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Bianca en Claudia helpen familie Da Silva
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Ik ga mensen
de Herbergkrant niet opdringen
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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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Romige kippenragout

met champignons en prei

Verhit 2 eetlepels olijfolie in een grote
koekenpan.
Bak hierin de 300 gram kipfilet
(in blokjes) en 250 gram kleine 
champignons 3-5 minuten op matig
vuur onder regelmatig omscheppen
tot de kip bijna gaar is en licht begint
te kleuren.

Draai het vuur laag, voeg de 250 gram
preiringetjes toe en schep dit 
3-5 minuten om tot de prei geslonken is. Strooi er 3 eetlepels bloem over en
meng deze goed door. Schenk er 2 dl. kippenbouillon en 2 dl. melk of kok
room bij en voeg wat zout en peper toe.
Breng de ragout al roerend aan de kook en laat hem 5 minuten pruttelen. 

Houdt u van kruidig?
Voeg dan 4 eetlepels peterselie, 2 eetlepels fijngesneden dragon en de dun
afgeraspte schil van 1 citroen toe. 

Tip: deze ragout kunt u ook verwerken in een ovenschotel afgedekt met een laagje
aardappelpuree.



“Mooi hoor die fietsen. We zijn er enorm
blij mee”, vertelt Annemiek de Wolf 
namens de Herberg. 
Vorige week mocht zij twee fietsen in ont-
vangst nemen voor De Herberg. Niemand
hoeft bang te zijn dat deze fietsen binnen
de kortste keren kapot of verdwenen zijn.

“Nee we zijn er superzuinig op. Ze zijn
ook met zorg uitgezocht bij fietsenhandel
Gait Rigter, hier uit Zwolle. Ze hebben ook
weinig onderhoud nodig. De fietsen wor-
den niet zomaar meegegeven aan de bewo-
ners, want er gaat ook altijd een begeleider
mee. Dus zij gaan niet alleen met de fiets
weg. Als de bewoners van De Herberg een 
afspraak hebben bij een organisatie dan
kunnen ze de fiets meenemen en dan gaat
de begeleider mee.”

De fietsen zijn beschikbaar gesteld door de Stichting
Vrienden van de Herberg en door Vrouwenvereni-
ging Hannah uit Wapenveld (zie elders in deze 
Herbergkrant, red.). “Wij zijn ze daarvoor zeer dank-
baar. Ze verlossen ons zo van een groot vervoers-
probleem”, aldus Annemiek de Wolf. 

Freddy Eikelboom reageert vanuit de Stichting Vrien-
den van de Herberg. 
“Met onze stichting zijn wij altijd bezig om te bezien
waar wij mensen kunnen helpen. En door deze fietsen
te schenken, samen met de vrouwenvereniging Hanna

uit Wapenveld, kunnen wij onze doelgroep weer 
helpen. Daarmee is het voor hen natuurlijk ook heel
gezond om op de fiets te gaan. 
Wij willen ook Gait Rigter hartelijk bedanken voor
de goede samenwerking.”

HERBERGKRANT � PAGINA 3

De inmiddels 45 jaar jonge herbergier komt niet uit
‘de zorg’. “Voor deze functie was ik ideeënmakelaar.
Ik ben onder meer vier jaar ingehuurd door de ge-
meente Zwolle om ideeën die goed zijn voor de stad
te faciliteren en te verbinden. Het ging om uiteenlo-
pende ideeën van Zwolse inwoners, op het gebied
van Duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen en Cultuur bijvoorbeeld. Een aantal
ideeën kwam van dak- en thuislozen. Denk aan de
daklozenmarathon en het daklozenvoetbal in de
WRZV-hallen. Daarbij stonden de initiatiefnemers
aan het roer. Je ziet dat het goed is als mensen hun
eigen droom kunnen realiseren. Dat geldt net zo
goed voor dak- en thuislozen. Door deze evenemen-
ten werd mijn belangstelling voor de doelgroep extra
gewekt.”

De Wolf was al een fervent lezer van de Herberg-
krant. “Ik koop deze al sinds jaar en dag. Niet alleen
om de verkopers te steunen, maar ook voor de in-
houd. Deze mensen maken ook deel uit van de maat-
schappij en zij maken dingen mee waar we vaak
gewoon langs heen leven. Je kiest er niet voor om in
de Herberg te verblijven. Dat wordt vaak gedacht,
maar dat is absoluut niet zo. Sommige mensen heb-
ben gewoon heel veel pech in het leven. De scheids-
lijn tussen wel of niet in de Herberg leven is maar
dun. Door een samenloop van omstandigheden kan
het maar zo gebeuren dat je hier moet verblijven.
Zeker in deze tijd. Niemand is voorbestemd om zijn
hele leven dakloos te zijn.”
De Wolf stond op een bepaald moment voor een
moeilijke keuze. Verder met haar eigen bedrijf of er-
gens solliciteren. Tot op een gegeven moment zij de
vacature onder ogen kreeg waarin De Herberg op
zoek was naar een nieuwe Herbergier. “Dat was

liefde op het eerste gezicht. Alles sprak me aan in die
advertentie. Daarbij kende ik de doelgroep natuurlijk
al een beetje. Voor mij was het duidelijk. Ik sollici-
teerde op de functie, dat was wat ik graag wilde.” 

“Niemand is voorbestemd

om zijn hele leven

dakloos te zijn”

De functie van Herbergier is breed. “Je moet de tent
zakelijk runnen. De huisvesting moet goed zijn.
Daarbij moet je letten op de budgetten en de contrac-
ten die lopen. Ook het onderhouden van de contac-
ten met de stakeholders zoals de woningcorporaties
hoort bij de functie. Ook  heeft Stichting de Herberg
met het RIBW  een zeer nauwe samenwerking. De
stichting zorgt voor de huisvesting en het RIBW voor
de begeleiding van de doelgroep. Belangrijk onder-
deel van de functie is verder om te bewaken dat de
missie Iedereen Onderdak  in praktijk wordt ge-
bracht.  Dat betekent dat de uitstroom even belang-
rijk is als de instroom. Anders stroomt de Herberg
vol en is de missie niet meer uitvoerbaar.” De eerste
weken van haar nieuwe job is vooral veel informatie
tot zich nemen. “En dan zie je pas hoe weinig je 
eigenlijk weet. ”, bekent De Wolf. 

“Ik voer nu veel kennismakingsgesprekken. 
Met externe partijen maar ook veel met Herberg gas-
ten, zoals wij de mensen die wij onderdak bieden,
noemen. De persoonlijke verhalen kennen, is belang-
rijk als je met de doelgroep aan de slag gaat. Samen 
met de Herberg-medewerkers kijken we niet alleen
naar de problemen en belemmeringen, maar ook 

naar welke mogelijkheden er zijn en naar wat men
sen zelf willen en kunnen om uit de dakloze situatie
te komen. Daar ligt de focus. Tot nu toe zijn de con-
tacten met de Herberg-gasten erg plezierig.”

“Wij moeten proberen de

daklozen een betere

toekomst te bieden”

De Herberg zit al enige tijd vol. “Ja het zit hier tot
aan de nok toe gevuld. Daarom is de uitstroom van
groot belang. Dat is niet altijd makkelijk. Er is bij-
voorbeeld een tekort aan goedkope huurwoningen.
We moeten het ook niet ingewikkelder maken dan
het is. Creatief zoeken naar uitstroommogelijkheden
en daarbij slim samenwerken met andere organisa-
ties, is  belangrijk. In de toekomst willen we ook
meer met vrijwilligers gaan samenwerken. Dus als er
mensen zijn die dit lezen en die als vrijwilliger iets
willen betekenen voor daklozen, bijvoorbeeld als
buddy, dan kunnen ze zich bij ons melden. Met alle
partijen met wie we samenwerken, zoals Stichting
Vrienden van de Herberg, de Gemeente Zwolle,
RIBW en de corporaties, hebben we hetzelfde voor
ogen: daklozen een betere toekomst  bieden. ”

Annemiek de Wolf nieuwe Herbergier
In de editie van januari jl. kon u een interview lezen met de interim-herbergier Ina
Bloem. Sinds kort is zij opgevolgd door de nieuwe Herbergier, Annemiek de Wolf. 
Annemiek de Wolf is sinds 1989 woonachtig in Zwolle. 
Daarvoor huisde ze in Harderwijk, op de Nederlandse Antillen en in Haarlem en Zaan-
dam. “Ik ben in Zwolle getrouwd en blijven wonen. Ik heb inmiddels dus een aardig
netwerk opgebouwd hier in Zwolle en de omgeving, wat met deze baan als Herbergier
goed van pas komt”, vertelt De Wolf.

Door Stichting Vrienden van de Herberg en Vrouwenvereniging Hanna uit Wapenveld

Fietsen beschikbaar gesteld voor De Herberg

Freddy Eikelboom van de Stichting Vrienden van de Herberg overhandigt de fietsen mede namens de Vrouwenvereniging
Hannah uit Wapenveld aan herbergier Annemiek de Wolf van de Herberg,

bewoonster Christien van de Herberg is ook blij verrast.

Foto: Marcel Senz
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Het is ons wederom gelukt om de 10
sponsorteams bij elkaar te krijgen en ruim
80 ‘voetballers’ weten te enthousiasmeren
om op ‘Witte Donderdag’ te spelen voor

het Winners Vriendentoernooi 2013.
Met de opbrengst van dit toernooi stellen
de sponsoren ons in staat om de jaarlijkse
Winnerstoernooien voor WRZV de Boog
te ondersteunen. Jaarlijks kunnen onze
G-voetballers van WRZV de Boog hier

drie toernooien meespelen.

Als organisatie willen wij graag de deelnemende
sponsoren hartelijk danken voor de financiële

ondersteuning dit jaar.

Hoofdsponsor: 
SCHAFTENAAR BV

Automaterialen Truckonderdelen
en Gereedschappen

De indeling is als volgt:
Poule A:

Postma Totaaltechniek / Comfycamp
Noordman Tapijt

Delta Wonen
Hanos Zwolle
Auto Wieten

Poule B:
Beter Wonen Vechtdal

SWZ / Openbaar Belang
Klomp Transport

Benthem Gratama
Conrad Catering Compleet

Het toernooi begint om 18.30 uur met een
demonstratiewedstrijd van WRZV de Boog.

Deze wedstrijd wordt  ‘live’ becommentarieert door
de stadionspeaker van PEC Zwolle, Peter Vader en
na deze wedstrijd worden de sporters van WRZV
de Boog in de “prijzen” gezet voor hun geleverde

inspanning!

Vanaf 19.30 uur gaan de 10 sponsorteams met
daarin verschillende “vedetten”, die we op een

andere manier kennen uit het Zwolse, strijden voor
de felbegeerde Winners Wisselbeker. 

De teams bestaan uit “mixed” spelers met daarin
natuurlijk ook de sponsoren.

Wie kent niet uit het carnaval Prins Poets en zijn
adjudanten “spik en span”?

Wie kent niet uit de politiek de wethouders
De Heer en Piek?

Wie kent niet onze “Zwolse” afgevaardigde in de
2e kamer Eddy van Hijum?

Wie kent niet de voormalige FC Zwolle spelers
Henk van Steeg en Gerald van de Belt?

Wie kent niet de stadsomroeper Peter Vader en
Zwolse artiesten Harm Wolters en Reinier Vegter?

Wie kent niet voormalig PEC Zwolle vedette
Freek Schutten en topamateurs Marcel Damman

en Jurrian Meijntjes?
En natuurlijk nog veel Zwolse raadsleden en andere
Zwollenaren die op een niet misverstane wijze een
goede bijdrage leveren in de Zwolse samenleving.

De finale is om 21.30 uur en daaropvolgende zal de
Zwolse sportwethouder Gerrit Piek zoals ook
voorgaande jaren de prijsuitreiking voor zijn

rekening nemen.

De toegang voor deze avond is uiteraard gratis
en iedereen is welkom! 

Na het toernooi wordt de avond zoals altijd gezellig
en feestelijk afgesloten met muzikale begeleiding

van onze Zwolse DJ Nitefox.

Namens de organisatie
Freddy Eikelboom

Winners Vriendentoernooi donderdag 28 maart 2013

Stadionspeaker
PEC Zwolle
Peter Vader

Oud-Feyenoorder
Dick Schneider

WRZV de Boog
Martijn van Dijk

Dylan
met raadslid

Michiel van Harten

Winnaars editie
2012

Oud- WVF’er
Marcel Damman

Altijd gezellig
met Harm

na het toernooi

Kampioenvan de
avond Renz

met de beker!
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Na de eerste week begonnen mijn handen al snel te
jeuken. Wat enorm indruk op me heeft gemaakt, is
een trip naar het gebied rond Chiangrai. De stad ligt
in het hoge bergachtige noorden van Thailand en in
dit gebied leven een aantal bergstammen, die met
veel problemen te kampen hebben. 

De meeste van deze mensen hebben niet de Thaise
nationaliteit, wat betekent dat ze bijvoorbeeld geen
grond mogen bezitten en over het algemeen de
slechtste baantjes hebben. Meestal zijn het dagloners
en een dag niet werken betekent geen geld, want ze
kennen hier geen ziektewet en hebben ook geen snip-
perdagen of ATV. Vroeger waren veel van deze stam-
men betrokken bij de verbouw van en handel in
opium, waar ze over redelijk goed mee verdienden.
Omdat er nu geen opium meer wordt verbouwd, zijn
ze enorm verpauperd. Er is onder jongeren veel alco-
hol en drugsmisbruik. 

Met Ron Gerrits, die een zich via zijn Stichting Crea-
ting Balance bekommert om deze mensen, hebben
we een dorp bezocht, waar een lichamelijk invalide,
spastische vrouw van rond de dertig, in een schuur
van twee bij tweeënhalf lag te verkommeren. De fa-
milie bracht haar af en toe eten, maar voor de rest lag
ze daar de hele dag. Niet eens daglicht. Onvoorstel-
baar als je dat ziet. Invaliditeit wordt door deze ani-
mistische stammen vaak als een straf van de geesten
gezien.

Ron heeft via een Amerikaanse NGO een rolstoel
kunnen regelen. Samen met hem hebben we de rol-
stoel aangeboden. Ondanks het feit, dat de invalide
vrouw niet kon praten, was de blijdschap van haar
gezicht af te lezen. En volgens de familie was het
voor het eerst in haar leven, dat ze een rondje door
haar eigen dorp kon maken. Wat een klein gebaar
van medemenselijkheid al niet voor gevolgen kan
hebben voor het leven van iemand. Dit mooie werk
moet zeker doorgaan. Ik ga me hier dan ook voor in-
zetten. Langs deze weg wil ik dan ook een ieder uit-
nodigen een donatie te doen en daarmee het werk
van de stichting te ondersteunen.

Voor informatie over de Stichting 
Creating Balance check de website 
www.creatingbalancethailand.com

In diverse edities van de Herbergkrant
heeft u het verhaal kunnen lezen van Eric
Mulder. Hij was dienstplichtig sergeant in
Libanon, waar hij de leiding had over 10
man. Maar na terugkomst in Nederland
was Eric Eric niet meer. Hij kon niet meer
functioneren en vond zijn heil in de
heroïne. Een traumatische stressstoornis
was de oorzaak van zijn niet meer kunnen
functioneren en zijn thuisbasis werd toen
de opvang achter de WRZV-hallen in
Zwolle. 
Hij bezocht diverse afkickklinieken maar
niets hielp. Maar toen hij en zijn omge-
ving het bijna opgegeven had, kreeg hij een
nieuwe kans. Hij vond zijn hulp in een
boeddhistisch klooster in Thailand. 
Daar leerde hij de Thaise Nom kennen. Zij
trouwden drie jaar geleden in Thailand.
Vorig jaar kwamen Eric en Nom terug
naar Nederland. Het plan was om vijf tot
tien jaar te gaan werken en leven in 
Nederland. Van het salaris dat ze hier
zouden verdienen, zouden de twee gaan
sparen en als ze genoeg geld hadden 
gespaard wilden zij weer in Thailand gaan
wonen. Maar de plannen wijzigden
drastisch toen Mulder ineens een uitkering
kreeg van het Militair Invaliditeits 
Pensioen. “En met dat bedrag kun je goed
leven in Thailand. Hier is zo’n uitkering
mooi, maar daar ben je bij wijze van
spreken miljonair”, vertelde Mulder 
destijds. En zo keerden Eric en Nom eerder
dan verwacht terug naar Thailand. 
Eric Mulder houdt ons frequent op de
hoogte van zijn leven en ervaringen in het
Aziatische land. 

Eric en Nom met op de achtergrond de Zwolse Peperbus,
vlak voor hun vertrek naar Thailand.            Foto: Marcel Senz

Belevenissen in Thailand
Sinds anderhalve maand ben ik weer terug in Thailand. De bedoeling is dat ik me hier
voorgoed ga vestigen. De eerste week dat ik terug was moest ik natuurlijk eerst weer
wennen aan het weer, maar ook de manier van omgang en het tempo hier in Thailand.
Omdat het hier gemiddeld rond de vijfendertig graden is, ligt het tempo over het 
algemeen lager dan in Nederland. 
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Van vrijdagmiddag 15 maart tot en met zondag 24
maart organiseert de Ambelt voor maar liefst de 60e
keer de Voorjaarskermis aan de Turfmarkt. 
De Ambeltschool is een school voor kinderen met
leer- en gedragsproblemen. Een groot gedeelte van
de opbrengst van de kermis is hiervoor bestemd. 
Er zijn volop aansprekende attracties, waaronder de
Calypso, waterballen, de Breakdance en het Voetbal-
spel. Voor de kleinsten is er de draaimolen en de
trampoline. Natuurlijk ontbreken de autoscooters, de
behendigheidsspelen en de speelautomaten niet. 

Zoals elk jaar is er ook de mogelijkheid om een hapje
te eten bij vele kramen. 

Zaterdag 16 maart om 16.00 uur is de officiële ope-
ning en een half uur lang gratis draaien. ’s Avonds
om 20.00 uur komt Ferry Somogvi, beter bekend als
Rik de Jong uit de soapserie GTST, handtekeningen
uitdelen of misschien wel met zijn fans op de foto of
in één van de attracties! 

Op zondag 17 maart en zaterdag 23 maart, van 15.00-

17.00 uur komt clown Desalles langs, erg leuk voor de
kleintjes. 

Op woensdag 20 maart en zondag 24 maart is er de
traditionele Eurofamiliedag. Dat betekent nog een
extra rondje en dus extra plezier. 

Deelnemende winkeliers in Dieze-centrum verstrek-
ken bij aankoop in hun winkels waardebonnen van
1,50 korting op vermaakattracties, deze zijn niet gel-
dig tijdens de eurofamiliedagen. 

Speciaal bezoek ‘Rik van GTST’ voor fans op 16 maart 

Jubileumeditie 60e Ambelt Voorjaarskermis
Op vrijdagmiddag 15 maart opent de 60e editie van de Voorjaarskermis van de Ambelt.
Naast talloze aanwezige attracties worden er ook speciale activiteiten georganiseerd,
zoals een bezoek van ‘Rik van GTST’, speciaal voor fans. 
Voor deze jubileumeditie is er ook een waardebonnenactie voor 1,50 korting op kaartjes
voor vermaakattracties, in samenwerking met winkeliersvereniging Dieze-centrum.

OPENINGSTIJDEN
VAN DE VOORJAARSKERMIS: 

Vrijdag 15 en 22 maart: 16.00-23.00 uur
Zaterdag 16 en 23 maart: 12.00-23.00 uur

Zondag 17 maart: 14.00-23.00 uur
Maandag 18 maart: 16.00-23.00 uur
Dinsdag 19 maart: 16.00-23.00 uur

Woensdag 20 maart: 14.00-23.00 uur
Donderdag 21 maart: 16.00-23.00 uur

We organiseerden dan allerlei
sportspektakels, zoals voetbal-
toernooien en kwakkeballen.
Kwakkeballen dat is een soort
rugby alleen dan met natte zak-
ken zand. Die moest men dan in
een doel gooien. En dat doel
was dan een specikuip met
water en des te langer het spel
duurde des te zwaarder werd

het. Dat spel deden we dan aan het einde van de dag.
Dan zag je mensen aan het einde van de dag na het
kwakkeballen echt naar huis kruipen. Zo moe waren
ze dan. En dan weer opknappen voor de volgende
dag omdat ze dan weer iets te doen hadden. 
En dat willen we nu met de Stichting Vrienden van
de Herberg weer doen alleen dat middels een 
activiteitencentrum in de WRZV-hallen. De mensen
uit de doelgroep kunnen dan onder andere darten,
poolbiljarten, tafelvoetballen en kaarten. Dat vindt
dan iedere vrijdag plaats. En wat denk je van de twee
mooie sportzalen. Daar kunnen de mensen dan 
lekker gaan voetballen bijvoorbeeld. 
Kijk wat belangrijk is in de naam WRZV is de R van
Recreatie. Je moet die mensen bezig houden, zorgen
dat ze kunnen recreëren. 

Als je die activiteiten aanbiedt, moet je ook zorgen
voor de continuïteit. Als mensen met vakantie zijn,
moet het gewoon doorgaan. Ontspanning is belang-
rijk voor mensen, en dus ook zeker voor mensen die
het normaal al heel moeilijk hebben. Die moet je juist
wat bieden. En we kunnen hiermee ook nog zorgen
dat de medewerkers van de Herberg ontlasten. De
Herberg zit op dit moment continu vol met 70 man

en als je enkele bewoners van de Herberg dan kunt
bezig houden, dan kunnen de mensen van de werk-
vloer in de Herberg zich met andere zaken bezig
houden. We willen het dus één keer in de week op
vrijdag doen en wie weet wordt dat op termijn vaker. 
Want wat is er nou mooier dan bezig zijn met en het
bezig houden van de doelgroep. 

Joop van Ommen

Activiteitencentrum WRZV-hallen 
Toen ik (Joop van Ommen, red.) met de WRZV begon gingen we veel de wijken in. 
Er waren veel mensen en uiteraard ook de jeugd die tijdens vakanties niets deden of
konden doen door financiële omstandigheden. Ik ging dan met Joop Schinkel en 
Henk Smit de wijk om te bezien dat de mensen wel bezig bleven.

Foto’s: Marcel Senz
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Blauwdrukken, 
modellen?

Het moet gaan
over de
praktijk!

In december van het
afgelopen jaar schreef
ik een  boze brief aan
minister Blok. 
De essentie daarvan
was, dat ik om een
open en principiële discussie vroeg over de toe-
komst van de woningcorporatie, over de rol die de
politiek en de samenleving aan de corporatie de ko-
mende periode wil toekennen. 

Ooit is de corporatie in de Woningwet erkend en
benoemd als instrument om volkshuisvestelijke
doelstellingen te halen. De politiek stond juichend
langs de lijn. En nu de corporatie in de ogen van de
Haagse politici weinig goed meer kunnen doen?
Nu dienen ze vooral als melkkoe. Miljarden euro’s
moeten worden ingeleverd.

Het beeld is toch wel, dat door het ‘grote afromen’
de nieuwbouw- en renovatieactiviteiten van de 
corporaties fors inzakken. Ondertussen vindt de
minister ook nog dat de corporaties het op de 
velden ‘leefbaarheid’ en ‘zorg’ wel wat minder aan
zouden kunnen doen. Daarmee is de vraag die ik
aan de minister stelde nog relevanter geworden.
Wat verwacht de politiek feitelijk van de corpora-
ties? Wat zou hun rol voor de komende periode
moeten zijn? 

Dat er iets moet veranderen, dat snapt iedereen.
Zelfs corporatiebestuurders begrijpen dat, maar
misschien kán die duidelijkheid gewoon niet uit
Den Haag komen. Het is toch niet meer dan 
logisch, dat lokaal de verwachtingen en wensen
worden uitgesproken en dat daar de afspraken
worden gemaakt? En het is toch niet meer dan 
normaal dat Den Haag daarna de kaders creëert die
nodig zijn om de zaken lokaal nog beter te regelen?
Zullen we dat dan maar doen? Niet aan Den Haag
vragen hoe het zou moeten, maar zelf aangeven
wat we lokaal willen. 

Naar aanleiding van mijn brief werd ik nog wel 
uitgenodigd voor een gesprek met minister Blok.
Dat verliep heel plezierig en open. Echter hield ik
er wel de indruk aan over, dat hij eigenlijk ook niet
wist wat hij met de corporaties aan moet. 
Daarom vraag ik me nu wel af, hoe zinvol het is om
principiële discussies te voeren over blauwdrukken
en modellen voor de toekomstige volkshuisvesting.
Misschien had ik mijn vraag over de rol van de 
corporatie niet moeten stellen. 

Misschien moet het juist gaan over de praktijk,
moet de praktijk leidend zijn, moet het gaan over
wat we in Zwolle - waar ik woon -  willen. En over
wat we in Hardenberg - waar ik werk – willen! Het
vraagt in ieder geval om een goede lokale dialoog
tussen politiek en corporaties, met de bereidheid
om moeilijke beslissingen te nemen. 
In Zwolle bijvoorbeeld over – nog maar weer eens
een keer - hoe het nu verder moet met het Exodus-
initiatief. En in Hardenberg bijvoorbeeld over de
vraag hoe de toekomst van de kleine kernen er uit
moet zien.

COLUMN GERRIT TEUNIS

DIRECTEUR WONINGCORPORATIE

BETER WONEN VECHTDAL

(HARDENBERG)

Seasick Steve: 

’I Started Out With Nothin’ 

And Still Got Most Of It Left’
De echte naam van Seasick Steve is Steven Gene Wold en hij werd geboren in 1941 in
Oakland (USA). Toen hij veertien jaar was besloot Steve dat hij zwerver wilde zijn en
voede de daad bij het woord. Zo hier en daar had hij een baantje, maar hij speelde ook
muziek en trad in de jaren zestig al op met ondermeer John Lee Hooker en Lightnin’
Hopkins. Na het uitbrengen van zijn eerste CD Dog House Music in 2006 werd hij 
uitgenodigd voor de oudejaars TV show van Jools Holland op BBC. 
Ook in de daaropvolgende jaren kwam hij regelmatig terug. 

Voor zijn tweede CD tekende Seasick Steve een
contract bij Warner Brothers. Deze plaat   ver-
scheen in 2008 en heeft als titel: I Started Out
With Nothin’ And Still Got Most Of It Left’ . Het
nummer ‘Prospect Lane’ – op plaats 10 in de
Top 20 Homeless Songs 2012 – is op die CD te
vinden. Het succes van Steve groeide en zorgde
ervoor, dat hij een veel gevraagd muzikant
werd. Hij was ondermeer te zien op het hoofd-
podium van Rock Werchter en Pukkelpop in
Belgie, Lowlands en Pinkpop in Nederland. Op
televisie was hij ook niet weg te slaan: DWDDD
en Top Gear. 

Steve is een aardige kerel met een karakteris-
tieke kop en een rauwe herkenbare stem, die

goed past bij de muziek die hij speelt. John Paul
Jones van Led Zeppelin stond hem als bassist bij
terzijde op zijn laatste CD (You Can’t Teach An
Old Dog New Tricks) en speelde een tijd in zijn
band. 
De instrumenten waarop Steve speelt zijn gro-
tendeels door hem zelf gemaakt: de Mississippi
Drum Machine, Three-String Trance Wonder en
One-Stringed Diddley Bow. Ze zorgen voor een
fantastische sound die je niet snel vergeet. Uw
verslaggever was aanwezig bij zijn optreden in
Paradiso op 20 november 2011 en heeft met
volle teugen genoten van de aanstekelijke Steve.
Zie: http://www.seasicksteve.com/

Foto’s: copyright www.seasicksteve.com

2012 Top 20

Homeless Songs
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‘We zien steeds
meer jongeren 
in de Herberg’

In de Herberg hebben
we sinds lange tijd
een structurele toe-
name van mensen die
gebruik maken. Een
zorgwekkende toe-
stand, die allemaal te
maken heeft met de
huidige economische
crisis. Mensen die hun
baan kwijt raken of hun
bedrijf failliet gaat en daardoor geen inkomsten
meer hebben. De schulden nemen steeds meer toe
bij mensen en dan hebben ze op een gegeven mo-
ment geen dak meer boven het hoofd. Heel zorg-
wekkend allemaal.

Maar wat ik nog verontrustender vind is dat we
steeds meer jongeren in de Herberg zien. Kijk voor
iedereen die daar zit vinden we het vreselijk, maar
bij jongeren…. Die moeten nog een hele toekomst
voor zich hebben. En als je dan al op een dermate
jonge leeftijd gebruik moet maken van dit soort
voorzieningen. Dat is niet goed. Maar dat heeft
veelal te maken met de huidige economische ont-
wikkelingen.

Een belangrijk onderwerp dat nu speelt is de aan-
besteding van de gemeente Zwolle voor de dagbe-
steding. Ik ben bang dat dat een dure grap gaat
worden. Er zijn een aantal maatschappelijke groe-
peringen die in de gelegenheid worden gesteld dit
aan te bieden. Er moet een zinvolle dagbesteding
gevonden worden voor onder meer de bewoners
van de Herberg. Die zinvolle dagbesteding is van
groot belang omdat dat ook een impuls kan bete-
kenen voor de doorstroom van de bewoners. Het is
een stimulatie voor deze mensen om zichzelf te
ontwikkelen en zo de doorstroom te bevorderen
naar een normaal regulier leven en een eigen
plekje, een eigen huis. Op zich juich ik het initiatief
van de aanbesteding dus wel degelijk toe, maar we
moeten wel met zijn allen kritisch blijven naar de
gemeente toe om het beoogde effect te behalen.
Een aantal aanbieders zal ook een coalitie moeten
vormen, maar zullen ook moeten concurreren. Dat
is leuk en aardig, maar we moeten wel oog houden
voor de organisatie. Het is niet altijd goed om de
marktwerking zijn gang te laten gaan. Maar ik
hoop dat de komende weken zal blijken dat mijn
zorg onterecht is.

Ook wil ik nog even de aandacht vestigen op onze
nieuwe Herbergier. Annemieke de Wolf is haar
naam. Iemand met een breed netwerk in Zwolle.
En gelukkig hebben we weer een nieuwe Herber-
gier. Hiervoor was Ina Bloem onze interim-Herber-
gier. Zij heeft het uitstekend gedaan, maar je weet
dat het een tijdelijke bezetting is. Nu kunnen we
weer verder met deze definitieve invulling. 

COLUMN J.D. ALSSEMA

VOORZITTER BESTUUR DE HERBERG

De familie, bestaande uit vader, moeder, zoon en
dochter, werden vorige week het huis uitgezet. 
De zoon en dochter hebben beiden een geestelijke
handicap. Vader reist veel met een kermis mee en is
weinig thuis. Moeder werkt 5 dagen in de week bij
de Wezo en ook de dochter van de familie is actief bij
de Wezo. De zoon van de familie had een groot aan-
tal wietplanten gekweekt in zijn kamer. Dat was de
reden van de huisuitzetting. 
“Wij wisten daar helemaal niets vanaf. Onze zoon zit
vaak op zijn kamer en wij komen daar eigenlijk
nooit. Onze zoon leefde daar in zijn eigen wereldje.
Maar de wijkagent zegt dat wij er wel vanaf wisten.
Maar ik ben altijd op weg. Maar de vrouw des huizes
wist het wel zegt die wijkagent dan. Dat is flauwe-
kul”, vertelt Johannes Hooiveld. 

“Ik zwerf met de kermis door heel Europa en toen ik
thuis kwam was er ellende. We zijn verraden. Dat is
wel zeker. En de wijkagent blijft maar zeggen dat wij
er vanaf wisten. Dat is absoluut niet waar. Maar ik
stond wel ineens met mijn gezin op straat. Ik voel me
ook enorm lullig. Ik ben 60 jaar en heb nog nooit
vastgezeten. Heb nog nooit zoiets meegemaakt en
dan krijg je dit. Ik voel me bedonderd door de maat-
schappij en de politie.”

De familie werd het huis uitgezet en werd verder aan
hun lot overgelaten. De Herberg was de plek voor
hen voor opvang, zo werd gezegd. “Dat is leuk voor
de eerste nacht, maar de Herberg is geen plek voor
een gezin. De één zit in dit gedeelte en de ander in
dat gedeelte, dus dat is niet de oplossing voor deze
familie”, vertelt Joop van Ommen. Van Ommen werd
door de familie om hulp gevraagd. “Ik heb het hele
opjagen van dit gezin weer gezien. Je hebt met een
gezin te maken met alle beperkingen die zij hebben.
Als je enig verstand hebt, dan weet je dat dit niet
kan. Ondanks al het goede werk dat de Herberg ver-
richt, is dit gezin hier plaatsen absoluut geen oplos-
sing.” Daar komt bij dat de dochter van het gezin, die
dus ook een beperking heeft, seksueel onheus werd
bejegend. “Mijn dochter moet beschermd worden
mede ook omdat ze een beperking heeft. Zij zegt zo
op alles ‘ja’. En je komt niet aan mijn vrouw en mijn
kinderen. Als je dat doet dan ben je voor mij”, waar-
schuwt Hooiveld zoals iedere andere vader zou
doen. 

‘Ik voel me bedonderd
door de maatschappij

en de politie’

Naast dat feit kreeg de familie ook geen rust in de
Herberg. “Het kan daar een enorm lawaai zijn daar.
Pas was er iemand luidruchtig vanaf 01.00 tot 03.00
uur. En dan slaap je niet”, legt Hooiveld uit. “En be-
denk dan dat deze mensen ook weer gewoon moeten
werken de volgende dag, dan kom je niet aan je rust
toe”, valt Joop van Ommen bij. 
Via bekenden van de familie zijn ze voorlopig woon-
achtig op een woonboot in Zwolle. Maar ideaal is
deze situatie uiteraard niet. “Ze wonen nu op dat
schip. Maar deze situatie kan natuurlijk niet zo blij-
ven. Zij hebben hulp nodig”, vertelt Joop van
Ommen.

Johannes Hooiveld zegt voor alles open te staan. “Ik
wil ook begeleid wonen. Ik wil eigenlijk alles wel.
Als ik maar hulp krijg”, aldus de noodkreet van
Hooiveld. De familie komt voorlopig in de gemeente
Zwolle niet in aanmerking voor een woning. “In de
regels van de gemeente staat dat als je in je huis ge-
pakt wordt met die plantjes, dat je dan drie jaar geen
woning meer toegewezen krijgt”, legt Joop van
Ommen uit. Ook proberen de verantwoordelijke in-
stanties zijn dochter onder bewindvoering te stellen.
“Maar dat wil ik niet. Althans niet onder de bewind-
voerder die zij voorstellen. Mijn dochter wil graag
dezelfde bewindvoerder als ik heb. Het zit me alle-
maal heel hoog. Ik heb er wel eens aan gedacht om
zelfmoord te plegen, maar dan laat ik mijn gezin ach-
ter en dat wil ik niet. Mijn gezin is alles voor me. Wie
aan hen komt heeft een probleem.”
Wonen in de gemeente Zwolle zit er voorlopig niet
meer in voor de familie, maar dat is voor hen ook
niet zaligmakend. “Nee, ik wil ook wel in de regio
wonen. In Hardenberg bijvoorbeeld. Dat maakt me
allemaal niet uit. Als we maar hulp krijgen. Ik wil
ook wel gecontroleerd worden door de verantwoor-
delijken. Geen enkel probleem. Ik wil dolgraag
overal aan meewerken. Maar ik krijg die hulp niet.
Maar ik ben bereid om overal aan mee te werken”,
besluit Hooiveld. 

‘Maar wij wisten daar niets van’

Gezin huis uit geplaatst na vondst wietplantage

Er wordt vaker over geschreven in de Herbergkrant en iedere keer weer blijkt het nodig. De hulpinstanties
doen hun naam geen eer aan. Ook nu blijkt weer een familie totaal geen hulp gehad te hebben. 
De familie Hooiveld, tot voor kort woonachtig in de Indische buurt in Zwolle, is het huis uitgezet en 
moeten het verder maar bekijken. 

Foto: Marcel Senz
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Bianca Bezembinder en Claudia Weerstand, beiden
woonachtig in Vollenhove, trekken zich het lot aan
van mensen die het minder hebben. 
De 28-jarige Bianca kwam op het idee om vaker 
mensen te helpen, nadat zij als vrijwilligster actief
was tijdens het grote jaarlijkse kerstdiner in de
WRZV-hallen. Dit kerstdiner, waar afgelopen jaar
bijna 500 mensen te gast waren, wordt gehouden
voor dak- en thuislozen en minima. Deze mensen
krijgen dan gezelligheid en een warme maaltijd. 

“Ik hielp daar tijdens het Kerstdiner en was erg
onder de indruk van het geheel. Toen wilde ik meer
gaan doen voor mensen die het nodig hebben”, legt
Bianca Bezembinder uit. “Ik wilde wat meer voor
mijn medemens doen. De maatschappij zou wat
meer voor anderen moeten willen doen.” Bianca
kwam in gesprek met Bianca Riesebosch (dochter
van Joop van Ommen, red.) en legde uit dat ze wat
meer wilde doen voor anderen. 

Uiteindelijk kwamen Bianca Bezembinder en 
Claudia Weerstand tot de conclusie om iets voor een
specifiek gezin te doen. 
“We wilden wel graag wat doen, bijvoorbeeld bood-
schappen regelen. Dat zou dan naar de Voedselbank
kunnen gaan, maar dan zie je niet bij wie het terecht
komt en nu zie je daadwerkelijk de familie waar je
het voor doet”, vertellen de dames. 

“Het is wel enorm spannend hoor, want je staat nu
bij de mensen waar je het voor doet. Dat is ook wel
een raar idee, maar wel erg leuk. Het geeft je veel
voldoening.”

Met een aantal grote tassen vol met boodschappen,
dekbedovertrekken en knuffels voor de allerkleinsten
togen de twee dames het huis binnen. 
Vader Gregory nam de boodschappen graag in 

ontvangst met de woorden: “Wat een bijzonder mooi 
gebaar van deze twee dames. Het is toch prachtig
zoiets. We kunnen dat heel goed gebruiken. Ik werk
zelf op een taxi en dan probeer ik ook altijd de 
mensen te helpen. Meer mensen zouden dit moeten
doen. En dan bedoel ik niet óns helpen hoor, maar
anderen helpen. We gaan hier zeker van genieten.
Hulp als deze is en blijft altijd heel bijzonder.”

Dat de familie de daad waardeerde bleek wel uit het
feit dat vader Da Silva een paar dagen later Joop van
Ommen contactte om te vertellen dat hij zo enorm
blij was met de hulp van de dames. 

Reactie van
Freddy Eikelboom

Naast Da Silva reageerde ook Freddy Eikelboom,
penningmeester van Stichting Vrienden van de 
Herberg, zeer enthousiast. 
“Het is werkelijk fantastisch om te mogen zien dat
deze jongedames, en nog wel van buiten Zwolle, zich
bekommeren om het  wel en wee van Zwols grootste
gezin. Maar hier zijn we er natuurlijk nog lang niet
mee!”

Eikelboom vertelt dat de Stichting Vrienden van de
Herberg al zeer geruime tijd dit gezin ondersteunen.
“Dit doen wij door hen dagelijks te voorzien van
kant en klare warme maaltijden. Stel je voor wat dit
betekent! 365 dagen per jaar een gezin dagelijks te
voorzien van 14 maaltijden. Dat zijn opgeteld maar
liefst 5110 maaltijden. En wij zullen dit ook moeten
blijven doen, zolang de betreffende instanties niet
hun werk doen waarvoor zij zijn aangesteld en ook
dik betaald worden. In ieder geval is het geen optie
om je handen van dit gezin af te trekken en daarmee

12 kinderen aan hun lot over te laten. Als je dit ziet
en meemaakt wanneer je het eten aflevert, dan 
schieten echt je tranen in de ogen.”  

Conrad Catering 

Eikelboom verhaalt verder: “Gelukkig hebben wij
aan Conrad Catering een zeer goede partner die het
hart op de juiste plek heeft. Zij staan ons dagelijks bij
om bij dit gezin de maaltijden te bezorgen.  En dat
doen wij met alle liefde samen met Conrad Catering.
Temeer omdat je weet en ziet wat de gevolgen 
kunnen zijn, wanneer wij dit niet zouden doen. Het
zegt dan ook genoeg over de trieste situatie waarin
dit gezin thans verkeerd. Eigenlijk is het onvoorstel-
baar dat wij als (particulier) vrienden het gezin 
grotendeels onderhouden en dagelijks voorzien van
de eerste levensbehoeften.”

Gelukkig staat de situatie op zichzelf, qua grote van
het gezin, maar het is wel een indicatie dat armoede
in ons land, maar zeker ook in de stad Zwolle,
bestaat. 

“Het is dan ook fijn te zien dat wij met onze 
Herbergkrant en activiteiten nog steeds veel mensen
bereiken. Gelukkig krijgen wij van mensen 
(financiële) steun om onze activiteiten te blijven doen
voor de mensen die het écht nodig hebben”, besluit
Eikelboom. 

Over de familie Da Silva werd in april vorig jaar
een artikel geschreven in de Herbergkrant. 
De familie, bestaande uit vader Gregory, moeder
Alida en hun tien kinderen werden niet gehoord,
laat staan geholpen door de instanties. 
In dat interview schreeuwde Gregory da Silva om
hulp voor hem en zijn gezin. 
“We lopen al jaren tegen instanties aan. 
De ‘hulp’-instanties werken ons tegen in plaats
van dat men meewerkt.” Een vaak en veelgehoorde
klacht over hulpinstanties. Da Silva verwees in
het artikel ook naar Joop en Joyce van Ommen. 
“Zij helpen de mensen echt. 
Zij weten hoe het werkt en hoe je mensen moet
HELPEN.”

Bianca en Claudia helpen familie Da Silva

“Wij wilden wat meer voor onze medemens doen”
De wereld verhard. De maatschappij verloederd. De wereld is egoïstisch. Niemand heeft
nog oog voor de medemens. Dat zijn zomaar wat kreten die te pas en te onpas worden
gebruikt. En in enkele gevallen klopt het ook, maar gelukkig zijn er ook mensen die wel
degelijk geven om andere mensen. 
De Stichting Vrienden van de Herberg merkte dat onlangs ook weer. Op een reguliere
dinsdagavond vertrokken Joop van Ommen en Freddy Eikelboom (beiden namens de
Stichting) samen met twee dames naar de familie Da Silva in Zwolle. 

Een groot gedeelte van het gezin samen Bianca Bezembinder en
Claudia Weerstand, boven kijken de ouders aandachtig toe.

Bianca Bezembinder en Claudia Weerstand
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De 
zelfredzaamheid
van rafelrandjes

Ik heb onlangs een
plan mogen maken met
bewoners in een 
gebied waar al 20 jaar lang geen professional naar-
toe durfde, of dat liever niet wilde. Na een rond-
gang langs professionals en beleidsmakers begreep
ik waarom. Ze hadden pistolen. Deden in hen-
nepplantjes. Schimmige handel in auto’s. En ze
hadden grote, intimiderende en bedreigende bek-
ken. Kortom: hun huizen waren weliswaar nodig
aan vervanging toe – ze waren tochtig en vochtig
en zaten vol met asbest. De bodem was vermoede-
lijk verontreinigd. Maar bijna niemand voelde zich
geroepen om daarover eens in gesprek te gaan met
de bewoners. En een plan te maken.

Behalve de relatief nieuwe woningcorporatiedirec-
teur. Het was hem een doorn in het oog. Hij
schaamde zich voor de huizen die hij verhuurde
voor gemiddeld 80 euro per maand. En ze waren
geen cent méér waard, dat verzeker ik u. Ik ging er-
heen. Alleen. Nadat mij dat door de politie sterk
was afgeraden. “Schieten ze me meteen bij de voor-
deur dood?”, vroeg ik. Nee, dat niet. Goed. Dan ga
ik langs. En het klopte. Een enkeling had alles over
mij opgezocht op internet dat er over mij te vinden
was. Een ander zat duidelijk in de hennep. Ze zaten
niet op me te wachten. “Eerst een getto hiervan
maken, en dan nu opeens plannen voor de toe-
komst?” Daar hadden ze geen zin in. Dus het
klopte.

Maar er klopte ook iets niet. Ik was met een beeld
heen gegaan, dat ik ontleende aan gesprekken met
werkelijk alle instanties en professionals die maar
een beeld zouden hebben van dit buurtje. Dat was
een beeld van grote sociale problemen achter de
voordeur: schulden, opvoedproblemen, 
psychosociale issues, kinderen die niet goed gaan
op school, gezondheidsproblemen. Lees: een niet
bepaald zelfredzaam volkje.

Het tegenovergestelde was waar. Er waren twee
mensen met een uitkering. Eentje had letterlijk
kromme benen. Een ander was door de gemeente
de Wajong in gemanoeuvreerd na een conflict over
de WWB. Ze gingen nooit naar de dokter. Hun
schulden losten ze zelf wel op. WMO? Nooit van
gehoord. Laat staan dat ze van plan waren om ook
maar een beroep op die overheid te doen. Daar heb
je alleen maar gedoe van. Het was dus een zelfred-
zaam buurtje. Niemand klaagde. Niet over zichzelf,
niet over anderen. 

Hun zelfredzaamheid was de onze niet. Dat was
het probleem. En daarom werd een beeld geculti-
veerd door alle professionals dat 20 jaar geleden
misschien waar was, maar nu niet meer. De groot-
ste raddraaiers van vroeger waren allang dood, of
zaten in een bejaardenhuis. Het buurtje was uit
zichzelf en door zichzelf enorm vooruit gegaan.
Zonder overheid. Zonder plan. Alleen dat wilde
niemand zien. Want, alleen door dat niet te zien
was het legitiem om niet te handelen en niet in ge-
sprek te gaan. 

Uiteindelijk is het gelukt om een plan te maken.
Binnen de wettelijke grenzen en met het oog op het
oplossen van publieke problemen die verband hiel-
den met deze bewoners. Zodat dit rafelrandje ook
in de toekomst dat waardevolle rafelrandje blijft.
Hoewel ik mij nog steeds afvraag of anderen dan
de woningcorporatie dat inmiddels in de volle
breedte onder ogen willen komen.

COLUMN EELKE BLOKKER

INSTITUUT VOOR PUBLIEKE WAARDEN

Het nieuwe collecteren wordt het wel genoemd; een
sportieve prestatie van formaat koppelen aan het
geld inzamelen voor een goed doel. Een van de
grootste sponsoracties die jaarlijks in Nederland op
touw wordt gezet is de beklimming van de 
‘Nederlandse’ berg in het Tour de France parcours,
de Alpe d’Huez. Het hele spektakel staat bekend
onder Alpe d’HuZes (verwijzend naar een aantal
zeer gedreven deelnemers die de berg zes keer op
een dag bedwingen). Vorig jaar werd op deze manier
het immense bedrag van meer dan 32 miljoen euro
ingezameld.

Zes keer op een dag de Alpe d’Huez op is een top-
sportprestatie. Zo bont wil (en kan) het Assendorper
gezelschap het niet maken vertelt Hans van der Vegt:
‘Ikzelf begin zo langzamerhand de leeftijd van de
hele sterken te bereiken en ik zal in juni de berg 
wandelend proberen te bedwingen. Mijn collega’s
zijn een stuk jonger en zullen proberen tot vier keer
toe naar boven te fietsen. Ze zijn zich nu al het snot
voor de ogen aan het trainen.’

Drijfveer

‘Het idee om ons in te zetten voor dit hele goede doel
onstond bij ons op het werk’, aldus Hans. 
‘We werken in een gezinsvervangend tehuis voor
kinderen in een moeilijke situatie. Bij een van de 
jongeren werd enkele jaren geleden ongeneeslijke
kanker geconstateerd en door zijn huiselijke situatie
koos hij er voor bij ons te blijven wonen. Dan maak je
van nabij mee wat deze ziekte allemaal met zich
meebrengt. Je ziet de pijn en de machteloosheid en
het uitzichtloze van heel dichtbij. En ook het eind
want hij is inmiddels enkele weken geleden op 
19-jarige leeftijd overleden. Ne-gen-tien jaar jong! 
En dan kijk je om je heen en dan zie dat er veel meer
mensen in een zelfde soort situatie zitten en dat er
alles aan gedaan moet worden om daar verbetering
in aan te brengen. 
Het heeft ons optimaal gemotiveerd gemaakt.’

Anti-strijkstok

‘Op zaterdag 18 mei gaan we er een mooi feest van
maken’, weet Hans. ‘Wijkcentrum De Enk heeft
spontaan en belangeloos haar medewerking toege-
zegd en wijkkrant De Assendorper zal maandelijks
berichten over onze vorderingen. Verder beginnen de
Assendorpers die wat voor onze actie willen doen
binnen te stromen. Zo zijn daar bijvoorbeeld 
Suzannah Huizing en Warner Hopman. Zij gaan
massages verzorgen voor het goede doel. 
En Margriet Schuit zorgt voor hapjes. 
Ook De Enkband, een onverwoestbare club Assen-
dorper muzikanten, heeft gelijk medewerking 
toegezegd. Getwijfeld wordt nu nog even of er, naast
de gebruikelijke maar altijd ook weer verrassende
verzameling van rock & roll-classics, een special van
Jimi Hendrix of van Johnny Cash gespeeld zal 
worden. Of van allebei? Hoe moeilijk kan het zijn?’
Waarmee hij maar gezegd wil hebben dat de gang er
al goed in zit. Maar er is meer nodig. Veel meer. Er is
oud aardewerk nodig voor een groot gooi- en smijt-
werkspektakel, tweedehands spullen voor een rom-
melmarkt. Nog meer ideeen om de avond nog leuker
te maken. En geld natuurlijk. Zo veel mogelijk geld.
Want gewoon geld doneren is natuurlijk de kortste
klap. Hans van der Vegt tenslotte: ‘Heel belangrijk
om te weten is dat de Alpe d’Huzes organisatie, en
dus wij ook, een strikt anti-strijkstokbeleid voert.
Alles binnen deze organisatie gebeurd op vrijwillige
basis of om niet. Elke gedoneerde cent komt terecht
bij het onderzoek naar kanker. 
Dat is een harde garantie.’ Nog meer weten? 

Kijk op www.opgevenisgeenoptie team UAC
(United Against Cancer).

Op 18 mei feesten voor het goede doel

Assendorpers beklimmen Alpe d’Huez
voor het KWF kankerbestrijding
Het is een hype, maar een hele goede hype. Een fysieke inspanning leveren om geld in
te zamelen voor het goede doel. Ook Assendorper Hans van der Vegt is aangestoken
door dit virus. Samen met een vijftal collega’s is hij van plan in juni de Alpe d‘Huez in
Frankrijk te beklimmen om zo veel mogelijk sponsorgeld voor onderzoek van de 
kankerstichting in te zamelen. Om dat voor elkaar te krijgen organiseren ze op zaterdag
18 mei een grootse feestavond in wijkcentrum De Enk. Het is de bedoeling daar feest en
inzamelen hand in hand te laten gaan. Met muziek en voetjes van de vloer, gooi- en
smijtwerk en allerlei ludieke acties die de bezoekers moeten overhalen de portomonnee
te trekken. Dit alles met een feestelijk uitgangspunt. 



De 20-jarige Roemeen vertrok vijf jaar geleden met
zijn moeder vanuit Roemenië naar Nederland om
hier te werken. Samen wonen zij tegenwoordig in
een appartement in Zwolle. “Klein appartementje
hoor, want wij kunnen niet zoveel betalen”, spreekt
Adin bijna verontschuldigend. Zijn moeder verkoopt
kranten bij de Albert Heijn in Kampen. En het is pret-
tig voor Adin dat zij ook in Nederland verblijft. 

“Mijn moeder is niet alleen
mijn moeder,

maar tegelijkertijd ook
mijn vader en mijn vriend”

“Mijn moeder is niet alleen mijn moeder, maar tege-
lijkertijd ook mijn vader en mijn vriend.” Hij mist
zijn zus en vader. “Het is niet makkelijk om zonder
hun te leven, maar het moet. Want wij moeten wer-

ken om geld te verdienen.” Vanaf zijn veertiende
werkt Adin al. Geld om te studeren na de basisschool
was er niet bij de familie Chiriac. “Mijn ouders had-
den geen werk en konden dat dus niet betalen. Ik
heb dus van jongs af aan al gewerkt. Echt een jeugd
heb ik niet gehad. Ik was al vroeg volwassen door de
situatie. En dat is niet erg hoor, want het is voor mijn
ouders.”
Zijn vader verblijft in het Roemeense Bakau. “Mijn
vader heeft diabetes en is ernstig ziek. Hij kan niet
werken en wij proberen dus geld te verdienen om
hem van medische zorg te voorzien. We sturen 
ongeveer 150 euro per maand naar Roemenië en van
het restant moeten wij alles betalen hier in Neder-
land, dus zowel de vaste kosten als ons eten. En dat
is erg lastig, maar ja, wij kunnen niet écht werken in
Nederland, omdat er voor Bulgaren en Roemenen
andere regels gelden dan voor bijvoorbeeld 
Hongaren of Polen.” En dat steekt Adin. “Ik wil juist
heel graag werken, maar het mag dus niet. Daarom

verkoop ik kranten twee dagen in de week en speel
ik vier dagen per week accordeon in het winkelcen-
trum in Epe. Bulgaren en Roemenen krijgen al snel
het etiket opgedrukt als agressieve verkopers bij het
verkopen van straatkranten. Adin is in ieder geval
niet zo.”Je moet altijd rustig blijven en zeker niet
agressief zijn met verkopen. Het is je werk en je werk
moet je goed doen. Je moet altijd netjes blijven, of
mensen nou een krant kopen of niet. En mensen een
goedemorgen of goedemiddag wensen is wel het
minste wat je kunt en moet doen. Dat heb je als het
goed is meegekregen met je opvoeding.”

Accordeon spelen is een passie van Adin. Sinds enige
tijd volgt hij lessen die betaalt worden door Dolf
Paske uit Amsterdam. Deze man vertelde Adin, toen
hij hem hoorde spelen, dat hij lessen moest nemen
om nog beter te worden. “Ik vertelde toen dat ik dat
graag zou willen, maar dat het niet kon omdat ik
moest werken voor mij en mijn familie. En sindsdien
betaalt hij de lessen. Dolgelukkig ben ik daarmee.”
Zijn grote droom? “To become a great musician,
that’s my dream.’

Over de toekomst is Adin duidelijk. Het liefst blijft
hij in Nederland wonen. “Ook hoop ik dat ik mijn
vader naar Nederland kan halen, want de medische
voorzieningen zijn veel beter hier. Ik wil graag in
Nederland blijven, want ik voel me goed hier en hier
zijn veel meer mogelijkheden dan in Roemenië. De
overheid daar is er alleen maar voor zichzelf. Nee,
inderdaad sinds de val van Nicolae Ceausescu is er
niet veel veranderd. Daarom zijn Roemenen ook wat
gesloten. Totaal anders dan de Nederlanders. Die
helpen iedereen graag. Pas wilde ik onze auto 
parkeren en dat lukte niet goed. Gelijk komen er dan
mensen op je af die je willen helpen. Dat zul je in
Roemenië niet meemaken.”
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Adin Chiriac:

“To become a great musician, that’s my dream”
Hij verkoopt zijn kranten bij de Jumbo aan de Veemarkt in Zwolle. “Als mensen bij mij
een krant kopen ben ik blij, maar ik ga het ze niet opdringen. Ik wil niet als agressief
overkomen. Dat vinden de mensen niet prettig en ik ook niet”, zo opent Adin Gheorg-
hita Chiriac. 

Wie mag in Nederland

komen werken?

Werknemers met de Nederlandse nationaliteit of de
nationaliteit van een land van de Europese Econo-
mische Ruimte (EER) mogen in Nederland werken.
De EER bestaat uit de landen van de Europese
Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
Ook werknemers met de Zwitserse nationaliteit
mogen in Nederland werken.

Werknemers uit Bulgarije, Roemenië en alle andere
landen mogen alleen in Nederland werken: 
- als ze een verblijfsdocument hebben waarin de

aantekening staat: ‘Arbeid is vrij toegestaan’; of 
- als ze een paspoort hebben met een officiële stic-

ker voor verblijfsaantekeningen, met daarop de
aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan’; of als de
werkgever een geldige tewerkstellingsvergunning
voor deze vreemdelingen heeft. De vreemdeling
moet wel een geldige verblijfstitel hebben.

Bron: www.rijksoverheid.nl. 

‘Wij zijn geen agressieve verkopers.

Dat vinden de mensen niet prettig”

Foto: Marcel Senz



Ruim 17 jaar wordt het Eetcafé georganiseerd voor
de doelgroep. Deze bestaat uit dak- en thuislozen.
Dus voor mensen die geen dak boven hun hoofd
hebben of voor mensen die sociaal contact missen en
dit zoeken. “Dat sociale gedeelte is erg belangrijk bij
ons. Ook proberen wij het evangelie over te brengen
op deze mensen”, vertelt Groothuis. Er is Hoop is
een stichting met een christelijke grondslag. 

Het idee van het Eetcafé werd geboren tijdens een
van de evangelisatiediensten van Youth for Christ. In
de zomer van 1994 werd er een actie gehouden die er
speciaal op gericht was een Eetcafé op te starten. 
Het doel van het Eetcafé was door het verstrekken
van gratis maaltijden aan mensen die het nodig heb-
ben een weg te openen om ook de boodschap van het
evangelie te verkondigen. Uiteindelijk werd aan Er is

Hoop gevraagd het project te adopteren. 
In het najaar van 1995 nam Er is Hoop het over en
startte het project opnieuw. Sinds het voorjaar van
1996 draait het eetcafé op volle toeren. 
Sinds 1997 vindt de maaltijdverstrekking plaats in
het restaurant van de WRZV-hallen. 

Ruim 45 vrijwilligers zijn actief om het de gasten
naar de zin te maken. “Door de vrijwilligers kunnen
we ons initiatief draaiende houden. 
En de accommodatie in de WRZV-hallen is natuurlijk
perfect. We zijn blij dat we gebruik mogen maken,
kosteloos overigens, van deze gelegenheid. 
En we hopen dat nog in lengte van jaren te mogen
gebruiken. Ook de samenwerking met de mensen
van de WRZV is zeer prettig”, aldus Groothuis. 

En dat er behoefte aan is blijkt wel aan de hoeveel-
heid gasten die iedere woensdag komen eten. 
“We hebben gemiddeld 65 bezoekers op de woens-
dag. En iedere woensdag zijn er ongeveer 15 tot 20
vrijwilligers actief. Wij eten ook mee en hopen zo ook
een goed gezelschap te kunnen zijn voor onze 
gasten”, legt Groothuis uit. 

Het Eetcafé draait puur op giften en donaties, die
veelal afkomstig zijn van de Zwolse kerken en af en
toe van particulieren. 
De maaltijd die geserveerd wordt is een gezonde
maaltijd. “Het Eetcafé is geopend om 17.00 uur en
mensen kunnen dan koffie of thee krijgen. Dan rond
kwart voor zes begint de maaltijd. Na de maaltijd
kunnen onze gasten nog gezellig blijven koffie en
thee drinken tot 19.30 uur. Bij ons wordt absoluut
geen alcohol geschonken. Je merkt ook aan de 
mensen dat ze blij zijn met een goede maaltijd en met
gezelschap. Die dankbaarheid vinden wij belangrijk
en daar doe je het voor”, besluit Groothuis.

Kijk voor meer informatie over de stichting en over
het Eetcafé op www.erishoopzwolle.nl
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Eetcafé voor dak- en thuislozen

biedt veel mensen sociaal contact

Iedere woensdagmiddag wordt in de WRZV-hallen een Eetcafé gehouden. De Stichting
Er is Hoop tekent voor de organisatie. Wij hadden een gesprek met Mark Groothuis,
coördinator van het Eetcafé.

“ER IS HOOP” WIL EVANGELIE OVERDRAGEN

Foto’s: Marcel Senz
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De 45-jarige Wolters treedt door het hele land op, maar
als hij gevraagd wordt door bijvoorbeeld de Zwolse
gehandicaptenzaalvoetbalvereniging De Boog dan
gaat dat voor. Op de vraag wat hij heeft met mensen
met een beperking dan vertelt Wolters: “Wat heb ik
niet met deze mensen. Zolang ik leef voel ik me al aan-
getrokken tot deze doelgroep. Ik ben ook ambassadeur
van de gehandicaptensport in Zwolle. Daar doe ik ook
ieder jaar belangeloos de feestavond voor. De mensen
met een beperking, want zo noem ik ze, zijn altijd eer-
lijk. De liefde die je van deze mensen krijgt is enorm,
eerlijk en onvoorwaardelijk. Alles bij deze mensen is
gemeend. Ook als ik voor ze optreed dan merk je het
enthousiasme van deze mensen. Van het eerste tot en
met het laatste nummer gaan ze compleet uit hun dak.
Geweldig. Als iedereen zo zou zijn als deze mensen,
dan zou er ook geen rotzooi zijn in de wereld. 

Deze mensen kennen geen jaloezie of afgunst maar al-
leen liefde. Dat is heel mooi. Want het is gemeende
liefde. 

Optreden voor de doelgroep is voor Wolters geen
werk, maar meer een hobby. “Dat doe ik betaald en on-
betaald. Als dit soort organisaties geen geld hebben
dan kom ik ook. Dat verdient de doelgroep. 

Kijk artiesten worden veel gevraagd voor benefiet bij-
eenkomsten. En uiteraard wil ik dat ook wel doen,
maar ik heb daarin mijn doelgroep gekozen en dat zijn

mensen van verenigingen als De Boog of Frion of
noem maar op. Ik ben blij dat ik dat mag doen. Ik treed
ook 3 tot 4 keer per jaar op in bejaardentehuizen. Met
die mensen heb ik ook een belangrijke klik.”
Mensen uit de genoemde doelgroepen maken veel los
bij Wolters. “En dat doe ik graag. Als ik die blije kop-
pen zie dan is mijn avond al betaald. Dit soort optre-
dens is voor mij écht een feestje.” 
Kijk voor meer informatie over deze sympathieke
volkszanger ook op www.harmwolters.nl. 

Harm Wolters:

“De liefde die je van deze mensen krijgt is enorm,
eerlijk en onvoorwaardelijk”
Hij woont zijn hele leven al in Zwolle en gaat daar ook niet meer weg. En als je met hem
praat over mensen met een beperking of andere mensen die hulp nodig hebben - zoals
dak- en thuislozen, dan ben je met gemak een paar uur onder de pannen. Ook treedt hij
voor deze mensen zo nu en dan belangeloos op. We hebben het over volkszanger Harm
Wolters. De redactie van de Herbergkrant had een gesprek met hem.

“Als iedereen zo zou zijn als deze mensen, dan zou
er ook geen rotzooi zijn in de wereld”

De vrouwenvereniging, dat 40 leden telt, bestaat in-
middels 50 jaar en is gelieerd aan de Hervormde Ge-
meente in Wapenveld. Eén keer per 14 dagen komen
de dames bijeen voor onder meer een Bijbelstudie. 

Op 18 februari werd de jaarvergadering gehouden en
daar werden naast alle terugblikken over het 
afgelopen jaar ook enkele cheques uitgereikt aan
goede doelen. Het geld is bijeen gebracht door 
diverse acties te houden. Ook de Stichting Vrienden
van de Herberg mocht een cheque in ontvangst
nemen. 

Joop van Ommen was blij met deze geste. “Maar
liefst € 500,- mochten wij in ontvangst nemen. Wij
zijn deze vereniging erg dankbaar hiervoor en wij

kunnen zo’n bijdrage goed gebruiken om anderen te
helpen. Mensen die het nodig hebben.” Inmiddels
heeft de Stichting een fiets aangeschaft voor de 
Herberg (zie elders in deze Herbergkrant, red). 
Reden om de Stichting een bijdrage te geven geeft
mevrouw Veldhuizen, bestuurslid van de vereniging.

“We hebben hier in Wapenveld ook een verkoper
staan van de krant. Deze mensen hebben hulp nodig
en die hopen wij hiermee te geven. Ik zie vaak men-
sen zomaar langs zo’n verkoper heen lopen zonder
ook maar te groeten. Dat vinden wij respectloos. Dat
je geen krant koopt vind ik al jammer, maar je kunt
toch minimaal zo’n man of vrouw groeten of een
praatje met ze maken. Dat zijn ook gewoon mensen
hoor. En dat hopen wij hiermee te bewerkstelligen.”

Aandachtig luisterden de dames naar de grondlegger van de Herberg Jooop van Ommen En uiteraard werd de Herbergkrant door de dames van Hanna gelezen

Donatie van €500,- voor Stichting Vrienden van de Herberg
Op 18 februari hield Joop van Ommen, grondlegger van de Herberg, een toespraak bij
Vrouwenvereniging Hanna uit Wapenveld. Van Ommen werd uitgenodigd door deze
vereniging om wat te komen vertellen over de doel en missie van de Stichting Vrienden
van de Herberg. 

Mevrouw Veldhuizen, bestuurslid van de vereniging Hanna
en Joop van Ommen van de Stichting Vrienden van de Herberg.



HERBERGKRANT � PAGINA 14

begeleiding bij wonen / werken / welzijn  
voor mensen met een psychische beperking

Zelfstandigheid voorop!

RIBW Groep Overijssel - Dr. Klinkertweg 2 - 8025 BS Zwolle  
TEL 088 825 00 10  MAIL info@ribwgo.nl

www.ribwgo.nl



Wat een dag. Alles zit tegen. Wil de hond uitlaten ter-
wijl ik helemaal geen hond heb, zet de vuilniszak aan
de weg terwijl ik een container heb. Echt zo’n dag dat
alles tegenzit. De avondkrant komt ’s morgens en als
ontbijt krijg ik hachee. De computer geeft alleen maar
strepen aan en de wasmachine droogt alleen maar. Ik
moet de knop omzetten denk ik bij mijzelf, niet zo ne-
gatief en terwijl ik de knop daadwerkelijk omzet hoor
ik op de radio dat er iets vreselijks is gebeurd .
Er is paardenvlees verkocht in plaats van rundvlees. De hele vaderlandse jour-
nalistiek werpt zich op dit schandaal, paardenvlees mmm lekker.

Een paardenbiefstuk van de paardenslager is zelfs een delicatesse. Waar maken
ze zich druk om. Hondenweer daar maak ik me druk om, terwijl ik er niets aan
kan doen want ik heb immers geen hond. Ik lijk wel een rund om mij druk te
maken. Het is bij de beesten af.

Wat een dag. Doe fijn mijn joggingbroekkie aan en ga de hele dag verder bank-
hangen. Dan gaat de telefoon. Een man vraagt of ik niet teveel voor mijn ener-
gie betaal, waarop ik kwaad antwoord dat ik juist helemaal geen energie meer
heb en waar hij het lef vandaan haalt om mij te bellen. En als je aan de deur
komt zeuren, sneer ik hem nog toe, dan stuur ik mijn hond op je af. Verdorie
weer die hond die ik niet heb.

Mijn vrouw komt thuis. Oh Wichert wat ik nou gezien heb. Zo’n leuke puppy,
een echte Sint Bernard. Woest trek ik me terug op mijn kantoortje en schreeuw
‘kan het dan nergens anders over gaan vandaag dan over een rot hond’. ‘Vreet
dat ding voor mijn part op’, gilde ik haar toe.
De schat wist niet wat haar overkwam, want dat is ze helemaal niet van mij ge-
wend. ‘Ik ben de liefste en de beste man die een vrouw zich maar kan wen-
sen’,denk ik zelf. Het enige wat zij mij nog even toefluisterde was die hond erin
of jij eruit. Nu is het de volgende morgen. Ik ga de hond uitlaten,de vuilnisbak
aan de weg zetten pak de ochtendkrant en vraag: eten we vanavond hachee,
schat??  Wat is het toch een mooie dag hé?

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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Gevallen takken van bomen
zijn onder ons gekomen

en worden voorts gekraakt
niet meer vermeden
met voeten te treden
ze zijn mis geraakt

Dorre takken van de bomen
zijn onder ons gekomen

wachtend op iemand
die hen rapen zal

ijverig vergaren zal
lang harelend in een hand

Gevallen takken van bomen
zijn onder ons gekomen

zij zijn zo vertrapt
doods en gebroken

blijven zij verstoken
van elk nieuw levenssap

Dorre takken van de bomen
zijn onder ons gekomen

wachtend op laaiend vuur
om erin recht te staan

ook erin op te gaan
elk nieuw brandingsuur

Gevallen takken van bomen
zijn onder ons gekomen
leggend op koude grond

in een kille tijd
waarin men hen benijdt
die nog warmte vonden

Dorre takken van de bomen
zijn onder ons gekomen

kunnen nog voortbestaan
door flakkerend ontsteken

in een grote teken
vurig in vlam te gaan

Pasen zendt leven vuur
uit mensen ontsproten
dat kan niet verstoten
wel levendig maken

vervult ons vertrouwen
doet wederzijds bouwen

Paasvuur

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

STEVIG IN JE
SCHOENEN!

L&M Workwear
Langestraat 95
8281 AH Genemuiden
T. 038 - 385 53 54
F. 038 - 385 68 04

M. 06 - 547 257 23
E. info@lenmworkwear.nl
I. www.werkkledingnodig.nl
 @lenmworkwear

U toch ook!

Elke bedrijfstak heeft zijn eigen 
specifieke eisen op het gebied 
van werkkleding en persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

Wat zijn uw wensen? 
Als specialist adviseren wij u 
graag over de mogelijkheden.
Wij ontzorgen u graag met onze 
passessies en levering op locatie.

Uw werkkleding onze zorg!



www.vriendenvandeherberg.nl - info@vriendenvandeherberg.nl - Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle, telefoon 038 - 422 61 29

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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