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S T I C H T I N G

OMDUW
oecumenische missionaire 
diaconale utrechtse werkgroep

Het is niet een kijk op onze feestdagen die ik 
deel. Ik ben er van overtuigd dat deze dagen 
juist inspiratie en positieve impulsen inbren-
gen in ons leven. Bij iedereen op zijn of haar 
eigen manier. Ook al duren ze zelf slechts één 
of enkele dagen.

Bij Stichting Omduw heb ik geen twijfel aan 
de inzet van bestuur en vrijwilligers voor 
mensen aan de rand van de samenleving. 
Het spreekuur aan de Nieuwegracht, de hulp 
aan daklozen en ex-gedetineerden: het zijn 
onmisbare initiatieven in een stad die gast-
vrij wil zijn voor iedereen. Net als de vele 
andere initiatieven in de stad waar Omduw 
bij betrokken is: het inloopspreekuur (met 
de eet- en slaapbonnen), de noodopvang 
De Toevlucht, het Hulpverlenersoverleg, het 
Armoedeplatform, de maaltijden die u aan 
daklozen aanbiedt.

Namens de gemeente Utrecht wens ik u én 
onszelf geluk met uw 35-jarig lustrum. Wij 
zijn blij met een partner in de stad zoals  

24/7/365
Feestdagen als Sint Maarten, Sinterklaas, Ramadan, Kerstmis - je komt soms mensen tegen die aan 
de uitstraling en kracht van die feestdagen twijfelen. “Ja, tijdens Sint Maarten delen we alles met el-
kaar. Rondom de Sinterklaastijd zijn we zoet. Tijdens de Ramadan vasten we. Met Kerstmis zingen 
we ‘vrede op aarde’. ” Maar dat zijn we na de dag of periode in kwestie al snel vergeten, waarna we 
gewoon doorgaan met ons leven van alledag.

Omduw, die kritisch en constructief meedenkt 
en zich vol blijft inzetten om Utrechters aan 
de onderkant van de samenleving ‘recht te 
zetten’. Niet één dag of enkele dagen in het 
jaar, maar 24/7/365.

Jan van Zanen 
Burgemeester van Utrecht
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Wat was

De organisatie
Omduw is een afkorting voor de in 1982 op-
gerichte Oecumenische Missionaire Diaconale 
Utrechtse Werkgroep. De werkgroep startte 
als vereniging en werd in 1994 voortgezet als 
Stichting Beheer Omduw, zoals vastgelegd in 
de stichtingsakte. Deze akte werd in 2010 ge-
wijzigd, om het bestuursmodel aan te passen 
aan de werkelijkheid van toen. Dat betekende 
dat de dagelijkse leiding en besluitvorming 
bij het bestuur kwamen te berusten. De 
Raad van Advies is het adviesorgaan voor het 
bestuur. Naast advisering beslist de Raad over 
de begroting en de jaarrekening. De Raad 
van Advies bestaat uit vertegenwoordigers 
van de deelnemende Utrechtse kerken en 
organisaties. De inspraak van de Raad is voor 
het bestuur waardevol.

Wat doet Omduw?

Omduw wil het welzijn, in brede zin, van de 
mensen in de stad helpen bevorderen. Om-
duw bekommert zich in het bijzonder om 
het welzijn van hen die aan de rand van de 
samenleving terecht zijn gekomen of dreigen 
te komen. Het gaat daarbij vooral om dak- en 
thuislozen die niet geholpen worden door een 
diaconale of missionaire instelling. Omduw 

vindt: “Een samenleving die zichzelf respec-
teert, kent geen dak- en thuislozen.” De hulp 
wordt in eerste instantie verleend tijdens het 
wekelijkse spreekuur. Het spreekuur is dan 
ook het hart van onze organisatie, waarbij het 
de inzet van Omduw is de bezoekers weer 
rechtop te zetten!

De huisvesting

Het spreekuur van Omduw startte destijds 
in het kantoor van het Vrijzinnig Protes-
tants Centrum aan de Nieuwegracht 27. Kort 
daarna is het spreekuur voortgezet in Het 
Catharijnehuis. In 1994 verhuisde het naar 
de kelder van de Leeuwenberghkerk aan 
de Schalkwijkstraat. Sinds 2001 werd het 
spreekuur gehouden in het parochiehuis van 
de Catharinakerk aan de Nieuwegracht 61. 
Sinds 2012 is dit gebouw eigendom van de 
Sint Bonifacius Stichting die het voormalige 
parochiehuis na een ingrijpende restauratie 
verhuurt. Zo is de bovenverdieping in gebruik 
bij de Tilburg School of Catholic Theology en 
houdt Omduw spreekuur in de werfkelders 
van het gebouw. Sinds 2012 heet het pand 
aan de Nieuwegracht 61 het Sint Bonifacius-
huis en worden de werfkelders om niet aan 
Omduw ter beschikking gesteld. 

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 te 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.

Wat was

De organisatie
In 2017 bestaat Omduw 35 jaar. Omduw 
is een afkorting voor de in 1982 opge-
richte Oecumenische Missionaire Diaconale 
Utrechtse Werkgroep. De werkgroep start-
te als vereniging en werd in 1994 voort-
gezet als Stichting Beheer Omduw, zoals 
vastgelegd in de stichtingsakte. Deze akte 
werd in 2010 gewijzigd om het bestuurs-
model aan te passen aan de werkelijkheid 
van toen. Dat betekende dat de dagelijkse 
leiding en besluitvorming bij het bestuur 
kwamen te berusten. De Raad van Ad-
vies is het adviesorgaan voor het bestuur. 
Naast advisering beslist de Raad over de 
begroting en de jaarrekening. De Raad 
van Advies bestaat uit vertegenwoordigers 
van de deelnemende Utrechtse kerken en 
organisaties. De inspraak van de Raad is 
voor het bestuur waardevol.

Wat doet Omduw?

Omduw wil het welzijn, in brede zin, van 
de mensen in de stad helpen bevorderen. 
Omduw bekommert zich in het bijzonder om 
het welzijn van hen die aan de rand van de 
samenleving terecht zijn gekomen of drei-

gen te komen. Het gaat daarbij vooral om 
dak- en thuislozen die niet geholpen worden 
door een diaconale of missionaire instelling. 
Omduw vindt: “Een samenleving die zichzelf 
respecteert, kent geen dak- en thuislozen.” 
De hulp wordt in eerste instantie verleend 
tijdens het wekelijkse spreekuur. Het spreek-
uur is dan ook het hart van onze organisa-
tie, waarbij het de inzet van Omduw is de 
bezoekers weer rechtop te zetten!

De huisvesting

Het spreekuur van Omduw startte destijds 
in het kantoor van het Vrijzinnig Protes-
tants Centrum aan de Nieuwegracht 27. 
Kort daarna is het spreekuur voortgezet in 
Het Catharijnehuis. In 1994 verhuisde het 
naar de kelder van de Leeuwenberghkerk 
aan de Schalkwijkstraat. Sinds 2001 werd 
het spreekuur gehouden in het parochie-
huis van de Catharinakerk aan de Nieu-
wegracht 61. Sinds 2012 is dit gebouw 
eigendom van de Sint Bonifacius Stichting 
die het voormalige parochiehuis na een 
ingrijpende restauratie verhuurt. Zo is de 
bovenverdieping in gebruik bij de Tilburg 
School of Catholic Theology en houdt Om-
duw spreekuur in de werfkelders van het 
gebouw. Sinds 2012 heet het pand aan de 
Nieuwegracht 61 het Sint Bonifaciushuis 
en worden de werfkelders om niet aan 
Omduw ter beschikking gesteld. 
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Terugblik

Wat ging er om bij Omduw in 
de afgelopen 5 jaar? 

Omduw geniet onder de dak- en thuislozen in 
Utrecht vooral bekendheid om het wekelijks 
spreekuur op de vrijdagochtend en de bon-
nen/munten voor gratis maaltijden of over-
nachtingen. Deze ‘kernactiviteiten’ komen in 
deze terugblik natuurlijk aan bod, maar ook 
andere aspecten en ontwikkelingen in het werk 
van Omduw. Dit gebeurt eerst op hoofdlijnen 
en vervolgens op een aantal specifieke onder-
delen van het werk.

Ontwikkeling van het werk op 
hoofdlijnen

2012 was voor Omduw een jaar van gro-
tere zichtbaarheid en betrokkenheid bij het 
werk. De in dit jaar gestarte eigen website 
droeg eveneens in belangrijke mate bij aan 
de zichtbaarheid en bereikbaarheid. Omduw 
vierde haar zesde lustrum in De Wijkplaats 
en ontving in november de ‘Mantel van Sint 
Maarten’, een aanmoedigingsprijs van de Pro-
testantse Gemeente Utrecht. Om het morele 
en financiële draagvlak voor het werk van 
Omduw te versterken werd een Vriendenkaart 
geïntroduceerd.

2013 was een jaar van consolidatie en verdie-
ping, met een actief bestuur dat op sterkte 
kon functioneren. De website bleek een ef-
fectief communicatiemiddel, waardoor men-
sen Omduw steeds beter wisten te vinden. 
De contacten met verwante hulporganisaties 
en de kerken werden intenser. Ook buiten 
het spreekuur om nam het aantal hulpvragen 
toe. Het bestuur hield individuele evaluatie-
gesprekken met alle spreekuurvrijwilligers. 
Deze leverden veel verbeterpunten op, die 

gezamenlijk werden besproken. Eind 2013 
ging een lang gekoesterde wens in vervul-
ling, namelijk het opzetten van een sobere 
nachtopvang onder de passende naam ‘De 
Toevlucht’ voor ongedocumenteerden (vooral 
mannen) die in Utrecht op straat leefden.

In 2014 werd de continuïteit van het werk 
verder uitgebouwd. Het bestuur had baat bij 
de nieuwe, goed ingewerkte penningmeester. 
In een aantal gesprekken met de vrijwilligers 
van het spreekuurteam werd aandacht be-

2012 de Mantel van Sint Maarten en  
2014 Kampioen vrijwilligers Utrecht

Het spreekuur van Omduw

In 2012 ontving Omduw de Mantel 
van Sint Maarten
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steed aan het meer op één lijn komen bij de 
omgang met een aantal ‘vaste klanten’ en 
het verbeteren van de spreekuurrapportages. 
Een vertegenwoordiger van de ChristenUnie 
kwam langs om aan Omduw een penning uit 
te reiken als ‘Kampioen vrijwilligers Utrecht’. 
Het aantal bezichtigingen en bezoekers van 

de website bleef groeien. De contacten 

binnen het Utrechtse netwerk van organisa-
ties en instellingen die zich bezighouden met 
armoedebestrijding en steun aan dak- en 
thuislozen verliepen uitstekend. De betrok-
kenheid van vertegenwoordigers van lidker-
ken bij Omduw bleef uiteenlopend van aard, 
van heel goed tot matig. Een belangrijke ver-
andering van praktisch-organisatorische aard 

Rustig doorduwen
Bij Omduw heb ik allerlei associaties: van kerkelijke achterkamer via ratelende rentmeester 
tot  krasse knarren en ‘Yes we can’. Ze tonen een wat afstandelijke haat-liefde-verhouding, 
passend bij een al lang uitgetreden gereformeerde jongen. En tegelijkertijd heb ik een 
groeiende waardering voor dit overblijfsel uit de eighties en nineties, de tijd dat de huidige 
(maatschappelijke) opvang voor dak- en thuislozen ontstond, toen nog tegen de verdruk-
king in. Omduw en haar mensen waren daar bijna altijd bij betrokken. Vaak stil steunend op 
de achtergrond, soms stuwend en op de trom roerend. De nachtopvangen Sleep-in en NoiZ, 
nu onderdeel van de Tussenvoorziening, dagopvang Catharijnehuis, Straatnieuws en het  
Smulhuis: allemaal gestart met actieve steun van Omduw.

Dat was toen, ooit. Belangrijk maar lang geleden. Omduw als voorbeeld van oude mensen, 
de dingen die voorbij gaan. Nieuwe tijden vereisen nieuwe manieren, nieuwe mensen? Ook, 
maar niet alleen! Ik was erg blij toen de kerkgemeenschap in Utrecht niet alleen sputterde 
tegen het nieuwe en kille vreemdelingenbeleid, maar opnieuw draagvlak wist te creëren 
voor het besef dat het zo niet kon. En tegelijkertijd een noodzakelijke maar ‘verboden’ 
voorziening van de grond wist te tillen: De Toevlucht, een nachtopvang voor ongedocu-
menteerden. Dat kwam niet alleen door Omduw, maar daarin toonde ze wel haar kracht. 
Voortdurend hoorde, zag (en vermoedde) ik toen de krasse knarren van Omduw in actie. In 
discussie met politiek en instellingen, in gesprek met de ongedocumenteerden, en waar-
schijnlijk in voortdurend contact met hun kerkelijke achterban. In actie voor een doel en op 
een manier waar ik warm van word. Rustig doorduwend. Yes we can!

De thuis- en daklozen zijn er nog niet. De 
ongedocumenteerden blijven in de marge. En 
wie de volgende kwetsbare groepen zullen 
vormen, is de vraag. Voor hen is het goed te 
weten dat er clubjes als Omduw zijn. Clubjes 
betrokken mensen, die rustig en onvermoei-
baar doorduwen om samen met hen een zo 
goed mogelijke plek te creëren.

Peter ten Cate, werkzaam bij Tussenvoorziening 
vanaf 2010, daarvoor onder meer bij Straatnieuws 
en Overlevingskunst
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was het feit dat Omduw ‘ondergronds’ 
ging. We verhuisden naar een nieuwe 
ruimte voor het spreekuur: de werfkelders 
onder het pand Nieuwegracht 61.

Het jaar 2015 bracht geen grote veranderin-
gen in het werk als zodanig. Wel werd een 
aantal accentverschuivingen zichtbaar. Onder 

de vrijwilligers van het spreekuur bleef de be-
hoefte aan onderlinge uitwisseling en afstem-
ming groeien, waarop door het bestuur graag 
werd ingespeeld. Het aantal spreekuurbezoe-
kers liep wat terug ten opzichte van 2014. 
In de hulpverlening verschoof het accent 
‘van slapen naar eten’, ongetwijfeld onder 
invloed van het ruimhartigere beleid van de 
gemeente in het faciliteren van gratis over-
nachtingen. Een andere accentverschuiving 
was dat de vluchtelingenproblematiek meer 
aandacht vroeg, wat onder andere bleek uit 
de nauwe betrokkenheid van Omduw bij De 
Toevlucht. De vernieuwde Utrechtse Armoe-
decoalitie ging voortvarend aan de slag en 
Omduw ging actiever deelnemen aan het 
breed samengestelde Armoedeplatform van 
hulp- en zelforganisaties. Zelf stelde Omduw 
een nieuw werk/beleidsplan vast voor de peri-
ode 2015-2019. Binnen het bestuur trad een 
nieuwe secretaris aan. Om de ANBI-status te 
kunnen behouden, werd de informatie over 
de huishouding van Omduw op de website 
uitgebreid en aangepast aan de nieuwe wet-
telijke regels.

In 2016 begon Omduw aan twee projecten 
te werken. Het eerste project is ‘De oudere 
dakloze’. Hoe handhaaft deze zich en is er be-
hoefte om alsnog te gaan wonen, zijn vragen 
die daarbij spelen. Daarnaast is er het project 
‘Ex-gedetineerden’. In dat project wordt op 
een rij gezet wat een gedetineerde overkomt 
als hij de gevangenispoort verlaat en hoe hij 
zich daarop kan voor bereiden. Bij de start 

van dit project waren ds. Ype Viersen, justitie-
pastor bij de Penitentiaire Inrichting Nieuwe-
gein (PI), en Marieke van Eck, casemanager 
op de afdeling Detentie en Reïntegratie van 
deze PI, bij Omduw te gast om informatie te 
geven en van gedachten te wisselen. Dit jaar 
trad Ries Mobach na jarenlange inbreng terug 
uit het bestuur. Hij blijft wel meedraaien in 
het spreekuurteam. Onder grote dank namen 
we van deze echte Utrechter afscheid. Ook 
stond Omduw dit jaar in het zonnetje doordat 
twee bestuursleden op Koningsdag een lintje 
kregen opgespeld door burgemeester Jan 
van Zanen. Het werk van het spreekuur werd 
gekenmerkt door het feit dat meer ongedocu-
menteerden het spreekuur bezochten. In de 
teambespreking namen we enkele casussen 
door om zo van elkaar te leren. In het najaar 
werd in de Raad van Advies voorlichting ge-
geven over de verslavingszorg bij Victas, de 
organisatie die thans Jellinek genoemd wordt 
en die nauw samenwerkt met de gelijknamige 
organisatie in Amsterdam.

De zon, daar word ik zo 
gelukkig van

Els (1968) woont de laatste jaren re-
gelmatig in huizen van vrienden. Dan 
weer bij de een, dan weer bij de ander. 
Sinds september 2012 is ze echt dak-
loos en slaapt ze in de nachtopvang in 
Utrecht.’In Zeist word ik niet geholpen. 
Daar willen ze me alleen maar pillen 
geven en dat wil ik niet. Van die pillen 
word je helemaal gek. Nu ben ik op de 
loop.’ Op straat vindt ze haar weg wel 
en ze weet hoe ze moet overleven. On-
danks dat ze geen vaste woon- of ver-
blijfplaats heeft, is Els gelukkig. ‘Hoewel 
er een hoop gajes op straat rondloopt, 
is het leven geweldig en mijn leven is 
geweldiger! Het gaat echt heerlijk met 
me. De zon, daar word ik zo gelukkig 
van.’ Dan pakt Els haar fiets en rijdt 
door de bossen om Utrecht heen.

Uit: Straatgeheimen, Hugo Verkley 2014

In 2014 ging Omduw ‘ondergronds’
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Het spreekuur

In 2012 werd een daling van het aantal 
bezoekers van het spreekuur gesignaleerd, 
mede door het aangescherpte (regiobinding) 
en tegelijkertijd ruimhartigere beleid van de 
gemeente bij het faciliteren van de nachtop-
vang. Bijgevolg veranderde het karakter van 
het spreekuur. Mensen kwamen minder vaak 
voor slaapgaranties en vaker met complexe 
problemen als schulden of dreigende huisuit-

zettingen.  
De daling in het aantal bezoekers zette zich 
in 2013 voort en stabiliseerde daarna. Na 
een analyse van alle individuele spreekuur-
dossiers, zijn duidelijker richtlijnen voor de 
vrijwilligers geformuleerd hoe ze mensen met 
hardnekkige problemen beter kunnen helpen.  
Hulpvragen op het spreekuur betroffen, naast 
slaapgaranties en eetbonnen/munten voor 
zieke daklozen, de aanschaf van een nieuwe 
identiteitskaart (ID) of paspoort, de inrichting 

Aantallen bezoekers spreekuur Omduw, 2002- 2015
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De spreekuurruimte van Omduw aan de werf van Nieuwegracht 61
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van een kamer of woning, het verkrijgen 
van een uitkering, hulp bij schuldsanering 
en een lening of gift voor de borgsom voor 
nieuwe woonruimte.

Over het zoeken van onderdak gesproken: 
ook Omduw kreeg daarmee te maken. In 
2012 verkocht de RK Binnenstadsparochie 
namelijk het parochiecentrum aan Nieuwe-
gracht 61, waar Omduw sinds vele jaren elke 
vrijdagochtend spreekuur hield. Tot onze 
vreugde bleek de nieuwe eigenaar, de Stich-
ting Bonifacius, van harte bereid om twee 
werfkelders onder het pand om niet aan Om-
duw voor het wekelijkse spreekuur beschik-
baar te stellen  
Zo kreeg Omduw een eigen ruimte en een 
eigen voordeur aan de werf. Heel belangrijk 
was ook dat we ons werk op een passende 
plaats konden voortzetten, namelijk in de bin-
nenstad en om de hoek bij de dagopvang van 
dak- en thuislozen aan de Catharijnesteeg. 
Door het werk aan de noodzakelijke techni-
sche aanpassingen van beide kelders was de 
situatie voor zowel klanten als vrijwilligers 
enige tijd nogal onrustig en stoffig. Maar 
die zorgen zijn gelukkig verleden tijd en de 
contacten met de verhuurder zijn hartelijk en 
efficiënt.

De maaltijden

Tweemaal per jaar trakteerde Omduw ook 
in delaatste vijf jaar de dak- en thuislozen in 
onze stad op een feestelijke en gratis maal-
tijd in het ‘Smulhuis’: de Koningsmaaltijd op 

het feest van Driekoningen op 6 januari en 
de Maartensmaaltijd op 11 november, de 
naamdag van Sint Maarten, schutspatroon 
van Utrecht. Steevast hielp een aantal van de 
Omduwvrijwilligers mee bij het bereiden en 
serveren van de maaltijd. De Koningsmaaltijd 
kwam vanaf 2012 in de plaats van de traditio-
nele kerstmaaltijd, die immers samenviel met 
een vergelijkbaar aanbod elders in de stad.  
Omduw coördineerde ook de Paasmaaltijd in 
de Winkel van Sinkel. Deze maaltijd was voor 
mensen met een kleine beurs en ook een 
twintigtal daklozen mocht aan deze feestelijke 
Paasmaaltijd deelnemen. De maaltijd was 
gratis en het personeel werkte zonder loon 
voor deze bijzondere maaltijd. Omduw finan-

De spreekuurplek aan de Nieuwegracht 61

't Smulhuis

"Waarom krijg ik geen eetbonnen en hij 
wel? Ik pik het niet!" Jan is behoorlijk 
aangeslagen. Hij dreigt zelfs met ons 
op de vuist te gaan. "Moet je eens goed 
luisteren, Jan", begin ik. "Je krijgt geen 
slaapbriefje, omdat je verleden week 
hier ook was. Je weet, dat we niet elke 
week voor iedereen klaar kunnen staan. 
Daarom krijg je ook geen eetbonnen, 
want je slaapt niet in het Snurkhuis 
vannacht. Dus kom je daarom ook niet 
in 't Smulhuis. Karel heeft erg doorge-
lopen voeten. Hij krijgt een verwijzing 
naar de GGD-arts. Om zijn slechte ge-
zondheid krijgt hij ook een eetbon. Alle 
daklozen zijn niet gelijk, Jan. Jij pro-
beert ons te plukken, maar dat pikken 
wij weer niet. Dag Jan, tot ziens."

Dat was nummer achttien. "Laat de 
volgende maar binnenkomen", zeg ik 
tegen mijn collega. Samen voeren wij 
de gesprekken op het spreekuur van 
Omduw. Een derde persoon verzorgt 
koffie en thee in de wachtkamer.

Uit: ‘Spaanders - Snippers van een verknipt 
leven’, J.D.M.A. (Hans) Heijkoop 2007.

Bereiden van de Maartensmaaltijd
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cierde ook de bijna-gratis maaltijd die elke 
zondag door vrijwilligers wordt gekookt in De 
Wijkplaats voor daklozen en buurtbewoners 
met weinig inkomen. Omdat de eigen bij-
drage van 1 euro voor ongedocumenteerden 
soms toch nog een drempel bleek, werden 
door Omduw in 2013 gratis eetbonnen in-
gevoerd. Zusterorganisatie STIL bepaalt wie 
hiervoor in aanmerking komen onder de 
ongedocumenteerden. 

De schuldhulpverlening

Hulp bij het saneren van individuele schul-
den bleek een steeds belangrijker thema 
op het spreekuur. Omdat de kennis van de 

vrijwilligers op dit terrein tekortschoot, 
werd contact gelegd met het project 

’SchuldHulpMaatje’, dat georganiseerd wordt 
vanuit het Stiltecentrum in Hoog Catharijne. 
Drie vrijwilligers werden in staat gesteld gra-
tis de opleiding tot SchulHulpMaatje te vol-
gen. Ze konden daarna meteen aan de slag 
met een drietal cliënten.  
Het beroep op dit soort hulp verdubbelde in 
2013, toen zes mensen geholpen werden bij 
de sanering van hun schulden en het rege-
len van hun financiën. Betrokken vrijwilligers 
hebben regelmatig contact met bewind-
voerders en andere schuldhulpmaatjes van 
klanten. Het beroep op schuldhulpverlening 
steeg in 2014 naar 14 personen die werden 
bijgestaan. Naar verwachting zal de vraag om 
schuldhulp de komende jaren stijgen. 
Het bestuur stelde in 2014 een beleid vast 
voor het verstrekken van individuele lenin-
gen en giften aan klanten. Leningen wor-
den voortaan alleen verstrekt aan mensen 
met een regulier inkomen, bijvoorbeeld een 
gemeentelijke daklozenuitkering. Anders is er 
sprake van een gift. Ook een borgsom voor 
de huur van een nieuwe kamer of woning kan 
alleen gegeven worden als men een inkomen 
heeft. Omduw verstrekt geen leningen of gif-
ten voor boetes en aan mensen die bij Stads-
geldbeheer worden begeleid. Aan iemand die 
gaat wonen, kan maximaal een gift van 250 
euro worden verstrekt. 

De nachtopvang voor ongedo-
cumenteerden: van STOM naar 
De Toevlucht

In 2010 besloot de gemeenteraad dat daklo-
zen die geen binding hebben met Utrecht niet 
meer in de nachtopvang mochten worden 
toegelaten. Daardoor stonden mensen zonder 
papieren en Oost-Europeanen op straat. Te-
vens werd besloten om Barka, een organisa-
tie die Oost-Europeanen terugbegeleidt naar 
hun geboorteland, van een forse subsidie te 
voorzien. Voor de ongedocumenteerden werd 
niets gedaan. Daarom besloot Omduw om 
samen met twee oud-bestuursleden van de 
Noodopvang te onderzoeken of het mogelijk 
was een nachtopvang voor deze mensen te 

Schulden
Annie vertelt ons, dat ze weer een 

hoge schuldenlast torst. Nu is ze ook 
nog haar baan kwijt. "Werkt je vriend 
nog?", vragen wij, want we kennen 
Annie al langer. "Nee, hij heeft astma", 
antwoordt ze kordaat. "Hoezo?", vraag 
ik verbaasd, "hij rookt als een schoor-
steen!" "Ach, weet ik veel", antwoordt 
Annie. "Hij heeft wel tien baantjes ge-
had, maar nooit voor lang. Hij zegt dat 
werk voor de dommen is." Wij hopen, 
dat hij wijzer wordt. Plots wordt Annie 
heftig. "Ze willen me mijn kind afne-
men." Ja, ja, we weten dat Annie lonkt 
naar gokken en gokt op lonken. "Is een 
pleeggezin dan niet een betere gok?" 
vragen wij. Annie steunt en wij met 
haar. We hebben verweerschriften voor 
haar geschreven naast adviezen voor 
maatschappelijk werk en de krediet-
bank. We maken toch nog wat afspra-
ken met Annie.

Uit: '- Spaanders - Snippers van een verknipt 
leven', J.D.M.A. (Hans) Heijkoop, 2007.
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organiseren. Daarvoor was een stichting no-
dig. Het werd de Stichting Ongedocumenteer-
de Medelanders, kortweg STOM. Het bleek 
niet eenvoudig om een opvang te organise-
ren. Het vinden van geld, huisvesting en vrij-
willigers bleek geen sinecure. Het duurde tot 
eind 2013 voordat er een nachtopvang voor 
ongedocumenteerden kwam. Omduw kwam 
in contact met andere partners, die er wel in 
slaagden een nachtopvang voor ongedocu-
menteerde mannen te starten. De stichting 
De Toevlucht werd geboren en 30 mannen 
konden in ruimtes boven het kerkelijk bureau 
aan de Eykmanlaan een slaapplek vinden. 
Het nodige geld werd onder voorwaarden 
ter beschikking gesteld door de diaconie van 
de Protestantse Gemeente Utrecht, de Ka-
tholieke Caritas Utrecht en Kerk in Actie. De 
belangrijkste voorwaarde was dat De Toe-
vlucht in gesprek zou gaan met de gemeente 
Utrecht. De organisaties vonden namelijk dat 
de opvang voor ongedocumenteerden een 
zaak van de burgerlijke overheid was. Medio 
2014 besloot de gemeente Utrecht om De 
Toevlucht te subsidiëren. In 2014 moest de 
opvang verplaatst worden naar het Leger des 
Heils in de Oudwijkerveldstraat. Naast geld 
en huisvesting, zorgt een grote groep vrijwil-
ligers als nachtwacht voor het goed functio-
neren van de opvang. De Toevlucht kreeg in 
2014 samen met Villa Vrede (dagopvang van 

ongedocumenteerden) de Mantel van 

Sint Maarten. Het was een waardering voor 
de wijze waarop brood, bad en bed door De 
Toevlucht werden ingevuld.

De vrijwilligers

Omduw kan bogen op een groep enthou-
siaste en betrokken vrijwilligers, afkomstig 
uit de lokale kerkgemeenschappen. Volgens 
een in onderling overleg opgesteld rooster 

voor alle vrijdagochtenden in het jaar, wordt 
elk spreekuur verzorgd door drie teamleden: 
een voor de opvang van onze gasten in de 
wachtkamer en twee voor het gesprek over 
de hulpvraag.

Eigenlijk ben ik de hele dag druk 

Lellebel is de beste vriendin van Gert (1952). Ze zijn vaak samen. Als Gert naar de kerk 
gaat bijvoorbeeld, dan is Lellebel ook regelmatig van de partij. “Dan doe ik haar in een 
bakje en kan ze mooi mee”, zegt Gert. Zijn kip is erg geliefd. “Regelmatig stoppen kinderen 
uit de buurt een tekening van haar in de brievenbus of wordt er een kropje sla in de tuin 
gegooid.” Het zwerversbestaan heeft Gert niet helemaal vaarwel gezegd. Nog zeker vijf keer 
per week komt hij bij de Utrechtse dagopvang en eet en drinkt daar wat met bekenden. 
Daarnaast heeft hij regelmatig daklozen over de vloer. “In de voorste kamer van mijn huis 
laat ik soms iemand slapen die ik op het station tegenkom en die nergens terecht kan. Maar 
dat kan niet voor altijd zo zijn, dus dan probeer ik diegene te helpen en ga ik met hem bij 
bepaalde hulpinstanties langs. Eigenlijk ben ik dus de hele dag druk.

Uit ‘Straatgeheimen - verhalen van dak- en thuislozen’, Hugo Verkley, 2014.

Omduw kan bogen op een groep 
enthousiaste en betrokken vrijwilligers
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Het spreekuurteam bestond in 2016 uit 14 
vrijwilligers (8 mannen en 6 vrouwen). Vier 
van hen zitten ook in het bestuur. De sa-
menstelling van het team is vrij constant. 
Daardoor is er veel ervaring. In de afgelopen 
5 jaar zijn er 2 nieuwe mensen bij het team 
gekomen en zijn er 2 afgevallen. Nieuwe 
teamleden krijgen een korte introductie.

De routekaart is een bron van informatie over 
de diverse hulpinstanties die naast Omduw 
ook betrokken zijn bij dak- en thuislozen. 
Deze informatie is een nuttige aanvulling 
op het Straatkompas dat in 2016 door de 
Stichting Goud is vernieuwd. Ook staan in 
de routekaart de procedures beschreven die 
we volgen bij het vervullen van onze taken. 
Belangrijke onderdelen van de routekaart 
werden omgezet in korte ‘instructies’ per 
onderdeel. 

Elk half jaar komen de vrijwilligers en be-
stuursleden samen in de gastvrije pastorie 
van de Antonius van Paduaparochie (thans 
onderdeel van het ‘Stadsklooster Utrecht’) 
om samen van een zelf gekookte maaltijd 
te genieten en om onderling informatie uit 
te wisselen en van gedachten te wisselen, 
al dan niet mentaal gevoed door de inbreng 
van een deskundige inleider. Zo werd in 2012 

aandacht besteed aan (de gevolgen van) het 
nieuwe toelatingsbeleid voor de nachtopvang 
van de gemeente Utrecht en de werkwijze in 
de praktijk van de Sleep-Inn, ook ten aanzien 
van ongedocumenteerden. In 2013 kwam 
directeur bedrijfsvoering van de Katholieke 
Theologische Hogeschool Tilburg, mevrouw 
Ada van der Velden-Westervelt, vertellen over 
het onderwijs in deze instelling, die evenals 
Omduw onderdak heeft in het Sint Bonifacius-
huis aan de Nieuwegracht. 
In 2013 werden de resultaten besproken van 
de evaluatiegesprekken van het bestuur met 
de vrijwilligers over de eigen beleving van het 
werk en mogelijke verbeterpunten. Dit leidde 
tot de invoering van een aantal bijstellingen 
en innovaties, zoals een nieuwsbrief voor alle 

Je kunt altijd weer de weg omhoog vinden

Na de dood van zijn vader gaat het met de Poolse Roman (1971) slechter dan ooit. Hij 
bezoekt menige psychiatrische inrichting en slikt jarenlang medicijnen. Maandenlang dwaalt 
hij over straat, dan weer biedt Barka uitkomst. “Als ik op het station sliep had ik regelmatig 
het idee om zelfmoord te plegen. Maar ik probeerde altijd de zin ergens van in te zien. Dat 
hield mij op de been. Ik ben ook nooit gaan drinken, of drugs gaan gebruiken. Dat wilde 
ik niet, want ik weet hoe het dan juist fout kan gaan. Ik wilde beter worden. Iedereen kan 
falen, maar je kunt altijd weer de weg omhoog vinden. Dat klinkt makkelijk gezegd, maar 
het is waar.” Nu woont hij al jaren in het noorden van Polen in een huis van Barka en zorgt 
voor zichzelf. “Ik heb een eigen kamer en woon daar met allemaal ex-daklozen, in totaal 
zijn we met dertien mensen. We betalen allemaal een beetje huur. Koken doen we samen 
en veel eten verbouwen we zelf. Van onze dieren krijgen we vlees, eieren en melk, ik zorg 
voor twaalf geiten en geniet daar erg van. Het is heerlijk om mijn eigen plek te hebben en 
voor mezelf te kunnen zorgen.”

Uit: Straatgeheimen, Hugo Verkley, 2014

Welkom bij het spreekuur
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Engelen op bezoek
“Vrienden, blijf van elkaar houden. En vergeet niet om mensen met open armen te ontvan-
gen. Want sommige mensen hebben, zonder het te weten, engelen op bezoek gehad.”

Hebreeën 13:2, Bijbel in Gewone Taal

Deze tekst lijkt wel voor Omduw geschreven te zijn. 35 jaar gastvrijheid – hoeveel engelen 
zouden er op bezoek zijn geweest?  
Engel (angelos in het Grieks, angelus in het Latijn) betekent boodschapper. Wanneer het 
in de bijbel over engelen gaat betreft het over het algemeen boodschappers van God. En 
boodschappers van God hebben ons iets te melden.

Wat, is de vraag, zouden de engelen die bij Omduw over de vloer komen, te melden heb-
ben? Dit is een vraag die me al lang bezig houdt. Het is een vraag die ons allemaal aangaat 
– want deze engelen komen niet alleen bij Omduw langs. Ze lopen door de straten van de 
stad, zitten aan de werf, hangen rond bij een kerk, struinen inloopplekken af. 
Misschien, heb ik wel eens gedacht, houden deze engelen ons een spiegel voor: kijk, wat er 
gebeurt als je leven ontwricht raakt. Als je als kind verwaarloosd bent en het al jong zelf maar 
uit moest zoeken. Als je voortgekomen bent uit een incestueuze relatie. Als het leven van je 
ouders een puinhoop was en jij nu met de rotzooi zit.  Als je de verleiding van drank of drugs 
niet hebt kunnen weerstaan en er nu aan vast zit. Als de plek waar je vandaan komt jou geen 
toekomst bood, en je een toekomst in Nederland niet of nauwelijks lijkt te kunnen vinden. 
Wat er dan gebeurt is niet altijd even fraai. Het kan best zijn dat je overlevingsgedrag gaat 
vertonen. Dat je pakt wat je pakken kan. Dat je de boel bedondert. Dat je mooie verhalen 
ophangt om wat geld los te kunnen peuteren. Dat je in een slachtofferrol kruipt en daarin 
blijft hangen. Dat je gaat manipuleren. Het kan ook zijn dat je uit alle macht probeert op te 
staan, om nog iets van je leven te maken. Dat je weigert bij de pakken neer te zitten en het 
heft in eigen handen neemt. Dat je weet welke kant je op wilt en steun zoekt om je doel te 
realiseren. En het kan zijn dat je een mix vertoont van het hierboven genoemde gedrag.  
Misschien roepen ze ons tot iets op: ‘Zie de mens! Kijk voorbij aan mijn gedoe en gedraai - 
ik ben een mens, net als jij, ik zoek een plek om te kunnen bestaan, wat liefde en warmte 
om me in te koesteren, en een mens zoals jij om wat liefde en warmte aan te kunnen 
geven.’

Vrienden, blijf van elkaar houden. En vergeet 
niet om mensen met open armen te ontvan-
gen. Want sommige mensen hebben, zonder 
het te weten, engelen op bezoek gehad. 
Een engel hoeft ten slotte geen vleugels te 
hebben. Om een boodschapper van God te 
zijn hoef je alleen maar een mens te zijn. 
Zoals jij.

Wieke de Wolff
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vrijwilligers met relevante informatie na elke 
bestuursvergadering, een meer inzichtelijke 
opzet van de ‘routekaart’, aanpassing van de 
verslagformulieren op het spreekuur, opscho-
ning van de dossiers en een inwerkplan voor 
nieuwe vrijwilligers. Het zijn allemaal in nauw 
overleg gezette concrete stappen om de kwa-
liteit van het werk en de onderlinge samen-
werking en communicatie te verbeteren; en 
dus ook het werkplezier! 

In 2014 werden onder begeleiding van een 
coach de aandachts- en knelpunten in de 
spreekuurgesprekken besproken. De betrok-
ken houding en de oprechte aandacht voor 
elke bezoeker van het spreekuur werden door 
hem als belangrijke meerwaarde van de ‘Om-
duwmethode’ gekwalificeerd. 

Ook in 2015 werd aan de hand van vragen 
het onderlinge gesprek over meer samenhang 
en duidelijkheid in de praktijk van het weke-

lijkse spreekuur voortgezet. Daarnaast 
deelde oud-secretaris van Omduw, 

Anneke van Wijk, leerzame inzichten over het 
omgaan met eventuele agressie van cliënten. 
Ook kwam een medewerker van Outreach de 
vrijwilligers informeren over het maatschap-
pelijk werk ten behoeve van mensen die op 
straat leven, of in instellingen als NOIZ en 
Sleep-Inn onderdak vinden. In 2016 werd een 
aantal casussen besproken en was er ruimte 
om over het beleid te spreken

De Raad van Advies

Op de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de 
Raad kwamen de statutair bepaalde zaken 
aan de orde als het goedkeuren van de 
jaarlijkse jaarrekening en begroting en het 
bespreken van belangrijke ontwikkelingen in 
het beleid van Omduw. Maar er werden ook 
inhoudelijke thema’s besproken met behulp 
van gekwalificeerde inleiders. Aan bod kwa-
men het gemeentelijk beleid voor daklozen-
opvang bij vorst, de zogeheten Koud Weer 
Regeling (KWR); de rechten van mensen 
die zonder papieren in Nederland werken of 
leven (2012); het werk van straatpastores; 
het beleid van de gemeente om huisuitzetting 
te voorkomen (2013); beroepsopleidingen 
voor mensen met een taal/leerachterstand en 
bijgevolg grote afstand tot de arbeidsmarkt 
op het ROC Midden Nederland; het boek 
Straatgeheimen (gesprekken met Utrechtse 
daklozen) van Hugo Verkley (2014); armoede 
en armoedezorg in het middeleeuwse Utrecht 
en nu; het nieuwe beleidsplan van Omduw 
voor de periode 2015 – 2019 (2015). In 2016 
waren er inleidingen en gesprekken over 
ex-gedetineerden en de verslavingszorg in 
Utrecht. 

De contacten met lidkerken

In 2012 en 2013 is door bestuursleden van 
Omduw enkele keren in een in kerkdienst ver-
teld over en gecollecteerd voor ons werk, o.a. 
in de EUG en de Oud-Katholieke Kerk. 
In 2014 is vanuit het bestuur een poging 
gedaan om het (financiële) draagvlak voor 
Omduw te verbreden naar kerken buiten de 

Ik kom langs voor een 
slaapbon

“Ik ben al jaren dakloos en sliep onder 
meer een periode in een tentje op twee 
minuten fietsen van het centraal sta-
tion. Een tijd verbleef ik bij mijn zieke 
moeder in Eindhoven, waardoor ik geen 
regiobinding meer had met Utrecht en 
daarna hier in dat tentje moest slapen. 
Nu heb ik wel weer regiobinding en 
krijg ik binnenkort mijn daklozenuit-
kering. Om binnen te kunnen slapen, 
kom ik nu langs voor een slaapbon. Ik 
verkoop Straatnieuws en haal daar wat 
geld mee op, maar het scheelt een hele 
hoop als ik niet voor de nachtopvang 
hoef te betalen.”

Spreekuur Omduw, opgetekend in ‘Bidden 
voor een bonnetje’ in Straatnieuws door Hugo 
Verkley.
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stad Utrecht, waar bezoekers van ons spreek-
uur soms vandaan komen. Een schriftelijke 
mailing met een oproep in deze zin aan 32 
‘buitenkerken’ leverde geen enkele respons 
op. Voor individuele verzoeken om hulp vin-
den we gelukkig veel ruimhartiger gehoor. 
Individuele hulpvragen met een concreet 
plan en bedrag werken in de praktijk dus 
wel. Ook werden gesprekken gevoerd met 
de kerken die Omduw ondersteunen. Dat 
zijn:

•	 Salvatorparochie
•	 St. Ludgerusparochie
•	 Sint Gerardus Majellaparochie
•	 Oud-Katholieke Kerk
•	 Tuindorpkerk
•	 Nieuwe Kerk
•	 Johannescentrumgemeente
•	 Domkerk / Citypastoraat
•	 EUG Oecumenische Studentengemeente
•	 Jacobikerk
•	 Nicolaïkerk
•	 Pieterskerk / Waalse Gemeente

•	 Evangelisch Lutherse Gemeente
•	 Doopsgezinde Gemeente
•	 Remonstrantse Gemeente
•	 Holy Trinity Anglican Church

Park Lepelenburg

 
een stalen witte ligstoel, 
een beetje zon 
en een blauwe lucht.

Ik zie vliegtuigen met slingers 
van witte rook achter zich en 
fantaseer over waar de reis heen gaat.

Ik denk na over waar ik ben geweest  
en waar nog niet.

Dan besef ik dat ik weet 
hoe mijn reis eindigt.

Een witte slinger van rook 
in een blauwe lucht.

Plakletters

Uit Straatnieuws nr. 8, 2016

Serieus worden geno-
men

“Ik krijg twee maaltijdbonnen en daar 
ben ik erg dankbaar voor. Maar het 
spreekuur is voor mij veel meer dan het 
krijgen van bonnen. Men biedt hier een 
luisterend oor. Bij veel instanties word 
je als dakloze niet serieus genomen, 
maar hier wel. Dat is zoveel waard.” 

Man met suikerziekte, spreekuur Omduw, 
opgetekend in ‘Bidden voor een bonnetje’ in 
Straatnieuws door Hugo Verkley.
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voorzitter Jan de Kruijf. Om de individuele 
betrokkenheid van mensen uit de kerkelijke 
achterbannen bij Omduw te vergroten werd 
een Vriendenkaart ontwikkeld, om particuliere 
sympathisanten de mogelijkheid te bieden 
donateur te worden. De kaart wordt bij infor-
matieactiviteiten verspreid en is ook te down-
loaden vanaf de Omduwwebsite. 

Het netwerk 

Omduw neemt deel aan het Hulpverlenings-
overleg, waarin regelmatig overleg en uitwis-

Het draagvlak

Zoals hierboven vermeld, werd in 2012 het 
dertigjarig bestaan van Omduw gevierd met 
een goed bezochte bijeenkomst in de Wijk-
plaats. Ook werden bestuur en medewerkers 
van Omduw dat jaar verblijd met de aan-
moedigingsprijs van de PGU voor projecten 
in de stad die solidariteit in praktijk brengen, 
de Mantel van Sint Maarten. De betreffende 
oorkonde en een schenking van 1.000 euro 
werden op 9 november overhandigd door 
Herre Talsma, voorzitter van het Diaconaal 
Missionair Orgaan van de PGU aan Omduw-

Steun aan onze medemens 
zonder verblijfsvergunning

Als ik aan Omduw denk, denk ik: dat zijn mijn vrienden, hoewel de Omduw-mensen en 
kerken eigenlijk alleen de zakenpartners van STIL zijn en ik veel mensen op straat niet eens 
zou herkennen… STIL helpt in Utrecht mensen zonder verblijfsvergunning. Omduw was 
twintig jaar geleden mede-oprichter van STIL. 
Zoals al eerder in de geschiedenis, signaleerde Omduw destijds weer een ‘gat’ in de markt 
waar het gaat om bestrijden en voorkomen van noden onder onze medemensen. In dit 
geval de medemensen die in Nederland zonder geldige verblijfsvergunning verblijven, veelal 
met een vluchtelingverleden, veelal dakloos.  
STIL werd vroeger vaak gezien als een ‘illegaal’ clubje dat ‘illegalen’ hielp. Omduw heeft er 
mede toe bijgedragen dat wij, en de steun aan onze doelgroep, wijder en wijder bekend 
geworden en gegroeid zijn bij de achterban van kerken in Utrecht en omgeving. Niemand 
zal ons nu meer zo zien.  
Als we in die tijd als krakers werden bestempeld, zei ik 
weleens: de enige kraker die hier rondloopt, draagt een 
stropdas en is dominee. Ik had het dan over Hans  
Heijkoop. Hij zou in het verleden voor Chileense vluchtelin-
gen en Marokkaanse gastarbeiders huizen gekraakt heb-
ben. 
Later, toen Jan de Kruijf het roer overgenomen had als 
voorzitter, heeft Omduw in 2013 opnieuw aan de wieg ge-
staan van een nieuw, mooi en zeer noodzakelijk initiatief 
voor medemensen in nood: nachtopvang De Toevlucht, 
waar dakloze mannen zonder papieren, die op straat staan 
en geen kant op kunnen, terecht kunnen. 

Margreet Jenezon, mede-oprichter van STIL.
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seling plaatsvinden tussen alle Utrechtse 
organisaties die hulp bieden aan asielzoe-
kers en ongedocumenteerden. Indien nodig 
wordt door het overleg druk uitgeoefend op 
de gemeentepolitiek op dit terrein. In 2014 is 
bijvoorbeeld met succes actie gevoerd tegen 
de 5 euro eigen bijdrage die ongedocumen-
teerden moesten betalen voor medicijnen. De 
gemeente besloot deze kosten per 1 januari 
2015 voor eigen rekening te nemen.

Omduw is agendalid van de Utrechtse Armoe-
decoalitie, bestaande uit hulp- en zelforgani-
saties die zich bezighouden met bestrijding 
van armoede in Utrecht. In 2014 is dit sa-
menwerkingsverband geëvalueerd, waarna 
de werkwijze in 2015 zodanig is vernieuwd en 
verbeterd dat het zinvol werd voor Omduw 
om actiever mee te gaan doen. Onder andere 
aan de beraadslagingen over vernieuwing van 

het armoedebeleid van 
de gemeente Utrecht en 
aan de Armoedeweek, 
uitmondend in het festi-
val ‘Rijk door Delen’ op 
17 oktober 2015, Werel-
darmoededag.

Omduw was verder betrokken bij initiatieven 
als nachtwandelingen langs plekken in de 
stad die van belang zijn voor het dagelijks 
overleven van daklozen en een Culturele Zon-
dag ‘Armoe Troef’. In onze werfkelder werd 
een ‘open spreekuur’ gehouden en konden 

belangstellenden informatie krijgen over ons 
werk, wat tot levendige gesprekken aanlei-
ding gaf.

Ik ben elke dag gelukkig

De uit Suriname afkomstige Shiamkoemar (1960) slaapt meestal buiten. Soms onder een 
brug, dan weer ergens in een park. Hele nachten dwaalt hij rond door Utrecht, niet wetend 
waar hij morgen slaapt en of hij ooit weer een ‘normaal’ leven zal leiden. Hij bedelt om wat 
geld bijeen te krijgen. Shiamkoemar is eenzaam, maar toch blijft hij positief. ‘Dit leven is 
niet pico bello. Leven op straat is een ellende en ik ben het ook vaak zat. Het is niet het 
goede leven. Ik wil teruggaan in de maatschappij, terug leven, terug aanpassen. Maar echt 
waar, ik heb positieve hoop dat het weer goed gaat komen. Ik ben elke dag gelukkig.’

Uit ‘Straatgeheimen - verhalen van dak- en thuislozen’, Hugo Verkley, 2014.

Waar kan ik nog tegen 
vechten?

Wilma (1962) is zo oud als haar ver-
driet. Als klein meisje werd ze misbruikt 
en mishandeld. Later gebeurt in haar 
relaties hetzelfde. Heroïne en cocaïne 
zorgen voor een uitvlucht. Nu is ze al 
22 jaar clean, maar haar jeugd blijft 
haar achtervolgen. De puzzelstukjes van 
haar verleden vallen steeds meer op 
hun plaats, maar de dood blijft lonken 
als de beste oplossing. “Na de geboorte 
van mijn jongste dochter heb ik altijd 
gezegd dat ik, als zij 21 is, een over-
dosis neem en mijn ogen sluit. Dat is 
in 2016. Voor die tijd hoop ik een boek 
over mijn leven te hebben geschreven. 
Dromen over iets anders kan ik niet. Ik 
heb syfilis. Daardoor heb ik een maag-
darmstoornis, last van hartritmestoor-
nissen en mijn lever en nieren zijn niet 
in orde. Oud zal ik niet worden. Waar 
kan ik nog tegen vechten? Tegen mijn 
lijf? Tegen je lijf is niet te vechten.”

Uit: Straatgeheimen, Hugo Verkley, 2014
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Omduw nam ook deel aan tal van activiteiten 
van derden waarin aandacht werd gevraagd 
voor de doelgroep. Een greep hieruit: de 
landelijke armoedemanifestatie in Den Bosch, 
een informatieavond van de gemeenteraad 
(RIA) over het armoedebeleid, een them-
avond over vluchtelingen in Nederland in de 
Triomfatorkerk in 2012, een open dag van de 

Sleep Inn en een publieksmanifestatie van 
de Armoedecoalitie op Wereldarmoededag 
op het Vredenburg. Verder werden werkbe-
zoeken gebracht aan de Barka-vestiging in 
Utrecht (Barka is een organisatie die Polen 
en andere Oost-Europeanen begeleidt naar 
werk in Nederland of een zinvolle terugkeer 
naar het land van herkomst), aan de afdeling 
bij de GG & GD die huisuitzettingen probeert 
te voorkomen en aan Back-up, een organi-
satie die dakloze jongeren begeleidt in 2013. 
In 2014 bracht een groep van 20 Utrechtse 
armoedebestrijders, onder wie de voorzitter, 
op uitnodiging van Barka een werkbezoek 
in Polen. Barka biedt naar eigen land terug-

gekeerde dakloze Polen de nodige nazorg en 
ondersteuning bij de behandeling van versla-
vingsproblematiek en het volgen van scholing 
of begeleiding naar werk. Barka beschikt in 
Polen over een netwerk van woon- en werk-
gemeenschappen en klinieken. De hierdoor 
mogelijke samenhang in acties en behande-
lingen bleek zeer effectief te werken. 

De website

Op de medio 2012 gestarte website is, vooral 
op de homepage, alle informatie te vinden die 
van belang is voor de doelgroep van Omduw. 
Ook kunnen bezoekers kennisnemen van 
specifieke activiteiten van verwante hulporga-
nisaties, waarbij Omduw vaak betrokken is. 
Medewerkers van Omduw en andere geïnte-
resseerden vinden op de site nuttige documen-
ten en links over de problematiek van mensen 
aan de rand van de samenleving en diverse 
mogelijkheden om een helpende hand te bie-
den. Uit de statistische gegevens blijkt dat de 
website duidelijk voorziet in een behoefte aan 
informatie, maar ook aan inspiratie, want ook 
de gedichten worden regelmatig aangeklikt! 
Het aantal ‘views’ van de site groeide van 
ruim 1.400 in 2012 naar bijna 4.000 in 2015 
en 2016. Het aantal unieke bezoekers groeide 
van 100 naar 2400 per jaar. De totaalteller 
staat sinds het begin nu op 15.000 views en 
7.500 bezoekers.

Bezoekersaantallen website Omduw

Omduw nam deel aan tal van 
activiteiten van derden waarin 

aandacht werd gevraagd voor de 
doelgroep

stichtingomduw.wordpress.com
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Vooruitblik
Op vele onderdelen van het werkterrein 
van Omduw was de afgelopen vijf jaar 
sprake van continuïteit. Zo vormden het 
wekelijks spreekuur en de daaruit voort-
vloeiende hulpverleningsactiviteiten ook in 
deze periode de kernactiviteiten, die ook in 
de nabije toekomst zullen worden voort-
gezet. Hetzelfde geldt voor het mogelijk 
maken van gratis maaltijden in het Smul-
huis en op andere plekken in de stad.  
Ook het reguliere overleg in het Bestuur, 
de Raad van Advies en het Hulpverle-
nersoverleg blijft uiteraard noodzakelijk, 
evenals de interne en externe communi-
catie via de nieuwsbrief en de website. De 
samenwerking met derden zal ook in de 
komende jaren van groot belang blijven.  
Gelet op de verschillende ontwikkelingen in 
de samenleving (nationaal en wereldwijd) 
en de politiek blijven goede contacten met 
de gemeenteraad en de ambtenaren van 
de gemeente Utrecht noodzakelijk. Door 
de toenemende armoede wordt de groep 
aan de rand van de samenleving groter. De 
opvang van deze mensen en van de men-
sen zonder papieren is een reden om de 
raadsleden met informatie en praktische 
voorstellen te blijven voeden.

Op basis van het werkplan 2015-2019 is 
inmiddels een begin gemaakt met een 
aantal activiteiten ter versterking en ter 
vernieuwing van de structuur en werk-
zaamheden van Omduw. Bij versterking 
gaat het om zaken als het ontwikkelen van 
een duurzame financiële basis voor ons 
werk. Het ontwikkelen van aanvullende 
financiering bij projecten die ter hand wor-
den genomen is één van de opties.  
Daarnaast blijft het aandacht vragen voor 
noden in de stad bij de kerken, maat-
schappelijke organisaties en overheid een 
wezenlijke opdracht.  

Het verder werken aan teambuilding blijft 
doorgaan. In dat verband is het werven 
van nieuwe vrijwilligers een blijvend punt 
van aandacht. We zullen ook meer aan-
dacht moeten besteden aan schuldhulp-
verlening.

Bij de vernieuwing gaat het om voortzet-
ting van onze actieve participatie aan het 
vernieuwde Armoedeplatform. Dit platform 
speelt een essentiële rol bij het voorkomen 
van problemen bij mensen aan de rand 
van de samenleving.  
Enkele speciale groepen krijgen de ko-
mende tijd extra aandacht van Omduw. Er 
loopt een onderzoek naar de opvang van 
de oudere daklozen en we zijn benieuwd 
naar de resultaten. Dat geldt zeker ook 
voor de opvang van gedetineerden bij het 
verlaten van de gevangenis. 

Tot besluit

Omduw is een organisatie die volledig uit 
meestal oudere vrijwilligers bestaat. Zij 
hebben nog genoeg energie om de voor-
genomen plannen verder vorm te geven.

Mensen zonder dak en zij die dakloos 
dreigen te geraken kunnen op de inzet 
van Omduw blijven rekenen. Omduw blijft 
actief om mensen rechtop te zetten. Om-
duw blijft waar nodig ook duwen, zo nodig 
Omduwen!

Na 35 jaar is het gepast om een klein 
feestje te vieren. We doen dat graag sa-
men met anderen. Onze collega’s, vrien-
den en adviseurs zijn dan ook ‘Te gast bij 
Omduw’. Bestuur en team ontvangen hen 
graag als gast.
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Omduw...
…35 jaar bezig 

mensen in nood te ondersteunen 
met voedsel, onderdak of papieren; 

…35 jaar bezig 

een helpende hand te reiken aan mensen 
die weer op eigen benen willen staan; 

…35 jaar bezig

een aandachtig luisterend oor te bieden 
aan mensen die lijden aan het leven; 

…35 jaar bezig

hulpvrager en helper over en weer 
te binden aan een waardig bestaan. 

Omduw… 35 jaar bezig

om mensen recht te zetten: 
dat mag gevierd worden!

 
Leo Mesman
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