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Het spreekuur werd, zoals al jaren, wekelijks 
gedraaid wordt door drie vrijwilligers uit het 
spreekuurteam. Het meer uitwisselen van 
ervaringen tussen de vrijwilligers kwam het 
functioneren van het team ten goede. Opval-
lend was dat het spreekuur veel meer dan 
voorheen bezocht werd door mensen zonder 
geldige verblijfspapieren. Mede daardoor was 
het aantal bezoekers van het spreekuur wat 
hoger dan in 2015. Slapen, eten, het verlenen 
van ID-kaarten en weer gaan wonen vormden 
opnieuw onze 'core business'.

Twee projecten uit het werkplan kregen op 
verschillende manieren aandacht. De oudere 
dakloze bleek onderwerp te zijn van een 
onderzoek van de Hogeschool Utrecht. Om 
die reden hebben we eigen onderzoek hier-
naar stilgezet. We wachten het rapport van 
de Hogeschool af. Het project over ex-gedeti-
neerden verloopt wat langzamer dan bedoeld, 
maar nadert de eindstreep. In het kader van 
dit project was er wel een extra teambijeen-
komst: een excursie naar de Penitentiaire 
Inrichting in Nieuwegein. 

Omduw is een financieel gezonde organisa-
tie. Dat willen we graag zo houden. Daarom 
kijken we met veel aandacht naar de krimp in 
de kerken. Met name de doorgaande concen-
tratie van parochies en vieringen in de ka-

Voorwoord
Het jaarverslag 2016 van de stichting Omduw ligt voor u. Het is een kleurig geheel geworden. De 
Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep biedt met dit verslag een overzicht over 
de activiteiten in 2016. Dit zijn activiteiten waarvan we een groot deel al 34 jaar ontplooien ten 
behoeve van mensen aan de rand van de samenleving. In 2016 werd nagedacht over een mooie 
lustrumviering in 2017 en was er bijzondere aandacht voor ex-gedetineerden.

tholieke kerk kan een punt van zorg worden. 
We zijn blij dat het Leger des Heils weer het 
werk van Omduw gaat steunen. De kerkelijke 
organisatie van het Leger nam enkele jaren 
geleden afscheid van ons en wordt nu opge-
volgd door hun maatschappelijke dienst.  
Het was ook verheugend dat er opnieuw een 
substantieel bedrag voor Omduw werd inge-
zameld tijdens een verjaardagsfeest.

Omduw is op weg naar 2017 en heeft intus-
sen haar zevende lustrum gevierd. Tijdens 
het lustrum was er een moment om te be-
zinnen en om nieuwe inspiratie op te doen. 
Tijdens borrel en het buffet daarna was er 
alle ruimte om te netwerken. 

Tot slot willen we zowel de vrijwilligers en de 
kerken die ons steunen hartelijk bedanken.

Namens het bestuur, 
Jan de Kruijf, voorzitter
Utrecht, april 2017
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De activiteiten van Omduw kenmerken zich 
door: 

1. Directe, meestal kortdurende, hulpverlening.
2. Het signaleren van misstanden in de stad 

Utrecht. 
3. Het beïnvloeden van besluitvorming die 

betrekking heeft op de diaconale missio-
naire activiteiten.  

De letterlijke betekenis van diaconie is: het 
zich dienstbaar opstellen en hulp bieden aan 
allen die dit nodig hebben. Omduw is zich er 
terdege van bewust dat naast katholieken en 
protestanten ook anderen actief zijn op dit 
terrein. 

De hulpverlening van Omduw concentreert 
zich op mensen aan de rand van de samen-
leving. Dakloosheid en armoede staan hierbij 
centraal. Het gaat bij onze hulpverlening in 

Wat is Omduw?
OMDUW staat voor ‘Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep’. Onder deze vlag 
zet een aantal vrijwilligers uit de lokale kerken zich in voor het welzijn van mensen in de stad 
Utrecht, op basis van christelijke uitgangspunten en waarden. Daarnaast vormen ook de Universele 
en Europese Mensenrechtenverklaringen leidraad voor het handelen van Omduw. 

Missieverklaring
Omduw is een initiatief dat gedragen en gefinancierd wordt door 16 kerken in Utrecht.

Omduw heeft als hoofddoel het welzijn van mensen in deze stad te bevorderen.

Omduw is er vooral om mensen die dakloos zijn (of dreigen te worden) met raad en daad 
terzijde staan.

Omduw werkt met deskundige en gemotiveerde vrijwilligers. Zij geven bezoekers van het 
spreekuur concrete hulp bij het vinden van een slaapplaats of maaltijd, voor zover mogelijk 
en noodzakelijk.

Omduw biedt ook een luisterend oor.

eerste instantie om mensen die geen lid zijn 
van een parochie of kerkelijke gemeenschap. 
Degenen die lid zijn van een kerkelijke orga-
nisatie behoren in de visie van Omduw door 
hun eigen geloofsgemeenschap geholpen te 
worden. De hulpverlening van Omduw komt 
vooral aan de orde in situaties waarin ande-
ren geen hulp bieden. 

Omduw probeert mensen te helpen die 
dak- of thuisloos zijn (of kans lopen dit te 
worden), die geen uitkering hebben of die 
door schulden gebrek dreigen te lijden. Een 
bijzondere doelgroep vormen de zogeheten 
‘ongedocumenteerden’, mensen die onder 
ons verblijven zonder verblijfsvergunning of 
identiteitspapieren. 

Omduw: om mensen recht te zetten
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De organisatie
Omduw is in 1982 opgericht en is sinds 1994 een stichting. Deze stichting wordt gedragen door pa-
rochiële en diaconale instellingen die verbonden zijn aan 16 kerkgemeenschappen in de stad. Er is 
een dagelijks bestuur en een Raad van Advies. Voor het spreekuur is een groep vrijwilligers actief.

Deelnemers Omduw

De deelnemende kerkgemeenschappen in 
Omduw waren in 2016:

•	 Salvatorparochie
•	 Sint Ludgerusparochie
•	 Sint Gerardus Majellaparochie
•	 Tuindorpkerk
•	 Nieuwe Kerk
•	 Domkerk
•	 EUG Oecumenische Studentengemeente
•	 Jacobikerk
•	 Johannescentrumgemeente
•	 Nicolaïkerk
•	 Pieterskerk
•	 Evangelisch Lutherse gemeente
•	 Doopsgezinde gemeente
•	 Remonstrantse gemeente
•	 Anglicaanse Holy Trinity Church 
•	 Oud-Katholieke Kerk

Bestuur
Het bestuur van Omduw bestond aan het 
begin van het jaar uit zeven mensen, waar-
van de meesten afkomstig zijn uit de deelne-
mende kerken. Dit bestuur regelt praktische 
zaken en bereidt beleid voor. De vergaderin-
gen vinden maandelijks plaats, met uitzon-
dering van de zomervakantie. In 2016 kwam 
het bestuur 11 maal bijeen. In september 

trad Ries Mobach, na een 
jarenlange en hoog 
gewaardeerde rol, terug 
uit het bestuur. Hij bleef 
wel meedraaien in het 
spreekuurteam. Mo-
bach kreeg geen opvol-

ger; het bestuur bestaat 
nu uit zes mensen.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit vertegen-
woordigers van de deelnemende kerken. De 
Raad adviseert over beleidszaken en keurt de 
begroting en jaarrekening goed. De Raad van 
Advies komt tweemaal per jaar bijeen. 

Bijeenkomst 12 april
In deze vergadering werden het jaarverslag 
en de jaarrekening besproken. Daarnaast 
waren er sprekers uitgenodigd. 
Omduw heeft in het nieuwe beleidsplan opge-
nomen speciale aandacht te willen besteden 
aan de positie van ex-gedetineerden. Een 
eerste stap was het agenderen van dit onder-
werp voor de eerste bijeenkomst van de Raad 
van Advies in 2016. Daartoe waren Ype Vier-
sen en Marieke van Eck uitgenodigd. Viersen 
is justitiepastor in de Penitentiaire Inrichting 
Nieuwegein. Hij doet daar als geestelijk ver-
zorger individuele gesprekken, bijbelstudies 
en cursussen. Marieke van Eck werkt op de 
afdeling Detentie en Reïntegratie en begeleidt 
als casemanager mensen tijdens de detentie 
en bij hun integratietraject. De gedetineerden 
kunnen zelf, met ondersteuning van Marieke 
en van stagiaires, zaken regelen als een 
uitkering, inschrijven bij Werk en Inkomen, 
verkrijgen van een (nieuwe) identiteitskaart, 
etc. Verder wordt er geholpen met regelen 
van onderdak, trainingen (reclassering), evt. 
contacten met familie. In de discussie blijkt 
dat vooral kortgestraften soms met weinig 
begeleiding de gevangenis verlaten. Maar de 
situaties zijn ook vaak complex: al veel hulp 
gehad, niet willen, psychische problemen. 
Ook blijkt dat er verrassend veel organisaties 
een rol spelen in de begeleiding. 
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Bijeenkomst 16 november
In deze vergadering komt, naast het bespre-
ken en goedkeuren van de begroting, ook een 
inhoudelijk thema aan bod: verslavingszorg 
in Utrecht. Daartoe zijn Gisèle Hoevenaars en 
Jackie Middeldorp van verslavingszorg Victas 
uitgenodigd. Victas gaat per 1 januari 2017 
samen met Jellinek verder onder de naam 
Jellinek. Het is indrukwekkend te horen hoe-
veel onderdelen deze organisatie heeft, hoe-
veel andere actoren er ook bij verslavingszorg 
betrokken zijn en welke ontwikkelingen er op 
dit gebied in de loop van de tijd geweest zijn. 
De informatie is heel nuttig voor het Omduw-
spreekuurteam.

Vrijwilligers voor het spreekuur

Voor het wekelijkse inloopspreekuur werkten  
eind 2016 14 vrijwilligers mee: 9 mannen en 
5 vrouwen. In de loop van het jaar namen we 
afscheid van 2 vrouwen en we verwelkomden 
één nieuwe mannelijke vrijwilliger. In wis-
selende samenstellingen zijn zij in drietallen 
aanwezig op de vrijdagochtend; twee doen 
de gesprekken en één ontvangt de cliënten in 
de wachtruimte. Daarnaast kunnen er hulpac-
tiviteiten uit voortvloeien die op andere tijden 
uitgevoerd worden. 
Tweemaal per jaar komen deze vrijwilligers 
bijeen voor een gezellige maaltijd en uitwis-
seling. Vaak is er ook een spreker die over 
een onderwerp vertelt dat van belang is voor 
het werk.  

Bijeenkomst 8 maart
Voor deze bijeenkomst hadden twee vrijwil-
ligers een notitie voorbereid met vragen rond 
het bijhouden van de dossiers van cliënten. 
De manier waarop spreekuurhouders daar-
mee omgaan verschilt nog wel eens. Het was 
heel nuttig daarover van elkaar te horen en 
er over te discussiëren. Een en ander leidde 
ook tot nuttige tips voor het bijstellen van de 
werkwijze, die in de ‘routekaart’ en andere 
instructies werden opgenomen.

Bijeenkomst 4 oktober
In deze bijeenkomst werd verder doorgepraat 
over de manier van werken bij het spreekuur, 
dit keer aan de hand van een aantal cases 
uit de praktijk, in het bijzonder die situaties 
waarin het moeilijk is een afweging te ma-
ken tussen het streng volgen van de criteria 
en het inspelen op de specifieke situatie. In 
groepjes werd besproken hoe ieder in ver-
schillende lastige situaties handelt. Onder 
meer het beoordelen van de gezondheidssitu-
atie van cliënten (in verband met eetmunten) 
kwam ter sprake. 

stichtingomduw.wordpress.com

De website
De website van Omduw, die sinds 2012 
in de lucht is, geeft veel informatie die 
van belang is voor de doelgroep van Om-
duw. Ook is er informatie te vinden over 
activiteiten van verwante hulporganisa-
ties, waarbij Omduw vaak betrokken is. 

Het aantal bezoekers van de website 
bedroeg in 2016 2.425 (2015: 2.336). 
Pagina’s van de site werden in totaal 
3.761 keer bekeken (2015: 3.964). 
Tophits waren: gedicht ‘Luisteren’ 
(1.649), informatie over Omduw 
(1.481), financiële en andere kernge-
gevens (83), gedicht ‘Laat ons veran-
dering zijn’ (81), lezing ‘Armenzorg, 
vroeger en nu’ (50), informatie over het 
voorkómen van huisuitzetting (45), mis-
sieverklaring Omduw (39), informatie 
over het ROC Midden-Nederland (33) 
en over het boek Wilma (31). 
Bezoekers kwamen uit: Nederland 
(3.304), de VS (196), België (151), 
Duitsland (66) en 19 overige landen.
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post dan in 2015. Een jaarlijkse bijdrage aan 
maaltijden die in De Wijkplaats worden geser-
veerd, is ook een vermeldenswaardige post. 
Zie voor de verdeling van de lasten verder de 
onderstaande grafiek.

Financiën

Baten
De inkomsten van Omduw komen voorname-
lijk uit bijdragen van de aangesloten kerken. 
Dat aandeel was in 2016 78% van alle inkom-
sten. Via bijdragen van diverse instellingen 
kwam 11% van de inkomsten binnen, terwijl 
8% kwam van individuele bijdragen. De aflos-
sing van leningen aan cliënten leverde 2% 
van het geheel op, en rente de resterende 
1%. Zie de figuur over de baten.

Lasten
De lasten waren dit jaar iets hoger dan de ba-
ten, maar dat kon goed opgevangen worden 
vanuit de reserve.  
De uitgaven hadden diverse bestemmingen. 
De grootste post werd gevormd door financi-
ele bijdragen aan cliënten. Die post was nog 
wat hoger dan in 2015. Het verstrekken van 
slaapbonnen is ook altijd één van de grotere 
posten, en ook deze was in 2016 wat hoger 
dan in 2015. Datzelfde geldt voor het betalen 
van nieuwe ID-kaarten of paspoorten voor cli-
enten. De uitgaven aan eetmunten waren iets 
lager dan in 2015. Het afschrijven van lenin-
gen die niet meer terugbetaald zullen wor-
den vormde in 2016 een veel minder grote 
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In het spreekuur werden klanten uit diverse 
windstreken ontvangen. De verdeling van de 
klanten over de verschillende gebieden was 
als volgt:

In totaal werden er in 2016 412 klanten ont-
vangen. Dat is een stijging ten opzichte van 
2015, toen het er 349 waren.  
Sommigen kwamen zeer frequent naar het 
spreekuur. Dat betrof een 
Surinaamse Nederlander, 
een Iraniër, een Marok-
kaan en een man uit Guinee 
Conakry. Uit de cijfers valt 
af te lezen dat er aanzienlijk 
meer mensen uit Afrika naar 
het spreekuur kwamen. Dat 
waren mensen zonder pa-
pieren. Zij kwamen voor eet-
munten en soms ook voor 
treinkaartjes. Als ze om een 
slaapgarantie vroegen werd 
die verstrekt, hoewel zij in 
principe niet in de Sleep Inn 
of de NOIZ (Nood Opvang 
In Zelfbeheer) slapen. 

Het spreekuur
Een belangrijk onderdeel van het werk van Omduw is het wekelijkse spreekuur in de ontvangst-
ruimte in de werfkelder van het Bonifaciushuis aan de Nieuwegracht 61. Hier kunnen mensen met 
hun verhaal terecht en kunnen ze incidentele hulp krijgen of een verwijzing naar andere hulpverle-
ning. Er wordt nooit geld gegeven, maar wel hulp in natura: eetmunten, slaapbonnen, huisraad van 
Emmaüs, ID-kaarten, etc.

Het aantal klanten uit de EU nam af, terwijl er 
wat meer uit (niet-EU) landen in Oost-Europa 
kwamen. Het aantal Nederlanders bleef onge-
veer gelijk.

Aan de klanten werd 751 maal een slaapga-
rantie voor één nacht afgegeven. Dat wil zeg-
gen dat Omduw 751 maal garant wilde staan 
voor de kosten die de Sleep Inn of de NOIZ in 
rekening brengt aan de daklozen.  
Tijdens het spreekuur worden ook munten 
voor een maaltijd in het Smulhuis uitgegeven. 
Deze zogenoemde smulhuismunten worden 
vooral gegeven aan mensen die ziek zijn. In 
totaal werden in 2016 175 eetmunten ver-
strekt. Naast deze munten voor het smulhuis 
geven we ook regelmatig een eetbon voor de 
maaltijd op zondagavond in De Wijkplaats. 
Deze voorziening wordt jaarlijks gesponsord 
door Omduw. We doen dat samen met anderen.

Verschillende malen konden we mensen 
helpen met de inrichting van een kamer of 

2015 2016
Nederland 197 199
EU 59 19
Oost-Europa 
(niet EU)

13 26

Afrika 70 149
Azië 45 8
Amerika 10 11
Totaal 349 412
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etage. Het inrichten doen we met witgoed en 
meubels die we zelf in opslag hebben of door 
zeer voordelig in te kopen bij Emmaüs. 
Omduw helpt ook bij het verkrijgen van een 
nieuw paspoort of een nieuwe ID-kaart. Ie-
mand van Omduw begeleidt klanten naar het 
Stadskantoor en betaalt de kosten. In 2016 be-
taalde Omduw 27 ID-kaarten en 3 paspoorten.

Ongedocumenteerden
De situatie van mensen zonder geldige ver-
blijfsdocumenten was in 2016 niet zonder 
zorgen. Er waren meer ongedocumenteerde 
mannen en vrouwen dan in de jaren ervoor. 
Dat betekende dat het vaak erg lastig was om 
een bed te vinden.  
De Toevlucht heeft sinds de start aan circa 

300 ongedocumenteerde mannen onderdak 
geboden. In 2016 zochten veel mannen on-
derdak en ontstond er een wachtlijst.  
Voor vrouwen werd er vooral onderdak ge-
vonden bij particulieren. De gemeente zoekt 
met organisaties in de keten van hulpverle-
ners naar meer bedden voor vrouwen. De 
opvang van vrouwen is aan het eind van het 
verslagjaar nog een knelpunt.

De Toevlucht kreeg het bericht dat hun huis-
vesting bij het Leger des Heils in 2017 voorbij 
zal zijn, omdat het pand waarin de opvang 
plaatsvond afgebroken gaat worden. Samen 
met het Leger des Heils, maar ook met ande-
ren worden naarstig gezocht naar een nieuwe 
opvanglocatie.

Gratis maaltijden
Omduw maakte ook in 2016 weer een aantal gratis maaltijden voor dak- en thuislozen (mede) 
mogelijk. Twee daarvan, in het Smulhuis, worden geheel gefinancierd door Omduw. Daarbij doen 
leden van het bestuur en spreekuurvrijwilligers ook mee met koken, gasten verwelkomen, opdienen 
en afwassen.

Utrecht. De Maartensmaaltijd past uitstekend 
op de afsluitende dag van deze week. 

Maaltijden in De Wijkplaats
Door het Eykpunt worden in De Wijkplaats in 
Lombok op zondagen maaltijden geserveerd, 
waar veel daklozen en arme buurtbewoners 
aanschuiven. De maaltijden zijn niet geheel 
gratis, maar wel goedkoop: € 1,-. 
Omduw steunde deze maaltijden met een 
jaarbedrag van € 1.200,-.

Koningsmaaltijd
Op 6 januari vond de Koningsmaaltijd plaats, 
die ieder jaar op of rond Driekoningen aan-
geboden wordt in het Smulhuis. Ongeveer 85 
gasten genoten in een goede sfeer van een 
heerlijke maaltijd. Vijf vrijwilligers van Om-
duw hielpen vóór, tijdens en na de maaltijd.

Maartensmaaltijd
Op 11 november vond de Maartensmaaltijd 
plaats in het Smulhuis. Dit keer waren er 
ruim 100 deelenemers en 6 vrijwilligers van 
Omduw. De maaltijd vormde een onderdeel 
van de Maartensweek. Sint Maarten is het 
symbool voor barmhartigheid en solidariteit, 
en de schutspatroon van de stad Utrecht. 
Hij deelde zijn mantel met een bedelaar. Op 
en rond 11 november wordt daarom elk jaar 
‘het feest van het delen’ gevierd. Er zijn tal 
van organisaties die activiteiten organiseren, 
gecoördineerd door de Stichting Sint Maarten 
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Kerkenronde

Met halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Raad 
van Advies en diverse incidentele ontmoetin-
gen is er al het nodige contact met de kerken 
die deelnemers zijn in Omduw. Maar van tijd 
tot tijd is het goed de relatie tussen Omduw 
en de participanten te verstevigen door op 
bezoek te gaan. In 2016 werd een groot deel 
van de aangesloten kerken bezocht of was er 
intensief schriftelijk en telefonisch contact.

Ex-gedetineerden

Mensen die na een gevangenisstraf weer de 
maatschappij in gaan, hebben een verhoogd 
risico om in problemen te komen en mogelijk 
in het daklozencircuit te belanden. Omduw 

Speciale aandachtsvelden
In het nieuwe werkplan 2015 - 2019 werd een aantal onderwerpen benoemd waaraan het bestuur 
extra aandacht wil geven in deze beleidsperiode. In 2016 werd, naast de doorgaande werkzaamhe-
den, gewerkt aan enkele van deze specifieke onderwerpen.

wil onderzoeken hoe het de gestraften na 
de detentieperiode vergaat. Is er voldoende 
opvang / begeleiding voor hen? 
Een eerste introductie was de inbreng van 
justitiepastor Ype Viersen en Marieke van 
Eck, reïntegratiemanager bij de Penitenti-
aire Inrichting Nieuwegein, tijdens de Raad 
van Advies op 12 april. Daarop volgde op 6 
september een heel informatief en boeiend 
werkbezoek van Omduw-bestuur en -vrijwil-
ligers aan het reïntegratiecentrum van de 
PI Nieuwegein. Bestuursleden spraken met 
medewerkers van het Veiligheidshuis en de 
Dienst Werk en Inkomen van de gemeente, 
die ook een rol spelen bij de reïntegratie van 
ex-gedetineerden. Tenslotte vonden ook ge-
sprekken plaats met een voorlichter van het 
Openbaar Ministerie, een rechter en mensen 
van de reclassering. De opgedane kennis zal 

Omduw heeft te maken met een groot 
netwerk van mensen, organisaties en 
instituties die op dezelfde of aanpalende 
terreinen actief zijn.  
Bij de hulpverlening werkt Omduw sa-
men met andere organisaties zoals Re-
lease, STIL, het DPU (Diaconaal Platform 
Utrecht), SDB (Stichting Dienstverlening 
Buitenlanders), USRK (Utrechtse Stedelijke 
Raad van Kerken), het Bisdom, het DMO ( 
Diaconaal Missionair Orgaan) van de PGU 
(Protestantse Gemeente Utrecht), Outre-
ach (voorheen de Doorstroom), het Catha-
rijnehuis, het Smulhuis, Emmaüs, Lister, 

Altrecht, het Straatpastoraat, de Tussen-
Voorziening en de Noodopvang. Ook is er, 
waar nodig, overleg met diaconieën en de 
GG & GD van de gemeente Utrecht, het 
hulpverlenersoverleg en De Toevlucht. Er 
zijn incidenteel contacten met B & W van 
de gemeente. 

Verschillende bestuurleden hebben een 
groot netwerk van formele en informele 
contacten in de kerken en met organisaties 
die werken met dak- en thuislozen en an-
deren die aan de rand van de samenleving 
zijn beland.

Samenwerking
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bijeengebracht worden in een notitie. Die kan 
dienen als informatiebron voor de vrijwilligers 
van Omduw, en geeft mogelijk aanleiding om 
met gemeente en andere partijen in gesprek 
te gaan over verbeteringen.

Oudere daklozen

Een groep die bijzondere aandacht verdient is 
die van de oudere daklozen. Voor hen wordt 
het - door ouderdom en gezondheidsproble-
men - nog moeilijker om op straat te leven. 
Misschien zijn er speciale voorzieningen no-
dig. Omduw wil dat onderzoeken en bespre-
ken met andere organisaties en de gemeente. 
Met diverse contacten in het netwerk zijn 
daartoe gesprekken gevoerd. Daarbij bleek 
al gauw dat een student van de Hogeschool 
Utrecht bezig is hier onderzoek naar te doen. 
Omduw zal de rapportage afwachten en ver-
volgens bezien welke actie te ondernemen.

Armoedecoalitie

Omduw doet mee in het Armoedeplatform 
van de Armoedecoalitie Utrecht. Dit platform 

van hulp- en belangenorganisaties wordt on-
der meer nauw betrokken bij het gemeente-
lijk armoedebeleid. Eerder werd al ingespro-
ken op de armoedenota ‘Utrecht inclusief: 
Utrechtse armoedeaanpak 2016 - 2019’, die 
in december 2015 door de Raad werd aan-
genomen. Bij de uitwerking en evaluatie van 
bepaalde onderdelen werd het Armoedeplat-
form in 2016 geraadpleegd. Zo kwamen de 
Minima-effectrapportage die de gemeente liet 
uitvoeren en de ‘pilot levensgebeurtenissen’ 
aan de orde. 

Daarnaast was er ruimte voor uitwisseling en 
netwerken en stonden onder meer de oplei-
ding voor ervaringsdeskundigen in armoede 
en het opzetten van een sociale supermarkt 
op de agenda.

Op Wereldarmoededag, 17 oktober, werd 
een manifestatie in Lombok georganiseerd: 
‘Samen wonen, werken, delen’. Met muziek, 
interviews, de opbrengst van dialoogbijeen-
komsten en een gezamenlijke maaltijd. Deze 
slotmanifestatie werd voorafgegaan door tal 
van activiteiten in Utrechtse wijken, in de 
week van 11 - 17 oktober, met o.a. aandacht 
voor het armoedebeleid en jongeren.

In 1982 werd Omduw opgericht. 2017 
wordt dus een lustrumjaar: 35 jaar Om-
duw. In de loop van 2016 ging een taak-
groep uit het bestuur aan de slag met het 
maken van plannen voor de viering van dit 
jubileum. 

Besloten werd om op 31 maart 2017 een 
bijeenkomst te organiseren onder de titel 
‘Te gast bij Omduw’. Met onder meer een 
minisymposium en een heerlijke maaltijd, 
bereid door bestuur en vrijwilligers. Dit 
alles in het Bonifaciushuis, waar ook het 
Omduw-spreekuur zijn stek heeft. 

Ter gelegenheid 
van deze viering 
werd ook een ‘jubi-
leumkrant’ voorbereid. 
Daarin een stuk (recente) 
geschiedenis, praktijkverhalen, 
columns en een vooruitblik. 

In het najaar werd gewerkt aan het maken  
van een uitnodigingsfolder, het opbouwen/
actualiseren van een adresbestand, schrij-
ven van teksten, uitnodigen van gast-
schrijvers en het verder uitwerken van het 
programma voor de bijeenkomst.

Bijna 35 jaar Omduw
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Ieder mens is een verhaal
Ieder mens is een verhaal

een verhaal van liefde en strijd

met een ongewis begin

en een ongewis einde

vol gebeurtenissen

die uniek zijn

hoewel ze iedereen

kunnen overkomen.

Ieder mens is een verhaal

eindeloos boeiend

voor wie de tijd neemt

en luisteren wil.

 
Leo Mesman

Stichting Omduw

Secretariaat:  
Aartsbisschop Romerostraat 600 
3573 AW Utrecht 
06-81788483 
omduwutrecht@gmail.com 
stichtingomduw.wordpress.com


