoor kan het gebeuren dat
naarmate mensen meer problemen hebben, de kans groter is dat ze vast-
lopen in bureaucratie. 
En er zijn geen professionals die gespecialiseerd zijn in het oplossen van
die bureaucratische problemen. Dat werd tot voor kort ook niet nodig ge-
vonden. 

Omdat er relatief weinig probleemgezinnen zijn (tussen de 0,5 en de 1,5
procent van alle huishoudens) was het eenvoudig om de gezinnen af te
doen als uitzondering. De hulpverlening aan deze gezinnen vormde zo
het ‘putje’ van het beleid dat bedoeld was voor mensen met enkelvou-
dige problemen.

Om problemen in samenhang op te lossen, is echter maatwerk nodig. 
Dat is moeilijk. Want in de uitvoeringspraktijk betekent maatwerk 
uitzonderingen maken. En uitzonderingen zijn lastig te legitimeren, 
dus moeilijk te organiseren. Dat betekent dat er feitelijk een toegangs-
probleem is. De geplande decentralisaties zullen daar niet meteen veran-
dering in brengen. 

Met behulp van Sociaal Hospitaal proberen wij het toegangsprobleem
voor  gezinnen op te lossen. Het resultaat dat Sociaal Hospitaal nastreeft,
is tweeledig. Ten eerste, helpen we mensen die vastgelopen zijn. 

Ten tweede, gebruiken we hun casuïstiek om beleid en uitvoering te ver-
beteren. We vertrekken bewust vanuit het perspectief van de probleem-
gezinnen zelf. 
Wie weet immers het best dat er sprake is van een problematische situa-
tie en dat de verschillende professionals langs elkaar heen werken? Pre-
cies: het gezin zelf! Al deze gezinnen hebben in onze ervaring één ding
met elkaar gemeen: zij zijn het (ook) beu met de beste bedoelingen door
vele professionals te worden geholpen zonder dat dit tot een bevredi-
gend resultaat leidt. Sociaal Hospitaal biedt mensen de kans om hun
eigen plan te maken voor het oplossen van de obstakels waarvan zij zelf
vinden dat die in de weg staan om hun eigen perspectief van economi-
sche en/ of maatschappelijke participatie te realiseren. Dat plan biedt een
oplossing die gezinnen primair zelf uitvoeren en regisseren. Zij zetten
zelf de eerste belangrijkste stap om toegang krijgen tot wat ze écht nodig
hebben of zelf op te lossen wat moet. 

Gezinnen die zelf allang aan hun theewater voelen dat ze wel heel veel
verschillende hulpverleners zien langs komen, terwijl hun belangrijkste
problemen blijven bestaan, kunnen zich melden op de website 
www.sociaalhospitaal.nl. 

Zij beschrijven daar hun probleem zo volledig mogelijk, in hun eigen
woorden. Sociaal Hospitaal analyseert dat verhaal. Nadat alle hiaten in
het eerste verhaal zijn opgehelderd, wordt, in overleg met het gezin, 
bepaald welke eerste stap het gezin zelf kan zetten in de richting van een
oplossing. Daarmee worden naar verwachting situaties doorbroken
waarin mensen het gevoel hebben dat ze van het kastje naar de muur
worden gestuurd of niet weten waar ze moeten beginnen om hun proble-
men aan te pakken. Overzicht is een belangrijke voorwaarde om proble-
men (weer) te kunnen overzien. Dat overzicht kan Sociaal Hospitaal
maken, samen met de gezinnen, hun familie, vrienden en hulpverleners..

Terwijl we gezinnen een belangrijke stap verder helpen, verzamelt het 
Instituut voor Publieke Waarden de verhalen van gezinnen die klem zit-
ten. Die verhalen en de dwarsverbanden daartussen analyseren we om te
ontdekken waar het systeem vast loopt. Dat gebruiken we als input voor
gemeenten die hun uitvoering rondom probleemgezinnen structureel
willen verbeteren. 
Sociaal Hospitaal is daarom niet alleen een deel van de oplossing voor
gezinnen die zijn vastgelopen, maar verzamelt ook empirisch verkregen
informatie, om de hulp voor mensen met meerdere problemen 
structureel beter te organiseren. 
Dus  Sociaal Hospitaal identificeert incidenten van individuele gezinnen
en lost die zo goed mogelijk met hen op. En genereert vervolgens 
informatie over incidenten die zich structureel voordoen om die vervol-
gens te adresseren op het niveau van beleid en organisatie zodat beslis-
sers en beleidsmakers er ook iets mee kunnen. Dat doen we vanuit de
overtuiging dat we van de onverwachte en onbedoelde effecten van be-
leid kunnen leren, om het te verbeteren. 

Tot nu toe kloppen de decentralisaties vooral in theoretische zin. 
Wij houden met Sociaal Hospitaal scherp in de gaten of dat in de praktijk
van probleemgezinnen ook zo is. 
Als kabinet en parlement zich kunnen beheersen en de decentralisaties
niet van te voren ‘dicht’ regelen, kunnen gemeenten de ondersteuning 
aan de  ‘probleemgezinnen’ verheffen van incidentele en uitzonderlijke
oplossingen tot maatwerk. 

Als dat standaard wordt, kunnen gezinnen uit hun gemarginaliseerde
positie worden gehaald. En kan de verzorgingsstaat worden vernieuwd
rondom de mensen voor wie die ooit bedoeld was,  ofwel voor mensen
die zorg, dienst- en hulpverlening hard nodig hebben. Sociaal Hospitaal
produceert een deel van de kennis die daarvoor nodig is.

Eelke Blokker is oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden en 
medeoprichter van Sociaal Hospitaal. (www.sociaalhospitaal.nl) Medeoprichters
Samen met Clara Pels en Albert Jan Kruiter zetten in het boek heeft hij
‘De dag dat Peter de deur dichttimmerde’ geschreven, een boek, uitgegeven door
Van Gennep onder het isbn 9789461641021, uiteen een boek over waarom 
mensen die het hardst hulp nodig hebben niet geholpen worden.

Alleen maatwerk kan gezinnen uit  problemen halen

Het is een bekend beeld: gezinnen met vele problemen waar zo mogelijk nog meer hulpverleners over de vloer komen. 
Vaak tevergeefs, want de problemen worden niet opgelost. Hoe kan dat en valt er iets aan te doen? 

Ja, zeggen de oprichters van Sociaal Hospitaal, door oplossingen op maat aan te bieden. 
(of: door ze te helpen bij het zelf overzien van hun problemen en het bedwingen van bureaucratie)
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“Wij doen een beroep op onze achterban en partners,
in het Noorden en in het Zuiden, om hun verant-
woordelijkheid te nemen en betrokken te raken. Wij
bieden een maximale toegevoegde waarde aan die-
genen die wij ondersteunen en aan diegenen die ons
ondersteunen”, aldus de ZOA. De missie laat zich sa-
menvatten in de drie woorden: hulp – hoop - herstel.
“Wij bieden hulp aan mensen die getroffen zijn door
een natuurramp of gewapend conflict. In een wereld
vol conflicten, onrecht, armoede en rampen willen
wij bijdragen aan tekenen van hoop en herstel. Wij
zien dit gebeuren als mensen weer vrede, recht en
wederzijds vertrouwen ervaren en hun persoonlijke
waardigheid en zelfvertrouwen hervinden. ZOA
handelt naar en draagt bij aan het Bijbels perspectief
van Gods koninkrijk, dat verzoening en herstel zal
brengen. Intussen roept God ons op recht te doen en
trouw te zijn aan mensen die onze steun nodig heb-
ben.”

De ZOA bestaat dit jaar 40 jaar. “Er is veel veranderd
in die 40 jaar, maar de steun van onze donateurs en

vrijwilligers is onveranderd groot. Daar zijn wij heel
dankbaar voor.”

De opbrengst van het afgelopen toernooi was maar
liefst € 7.645,—. Dit jaar zal de opbrengst gaan naar
het ZOA project in Lusambo Ake, een dorp in Congo.
Dit project heeft als doel, de sociale en economische
levenstandaarden van 411 gezinnen te verbeteren.
Dit is te bereiken door verbetering van landbouw en
veeteeltproductie door middel van trainingen, oplei-
dingen en het verstrekken van leningen.
Ook volgend jaar zal er weer een toernooi worden
gehouden. De inschrijving hiervoor start op 01-11-
2013. Kijk voor meer informatie op www.zoa.nl of
www.zoazaalvoetbaltoernooi.nl.
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Vierde ZOA-zaalvoetbaltoernooi groot succes

Dit jaar gaat de opbrengst

naar het ZOA project

in Lusambo Ake (Congo)

Onlangs werd in de WRZV-hallen in Zwolle een voetbaltoernooi gehouden. Voor de
vierde maal werd er gestreden om de felbegeerde ZOA-bokaal. ZOA ondersteunt 
mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp, door hen te 
helpen hun bestaan opnieuw op te bouwen. 

Doelgroep
ZOA biedt hulp aan mensen die zijn getroffen
door een natuurramp of gewapend conflict. 
Zij zijn in vier groepen in te delen:
• Vluchtelingen
• Ontheemden
• Terugkerende vluchtelingen
• Lokale bevolking

Vluchtelingen
Mensen die tijdens hun vlucht een landsgrens pas-
seren, zijn vluchteling. In de meeste gevallen
vluchten mensen naar een direct buurland. Voor-
beelden zijn vluchtelingen uit Myanmar die in
Thailand verblijven, of vluchtelingen uit Somalië
die in Ethiopië verblijven.

Ontheemden
Mensen die vluchten, maar in hun eigen land blij-
ven, zijn ontheemd. Voorbeelden zijn ontheemden
in Sri Lanka vanwege de burgeroorlog en in Ethio-
pië vanwege honger en burgeroorlog. Een andere
categorie ontheemden ontstaat na een ramp, zoals
een aardbeving of een grote overstroming. Hoewel
mensen nog in hun eigen woongebied verblijven,
zijn zij vaak hun huis en inkomstenbronnen kwijt,
en zijn zij in die zin ook ontheemd.

Terugkerende vluchtelingen (returnees)
Returnees zijn vluchtelingen of ontheemden die te-
rugkeren naar hun oorspronkelijke land of woon-
plaats. Vaak zijn gebouwen, landbouwgronden,
wegen en bruggen verwoest. ZOA ondersteunt
deze mensen bij de wederopbouw. Voorbeelden
vinden we in de Democratische Republiek Congo
(terugkerende vluchtelingen uit Tanzania), Afgha-
nistan (terugkerende vluchtelingen uit Iran en Pa-
kistan) en Uganda (terugkerende ontheemden).

Lokale bevolking
De lokale bevolking heeft vaak te lijden onder de
komst van vluchtelingen en ontheemden. Ineens
moeten zij hun toch al schaars beschikbare grond,
water en brandhout delen met soms honderddui-
zenden extra personen. Als alleen de nieuwkomers
hulp zouden ontvangen, terwijl ook de lokale be-
volking kampt met armoede, wekt dat jaloezie en
kunnen nieuwe conflicten ontstaan. Om die reden
betrekt ZOA zowel oorspronkelijke bewoners als
nieuwkomers bij de programma’s.
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De stichting Drugsinformatie en Preventie voor Jongeren werd in 1988 opgericht met als doel het tegengaan van druggebruik onder jongeren.
Centraal bij alle door DPJ ontwikkelde activiteiten staat het streven om nieuwsgierige, experimenteergrage kinderen af te houden van het eerste druggebruik.

In onze benadering naar jonge mensen stellen wij daarom voorop dat het leven zeer de moeite waard is; zozeer zelfs, dat het niet aangaat dit door diverse
opiaten die uiterst schadelijke 'bijwerkingen' hebben, te laten verwoesten. DPJ realiseert al jaren succesvolle filmprojecten welke deel uitmaken van een

lespakket dat onder scholen wordt verspreid. Voor een nadere toelichting kunt u ons telefonisch bereiken; 070 3620703

Wij zijn enige tijd geleden gestart met de verspreiding
van onze dvd-box. Hierin zijn alle vier de thema-pro-
jecten gebundeld, vergezeld van een docentenhand-
leiding. Het aantal aanvragen uit het onderwijs, als
reactie op een schriftelijke mailing, om met dit materi-
aal te mogen werken was overweldigend en dankzij
de ondersteuning vanuit alle lagen van de bevolking -
met het Nederlandse bedrijfsleven voorop - hebben
wij inmiddels een ruime meerderheid van de basis-
en voortgezet onderwijs scholen in Nederland kun-
nen voorzien van dit pakket.

Wij zijn enorm verheugd met de vele positieve reac-
ties die wij naar aanleiding van het project vanuit het
onderwijs, alsmede diverse instellingen van politie
en justitie die met ons project werken, hebben mogen
ontvangen. Omdat wij met het oog op eventuele ver-
volgprojecten vooral tegemoet willen komen aan de
wensen van de mensen en instanties die in de prak-
tijk van ons materiaal gebruik maken, hebben wij
deze reacties tevens gebruikt om te kunnen achterha-
len waar volgens deze mensen in de nabije toekomst
de grootste aandacht aan gegeven dient te worden.
Wat daarbij direct naar voren is gekomen, is de grote
ongerustheid die er heerst met betrekking tot het co-
caïnegebruik onder scholieren.
Hoewel cocaïne bij een groot deel van de bevolking,
inclusief onze doelgroep, in meer of mindere mate
een bekend verschijnsel is, wordt het kennelijk als
zeer zinvol gezien hier extra de aandacht op te vesti-
gen. Niet in het minst vanwege het zeer agressieve
karakter van deze vorm van drugsgebruik.

In de loop van het jaar 2010 is dan ook het besluit ge-
nomen een nieuw filmprogramma te realiseren met
cocaïnegebruik als hoofdthema. Wij hebben wederom
voor een filmproject gekozen, omdat dit, mits op de
juiste manier toegepast, volgens ons en de mensen uit
het onderwijs nog steeds het meest ideale medium is
om de doelgroep op een heldere, overtuigende en
confronterende manier aan het denken te zetten.
Volgend op het besluit een nieuw filmproject te reali-
seren, zijn wij met zowel de inhoudelijke als de we-
tenschappelijke research begonnen, wat als basis
moest dienen voor de focus die wij voor ogen had-
den met betrekking tot deze problematiek, namelijk;
"Cocaïnegebruik en de gevolgen op het hart, het
hoofd (de hersenen) en het gedrag".
Inmiddels is de nieuwe film, met als titel "Cocaïne,
de witte waan" gerealiseerd en zijn wij aan het begin
van 2011 begonnen met de verspreiding van dit
nieuwe project naar de scholen in Nederland.

De vele reacties die wij tot op heden hebben mogen
ontvangen, bevestigen nogmaals het beeld dat wij
hadden, namelijk dat het drugsprobleem leeft onder
zowel de jongeren als de volwassenen in Nederland.
Om aan te geven met welk enthousiasme ons pro-
gramma door het onderwijs wordt ontvangen, heb-
ben wij hieronder enkele korte reacties van diverse
scholen geplaatst. Wij hopen, gesteund door deze re-
acties en de vele spontane ideeën die hieraan gekop-
peld zijn, ook van onze toekomstige projecten
voltreffers te kunnen maken; projecten die op een
minstens zo goede respons kunnen rekenen als de
programma's die hieraan vooraf gingen. Want dat is
iets waar wij het volste vertrouwen in hebben, in de
wetenschap dat u achter ons staat.

Geen weg terug voor Jolanda
'Geen weg terug voor Jolanda' is het schokkende relaas
van een meisje dat op een onbewaakt ogenblik in aanraking
komt met figuren uit het drugscircuit. Ze raakt verslaafd
aan drugs, om daar vervolgens binnen de kortste keren ge-
nadeloos aan ten onder te gaan. Dit indringende docu-
drama is gebaseerd op ervaringen van mensen die de
drugsproblematiek van nabij kennen. De snelle aanpak
staat garant voor een optimale attentiewaarde. Het eindre-
sultaat werd een realistische film, bedoeld voor jongeren in
o.a. het voortgezet onderwijs, in de leeftijd van 12 tot 21
jaar. 'Geen weg terug voor Jolanda' heeft tal van natio-
nale, alsmede internationale prijzen behaald, waaronder op
5 september 1991 de Nederlandse persprijs.

Iedere dag is gratis
In 'Iedere dag is gratis' interviewt Angela Groothuizen
twee jongens en een meisje die aan drugs verslaafd zijn ge-
weest. Zij vertellen op aangrijpende wijze hoe zij in aanra-
king kwamen met drugs, hoe het van kwaad tot erger
werd, en tenslotte hoe zij het langdurige afkickproces erva-
ren. De documentaire gaat echter niet alleen over versla-
ving, maar ook over de omstandigheden en situaties in het
leven van jongeren die de aanleiding kunnen zijn om met
drugs te beginnen. Centraal hierbij staat het punt van de
eigen verantwoordelijkheid inzake keuzen. De film is be-
doeld voor jongeren uit de bovenbouw van het basisonder-
wijs, alsmede het gehele voortgezet onderwijs.

The XTC-files
'The XTC - Files' handelt over de chemische drug 'XTC'.
Annette Barlo gaat in deze film op zoek naar de waarheid
omtrent deze 'Fun-Drug'. Na de plezierige effecten van di-
verse jongeren te hebben vernomen, komen verschillende
deskundigen aan het woord. Via de chemische recherche
van de politie Amsterdam en diverse verpleegkundigen
van de E.H.B.O. komen we terecht bij het N.V.I.C. (Neder-
lands Vergiftigingen Informatie Centrum) en het proefdie-
renlaboratorium te Utrecht. Hier horen we andere
geluiden! Tevens vertellen diverse jongeren over hun min-
der prettige ervaringen. 'The XTC - Files' is een realisti-
sche film die jongeren confronteert met de keerzijde van de
'Fun-Drug XTC'.

Cannabis, de fabels en de feiten
Velen onder u zullen de zinsnede 'een pilsje is erger dan
een jointje' wel eens gehoord hebben. Vooral onder de jeug-
dige gebruikers leeft deze veronderstelling, temeer daar
Nederland een gedoogbeleid hanteert inzake diverse canna-
bis soorten en preparaten en deze tezamen kwalificeert
onder de noemer 'soft-drugs'. 
D.P.J. ging op onderzoek uit en ontdekte hoe soft 'SOFT'
is. In 'Cannabis, de fabels en de feiten' volgt Marieke van
Ginneken (Idols) het spoor vanaf de vrolijke en tevreden
gebruiker ('Lang leve de lol' en 'Blow er maar op los') via
de medische wetenschap naar een aantal jongeren die, door
in het verleden overmatig gebruik, hun toekomst dreigden
te verliezen. 
Vooral de populaire, 'wetenschappelijk veredelde' soort,
bekend onder de naam nederwiet, vormt volgens de inzich-
ten van D.P.J. een ernstige bedreiging voor jonge gebrui-
kers. De heftige werking vertroebelt hun inzicht en maakt
hen tot potentieel consument van zwaardere middelen. Bo-
vendien heeft medisch wetenschappelijk onderzoek, onom-
stotelijk aangetoond dat regelmatig gebruik van cannabis
kan leiden tot vormen van psychose en/of schizofrenie.
Conclusie: Cannabis & Co zijn minder 'soft' dan haar
aanhangers willen doen geloven.

Nieuw Filmproject van de Stichting DPJ

Reacties van scholen:

"Wij zullen de dvd's zeker gaan gebruiken in het tweede
leerjaar bij het vak 'mens & natuur'. Hartelijk dank!"

Leidsche Rijn College, Utrecht

"De films hebben grote indruk gemaakt op de kinderen en
hebben tot serieuze groepsgesprekken geleid".

OBS De Opslach, Franeker

"Wij zijn erg blij met deze dvd-box om zaken realistisch
in beeld te brengen, hartelijk dank hiervoor!".

SBO De Leye, Breda

"Prima materiaal, bedankt!". Grotius College, Delft

"Wij zijn blij met de materialen en hebben het een vaste
plek gegeven in het lesstofaanbod".

SBO De Oostvogel, Gouda

"Ik vind het een uitstekend initiatief, bedankt voor het
onderwijspakket!". Theo Thijssenschool, Zierikzee

"Deze school is jullie zeer dankbaar".
Ulenhofcollege, Vorden

"Wij zijn erg positief over dit project en zouden zelfs nog
meer aan preventie willen doen".

OBS De Tweemaster, Leek

"Het is erg informatief en duidelijk. Ik heb het zeer goed
kunnen gebruiken. Het past bij de leeftijd die er 'straks'

mee in aanraking kan komen en ook de verwerking past".
BS 't Reuvelt, Grubbevorst

"Sterk punt is dat er heel realistisch wordt voorgelicht"
Mgr. Zwijssenschool, Kampen

"Ieder jaar maak ik gebruik van uw dvd-box. Naar aan-
leiding hiervan vindt er een uitvoerig gesprek plaats in de
groep. De kinderen zijn erg onder de indruk van de gevol-
gen van het gebruik en ook dit jaar zal ik de films weer

met de groep 'beleven'."
BS De Buut, Nijmegen

"Wij gebruiken de serie dvd's in onze bovenbouwgroepen.
Het materiaal sluit goed aan bij de belevingswereld van
de leerlingen. Mede door uw materiaal proberen wij de

kinderen buiten de drugsproblematiek te houden. Wij als
school zijn erg blij met de stichting D.P.J.".

Praktijkschool De Polsstok, Alkmaar

"Met name de dvd's zijn ingeslagen als een bom. Ik ben
ervan overtuigd, dat de voorlichting ook onze kinderen

bewuster maakt, bedankt hiervoor! "
VSO De Alk, Alkmaar

Stichting DPJ houdt zich reeds vele jaren bezig met het realiseren van filmprojecten op
het gebied van drugspreventie. De films "Geen weg terug voor Jolanda", "Iedere dag is
gratis", "The XTC-Files" en "Cannabis, de fabels en de feiten" hebben inmiddels ver-
schillende nationale en internationale prijzen gewonnen en hebben ieder voor zich hun
werk gedaan als onderdeel van een lespakket, dat kosteloos is verspreid op alle scholen
van het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland



HERBERGKRANT � PAGINA 12

Het jaarlijkse benefiettoernooi is inmiddels in Zwolle
uitgegroeid tot een begrip en is naar onze mening op
weg om een gezellig en leuk jaarlijks familie-event te
worden, waar zowel jong en oud actief kunnen mee-
voetballen voor een goed doel als WRZV de Boog,
ook wel genoemd ‘de beste club van Nederland’. 

Aandacht voor G-voetbal

Het plezier, gezelligheid, contacten leggen en verbin-
ding zoeken zijn de kernwaarden voor deze jaarlijkse
voetbalavond. De avond staat dan ook als altijd in
het teken om het Zwolse G-voetbal en in het bijzon-
der de WRZV de Boog de aandacht te geven, wat het
verdiend. Bijzonder is het dit jaar voor De Boog wel-
degelijk, omdat de vereniging in september aan-
staande haar 25-jarig jubileum viert. Dit zal gepaard
met een groot jubileumfeest waarover later meer. 

Het benefiettoernooi en het 25-jarig jubileum kan
nooit op zichzelf staan en nooit georganiseerd zon-
der steun van diverse bedrijven en organisaties in de
stad. Voor het komende jaar hebben de volgende be-
drijven en organisaties haar steun aan het organise-
ren van het benefiettoernooi als ook het 25-jarig
jubileum toegezegd. 

De volgende bedrijven en organisatie hebben hun
steun en/of sponsorschap ook voor het komende

jaar al toegezegd:
Auto Wieten, Postma Totaaltechniek,

Internationaal Transportbedrijf Klomp B.V.,
Comfycamp, AON verzekeringen, JM Reclamedia,

Schaftenaar B.V,  Uitgeverij Jupijn Hattem,
Marcel Senz Fotografie, Conrad Catering Compleet,

PBN Music & Events, Beter Wonen Vechtdal,
SWZ Zwolle, Openbaar Belang, Café het Plein,

Promed B.V, Sportservice Zwolle,
Stichting Winners en de WRZV Hallen hebben

voor het jubileumjaar hun ondersteuning
toegezegd voor de huidige editie.

Na de demonstratiewedstrijd en voor de aftrap van
het toernooi worden alle aanwezigen geïnformeerd
door voorzitter Bert Klaassen van WRZV de Boog
over het ‘wel en wee’ van het G-voetbal en natuurlijk
ter plekke geënthousiasmeerd om WRZV de Boog te
ondersteunen.

Met de netto opbrengst van ‘het vrienden van win-
nerstoernooien’ op donderdag 28 maart 2013 worden
het komende jaar de drie winnerstoernooien van
WRZV de Boog bekostigd.  

Bal van Manchester United

De opzet van het toernooi zal enigszins anders zijn
dan voorgaande jaren. De avond begint om 18.30 uur
met een demonstratiewedstrijd van WRZV de Boog
en vervolgens de prijsuitreiking door een van de aan-
wezige prominenten. Ook zal er een mooie bal van
Manchester United overhandigd worden aan één van
de voetballers van WRZV de Boog.     
Vervolgens start het voetbaltoernooi met de 10 spon-
sorteams verdeeld over de twee hallen in de WRZV. 

Prominente voetballers

Ook dit jaar doen er weer verschillende (prominente)
deelnemers mee aan het toernooi. De volgende per-
sonen hebben reeds hun deelname toegezegd: Eddy
van Hijum (Tweede Kamerlid CDA), wethouders
René de Heer en Gerrit Piek (Gemeente Zwolle),
Harm Wolters (zanger), Hans Paul Visscher (Vorst
Poets), Henk van Steeg en Gerald van den Belt (oud-
voetballers FC Zwolle), wethouder André Borst (Ge-
meente Hattem)  en nog vele, vele andere bekende en
actieve personen uit de Zwolse samenleving en daar-
buiten.

DJ Nitefox

De avond wordt verder opgeluisterd door de aanwe-
zigheid van DJ Nitefox die tijdens en na het toer-
nooi zorg draagt voor een goed stukje muziek en een
gezellige avond. Uiteraard is de toegang geheel gra-
tis en is iedereen die een gezellige avond wil hebben 
van harte welkom. 

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u dit initiatief
toch financieel ondersteunen, dan kunt u uw dona-
tie overmaken aan: vrienden van de herberg, bank-
rekeningnummer 110031539 o.v.v.
winnerstoernooien de Boog.

Namens Vrienden van de Herberg,
Freddy Eikelboom

Het jaarlijkse benefiet Winnerstoernooi

op ‘Witte Donderdag’

Op ‘witte donderdag’, wat dit jaar valt op 28 maart 2013 organiseren de Vrienden van de
Herberg voor de derde maal in successie het jaarlijkse ‘Winners’-benefiettoernooi. 
Dit jaar nemen de vrienden de organisatie en de sponsoring voor de winnerstoernooien
van WRZV de Boog in 2013 geheel voor eigen rekening! 

Voorzitter Bert Klaassen erg blij met deze avond

Bert Klaassen, voorzitter van WRZV De Boog reageert als altijd enthousiast
op deze initiatieven. “Je ziet tijdens dit toernooi altijd een brede maatschappe-
lijke vertegenwoordiging uit de regio Zwolle. Dat is altijd erg mooi om te zien.
Diverse mensen worden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en een potje te
voetballen. Daarbij wordt een mooie brug geslagen naar wat wij doen bij De
Boog. Wij laten die avond zien wat G-voetbal is en de aanwezigen kunnen dan
zien wat het precies inhoudt. De meeste mensen weten wel dat het bestaat
maar weten niet wat het nou inhoudt. En op een avond als deze gaat het altijd
op een hele natuurlijke manier. Onze leden trainen en spelen dan gewoon. 

We zijn ook zeer blij met het feit dat de opbrengst van het toernooi naar ons
gaat voor de andere Winnerstoernooien. Want dat geld hebben we heel hard
nodig. Zeker ook om deze mensen te laten sporten.”

Bal van United wordt 
gesponsord door Aon 
en zal worden uitgereikt
door Richard van Dam.
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RIBW: De mens centraal en toekomstgericht
Onder de slogan ‘Zelfstandigheid voorop’ heeft de RIBW Overijssel koers gezet naar een
organisatievorm waarbij cliënten nog sterker dan voorheen centraal staan. 
Er worden 64 kleine wijkteams gevormd die zelforganiserend gaan werken. De zelforga-
niserende wijkteams zijn gebaseerd op de drie kernpunten van de RIBW; zuiver in 
denken en doen, de mens centraal en toekomstgericht. De redactie van de Herbergkrant
had een gesprek met twee medewerkers van één van de teams, Petra Doorenbos 
(woonbegeleider) en Nicole Geerts (begeleidingscoördinator). 

Het pand aan de 
Jufferenwal in Zwolle

Beiden zijn werkzaam in de wijk Zwolle-Centrum.
Een groot gebied, zo blijkt. Doorenbos en Geerts zeg-
gen dan ook dat er nog veel werk ligt voor dit wijk-
team. Maar gezien het enthousiasme dat zij ten toon
spreiden zal dat geen probleem zijn. Ze zijn werk-
zaam vanaf een pand aan de Jufferenwal in Zwolle.
Daar is een gloednieuwe woonvorm gevestigd. 
Deze woonvorm bevat 21 appartementen waar cliën-
ten  van de RIBW wonen. De bedoeling is dat deze
mensen zo zelfstandig mogelijk wonen. 
“Wij bieden hier zorg op maat”, openen Petra en Ni-
cole. “Op basis van indicatie wordt er gekeken welke
begeleiding nodig is. Er wordt samen met de cliënten
een plan opgesteld, waarbij er toegewerkt wordt
naar een steeds grotere mate van zelfstandigheid.
Het doel is dat de cliënten die hier nu wonen, op den
duur uitstromen en geheel zelfstandig gaan wonen,
al dan niet met begeleiding van de RIBW.”

De mensen die het appartement aan de Jufferenwal
bewonen worden begeleid om zo goed als mogelijk
te functioneren in de samenleving. 
“En dat wordt in dit geval bevorderd doordat ze hun
eigen appartement hebben. Echt dat merk je. Want
deze mensen hebben hier hun  eigen thuis”, aldus
Petra en Nicole. 

De RIBW Groep Overijssel is er voor mensen met een
psychosociale en/of psychiatrische beperking: mede-
burgers met een beperking die recht hebben op on-
dersteuning om als gelijkwaardig mens zo
zelfstandig mogelijk in de samenleving te kunnen
participeren en hun eigen leven vorm te geven.

In hetzelfde pand als de nieuwe woonvorm wordt 
ook een restaurant geëxploiteerd. 
Hier kunnen mensen die begeleid worden door de
RIBW en die de ambitie hebben om in de horeca
te werken in de praktijk ervaring opdoen middels
deze dagbesteding. Er wordt toegewerkt naar
re”:integratie richting arbeidsmarkt. Dit gebeurt
in samenwerking met het Deltion College. 

Het team van de RIBW in Zwolle centrum
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Het spaarproject van kinderen voor kinderen bevatte
ook een gastles. Zo hoorden de basisschool leerlin-
gen over discriminatie en kregen ze meer informatie
over Roemenië. Uit bewogenheid en betrokkenheid
gaven sommige kinderen een deel van hun eigen
zakgeld weg, een enkeling het complete zakgeld van
één maand. 
De maaltijden zijn een onderdeel van de naschoolse
opvang van Roma-kinderen. Veel ouders zijn analfa-
beet. Voedzame maaltijden in combinatie met huis-
werkbegeleiding biedt de kinderen
toekomstperspectief. 

Andere scholen

Meerdere basisscholen hebben een gastles en spaar-
project gedaan voor de Roma’s. Mede kinderen
sparen voor kinderen. Inmiddels is er ruim twee-
duizend euro opgehaald door zo’n vier basisscholen,
die onafzonderlijk de Roma-kinderen een warm hart
toedragen. 

Achtergrond Roma’s
Roma, ook wel zigeuners genoemd, komen in heel
Europa voor. In Roemenië wonen ruim twee miljoen
Roma’s die vaak worden achtergesteld en gediscrimi-
neerd. 

Samenwerking

Er zijn veel (christelijke) organisaties actief onder de
Roma en Roemeense bevolking. GAiN werkt samen
met twintig Roemeense projecten, waardoor circa
1.000 kinderen worden ondersteund.

Daarnaast stuurt GAiN 
maandelijks een vrachtwagen
met hulpgoederen naar 
verschillende projecten en 
organiseren hulpreizen voor
groepen naar Roma-gemeen-
schappen in Roemenië.

GAiN verleent wereldwijd hulp en is sinds 2008 op-
erationeel in Nederland. De wereldwijde hulporgan-
isatie is actief in meer dan vijftig landen en heeft
meer dan 10.000 vrijwilligers. 

Meer over GAiN 

GAiN heeft vijf speerpunten: 
- Hulp bij rampen, zodat mensen weer verder kun-

nen leven. 
- Logistiek, zodat goederen een nieuwe bestemming

krijgen.
- Ontwikkelingshulp, met ondersteuning van pro-

jecten in Roemenië, Zuid Afrika, Haïti en Israël.  
- Hulpreizen, organiseren van hulpreizen die levens

veranderen. 
- Water for Life, Omdat schoon water, de basis is

voor gezond leven

Lees meer op gainhelpt.nu/roemenie 

Voor meer informatie: 
Jaïro Pijnacker Hordijk | 06-14959459
www.gainhelpt.nu/roemenie

Spaarproject van kinderen voor
Roma-kinderen levert 700 euro op
De leerlingen van de Immanuëlschool in Nunspeet spaarden de afgelopen maanden
voor voedzame maaltijden voor Roma-kinderen. Met elkaar is er in drie maanden tijd 
€ 700 euro opgehaald voor stichting GAiN (Global Aid Network). 

Jesse, Collin, Benze, Rozanne, spaarden samen met de hele Immanuëlschool voor maaltijden van Roma-kinderen. 



Wintertijd

Eindelijk daar dwarrelen grote vlokken sneeuw over
de wegen en het spoor. Gelukkig denk ik bij mezelf; Ik
hoef er niet zo vroeg meer uit. Dat is zo’n kleine 40
jaar wel anders geweest. Als marktkoopman was het
dan om 5 uur op en zien dat je op de plaats van be-
stemming kwam. Enschede deed je minimaal 90 mi-
nuten over. Doetinchem idem dito.

Dan kwam je eraan en moest je maar kijken of er kramen stonden of neergezet
konden worden. Immers van verkoopwagens was toen nog geen sprake. Laat
staan van verwarming. In 1963, in het beroemde Elfstedentochtjaar, waren we
twee keer door een tractor uit de sneeuw getrokken, kwamen vervolgens op
de plaats van bestemming aan en bleek dat we niet konden staan vanwege de
sneeuw en glad marktplaatsterrein.

Nu kan ik blijven liggen. Maar toch gaan mijn gedachten nog vaak uit naar die
mensen die hun brood moeten verdienen in de kou en natuurlijk denk je dan
ook terug aan die barre tijden. Het vroor soms zo hard dat je marktzeil ging
scheuren. Veel warme koffie of chocomel hielden je op de been. Ook had ik
ventwijken in Kampen en hou daar zeer warme gevoelens aan over, vooral
Brunnepe. Overal kon je wel iets warms krijgen en even binnen komen.

Hoe anders is het tegenwoordig. Mooi om te zien dat veel kooplui een wagen
hebben met verwarming. Minder mooi is om te zien dat ze vaak toch nog ver-
stek laten gaan. Is dit een mentaliteitskwestie??? Ik zag toen ook vaak mensen
die op straat leefden en in portieken lagen, zoals in de Zwolse binnenstad,
wakker werden als wij al uitgepakt hadden en verkoopklaar waren.
Vuilnisbakken werden nagekeken, maar soms gloorde er ook wel eens een
sprankje hoop bij deze mensen als de bakker wat voor ze had. Wij hadden dan
wel iets op dat broodje voor ze. Nu er elke keer op gewezen wordt dat we de
vogels en andere dieren niet moeten vergeten in deze tijd, denk ik ook, laten
we die mensen ook niet vergeten.

Gelukkig hebben ze in Zwolle de leus: Niemand hoeft op straat te slapen en
laten we dat aub ook zo houden, al zal het misschien nog slechter gaan met
onze economie. Deze leus staat als een paal boven water. Laten wij die warme
gevoelens die ik in die tijd van Brunnepe had niet vergeten en er zijn voor el-
kaar wanneer dat nodig is.

SAMEN maken we de wereld.

Wichert aan het Rot

COLUMN WICHERT AAN HET ROT

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.

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
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Vlaggetjes en floeperdefloep
serpentines op de stoep

veel gezwaai en luid geraas
iedereen is prettig daas

volop gaan wij uitgedost
wordt zo heel wat afgehost

blij gelachen en geproost
ook met ons kleine kroost

dansen – springen – hupsakee
hee, waarom doe jij niet mee?
‘k grijp je bij de lurven hoor
want zo ga jij ook in ’t spoor

heerlijk alle zalen rond
hier een glaasje daar een dronk

uitgeleefd en barstens moe
gaan wij dan naar huis weer toe

weest voorzichtig onderweg
geeft hier en daar wat kusjes weg

allemaal opgeschoond en best voldaan
kunnen wij lekker slapen gaan

Carnaval

Olle

Voor u gelezen

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

Celstraf na dreigen
met brand in Herberg
ZWOLLE – Pas na zes of zeven flessen port voelde de 58-jarige 
H. van der W. uit Zwolle zich weer een beetje mens, zo verklaarde
hij woensdag bij de politierechter in zijn woonplaats. 
Bij daklozenopvang De Herberg mag hij voorlopig niet meer
komen, omdat hij in november van het vorig jaar dreigde de tent
in de fik te steken.

De drang naar alcohol heeft de Zwolse zwerver al een flinke reputatie in zijn
woonplaats opgeleverd. Dit keer dreigde de man de Herberg in de fik te steken,
nadat hij ruzie had gekregen met medewerkers, omdat hij, tegen de regels in, al-
cohol zou hebben gedronken op het terrein van de Herberg. 
Van der W. hield op de zitting vol dat hij de fles drank net buiten het terrein in de
bosjes had verstopt. “Ik heb dus niet op het terrein gedronken”, zei hij droog.

Fles port

Niet relevant voor de zaak, vond de rechter. Feit bleef dat hij dreigde om de boel
in de brand te steken. Daarnaast stal hij in oktober bij een supermarkt in zijn
woonplaats een fles port. Voor beide feiten legde de rechter de veelpleger een ge-
vangenisstraf op van 65 dagen, conform het voorarrest. 
De officier van justitie had drie maanden gevangenisstraf geëist. 

Bron: De Stentor
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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 Herbergkrant 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 bankrekeningnummer 1100.31.539

ten name vanStichting Vrienden van deHerberg te Zwolle.
Hartelijk dank!

RODE DRAAD NIEMAND OP STRAAT

SINDS 1984

Laten we beginnen met je woonstijl. Wordt het ‘New York’, ‘Witte Lente’, 
‘Mansion’ en ‘Puur Natuur’? Welkom in onze showroom!

Reken maar dat het je aan inspiratie niet ontbreekt bij MART. Dat is ook 
weer een uitdaging. Hoe breng je al die goede ideeën onder in een plan 
voor je eigen interieur? Daar weten onze interieuradviseurs raad op. 
Kom aan tafel zitten, dan maken we meteen een schets. 

Zullen we een schets maken?

van MartDe zomer

gratis
interieuradvies

www.martkleppe.nl

Mart Kleppe
Vlijtseweg 206, Apeldoorn
T. (055) 526 22 72

‘In de zomer spreken koele tinten aan, in 

de winter warmte tinten. Maak gerust een 

keuze voor het hele jaar. Ben je een zon-

aanbidder en een liefhebber van het 

buitenleven? Dan mag je dat het hele jaar 

in je interieur terugzien. Kies niet voor een 

uitgesproken zomerinterieur, maar voor 

lichte natureltinten en luchtige materialen. 

Zomerkoel. Met een paar kaarsen en een 

haardvuur is je interieur straks weer 

winterwarm…’  

Diberna, interieurstyliste

Zomerfris

Vraag het nieuwste nummer aan. 

Bomvol wooninspiratie, binnenkijkers 

en reportages. Bekijk ‘m online op 

www.martkleppe.nl of vraag ‘m aan 

via info@martkleppe.nl

Gratis 0

 Mart VI
 3.495,00

 3.990,00

 4.950,00

5.950,00

Profi teer nú van onze 

Interieuracties!
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