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We kijken met veel plezier terug op een ge-
slaagde lustrumviering onder de titel 'Te gast 
bij Omduw'. Een mooi minisymposium, een 
receptie en een door de medewerkers van 
Omduw bereid buffet viel bij de vele gas-
ten goed in de smaak. Het lustrum was een 
mooie gelegenheid om bestaande contacten 
te verstevigen en nieuwe contacten aan te 
gaan. De jubileumkrant, met een voorwoord 
van burgermeester Van Zanen, werd zeer 
gewaardeerd. 

Tijdens het spreekuur was er veel ruimte voor 
onze clientèle. Slapen, eten, het verlenen van 
ID-kaarten en meubels vormden opnieuw 
de hoofdmoot van ons werk. Afspraken met 
de gemeente Utrecht waren aanleiding voor 
meer aanvragen voor ID-kaarten. Ook in 
2017 zagen we een substantieel aantal men-
sen zonder geldige verblijfspapieren op ons 
spreekuur. Daarom waren we gelukkig dat de 
sprekers tijdens de verschillende bijeenkom-
sten van Omduw nadere informatie gaven 
over de wijze waarop we in ons land en in 
onze stad omgaan met asielzoekers.

In het verslagjaar hebben we onze burge-
meester ontvangen. Hij was met toestemming 
van de clientèle aanwezig bij ons spreekuur 
en sprak na afloop daarvan met de aanwezige 
teamleden. Hij stimuleerde ons om onze gas-
ten waar mogelijk meer te begeleiden.

Nieuwe ontwikkelingen die van invloed waren 
op ons werk waren de start van het Stads-
team Herstel en de beleidsnota 'Toekomst van 
de daklozenopvang Utrecht'. Het Stadsteam 
is vergelijkbaar met een buurtteam, maar dan 
voor daklozen. Het team vormt een nuttige 

Voorwoord
Het jaarverslag 2017 van de Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep (Omduw) 
ligt voor u. In dit verslag bieden wij u een overzicht aan van onze activiteiten in 2017. Het zijn 
vooral de activiteiten die we al 35 jaar ontplooien ten behoeve van mensen aan de rand van de 
samenleving. In 2017 vierden we op een feestelijke wijze ons zevende lustrum en rondden we het 
rapport af over ex-gedetineerden. Wat opviel dit jaar is dat onze clientèle naast de Nederlanders 
steeds meer ongedocumenteerden kent.

aanvulling op de reeds bestaande hulpver-
lenersorganisaties. De beleidsnota heeft als 
doel om de verschillende hulpverleners voor 
daklozen in de stad meer te verbinden en 
heeft als ambitie om daklozen meer dan tot 
nu toe terug te leiden naar een werkzaam 
leven en het opheffen van de dakloosheid. In 
de beleidsnota is geen plaats ingeruimd voor 
de noodhulp die Omduw verleent. Gelet op 
het hoge ambitieniveau van de nota gaan we 
er vanuit dat er zeker nog vraag blijft voor de 
noodhulp die Omduw verleent.

Tot slot willen we zowel onze vrijwilligers als 
de kerken en anderen die ons steunen harte-
lijk bedanken.

Namens het bestuur, 
Jan de Kruijf, voorzitter 
Utrecht, maart 2018
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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 18 Utrechtse kerken en 
organisaties.

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 b.v. 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 
parochiële en diaconale instellingen die verbonden zijn aan 18 kerkgemeenschappen en organisa-
ties 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 en 
organisaties in Omduw waren in 2017:

•	 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
•	 Waals Hervormde Gemeente
•	 Leger des Heils

Bestuur
Het bestuur van Omduw bestond aan het 
begin van het jaar uit zes mensen, van wie de 
meesten afkomstig zijn uit de deelnemende 
kerken. Dit bestuur regelt praktische zaken 
en bereidt beleid voor. In 2017 kwam het 
bestuur 10 keer bijeen. De vergaderingen vin-
den maandelijks plaats, met uitzondering van 
de zomervakantie, en dit jaar ook november. 

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 twee keer per jaar bijeen. 

Bijeenkomst 10 mei
In deze vergadering werden het jaarverslag en 
de jaarrekening 2016 besproken. Daarnaast 
waren Madelinde Tellegen en Monique van 
Denderen uitgenodigd te spreken over gezond-
heidszorg voor daklozen. Na een historische 
schets van het werk dat zij doen, vertellen zij 
over onder meer het inloopspreekuur in het 
Catharijnehuis. Er zijn veel partijen betrokken 
bij deze zorg. In het Stadsteam Herstel werken 
zij samen (psychiatrie, verslavingszorg, Le-
ger des Heils, etc.). Dit team gaat zelf steeds 
meer de straat op om outreachend te werken. 
Ze verzorgen ook een dagelijks spreekuur bij 
Werk en Inkomen. En ze komen bij de Sleep-
inn, Noiz en het Catharijnehuis. 

Bijeenkomst 8 november
Op de najaarsvergadering van de Raad van 
Advies werden de leden op de hoogte ge-
bracht van een aantal recente ontwikkelingen 
in het werk en werd de begroting voor 2018 
vastgesteld. De hoofdmoot van het program-
ma werd gevormd door een openbare lezing 
van Pim Fischer, advocaat vluchtelingenzaken 
en gelieerd aan INLIA. Hij vertelde over het 
vonnis van de rechtbank Utrecht van 6 april 
2010, dat een beslissende wending gaf aan 
de juridische mogelijkheden van opvang van 
ongedocumenteerden in Nederland. Fischer 
nam de aanwezigen mee in de redenering 
van de gemeente en de redenering van de 
rechtbank, en liet de aanwezigen daar ook 
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mee oefenen. Het was een zeer instructieve 
avond over een groep mensen waar ook Om-
duw steeds meer mee te maken krijgt.

Vrijwilligers voor het spreekuur

Aan het wekelijkse inloopspreekuur werkten  
begin 2017 14 vrijwilligers mee: 9 mannen en 
5 vrouwen. In de loop van het jaar konden wij 
een nieuw vrouwelijk lid van het spreekuurte-
am verwelkomen, zodat het team eind 2017 uit 
15 mensen bestond. In wisselende samenstel-
lingen zijn zij in drietallen aanwezig op vrijdag-
ochtend; twee doen de gesprekken en één ont-
vangt de cliënten in de wachtruimte. Daarnaast 
kunnen er hulpactiviteiten uit voortvloeien die 
op andere tijden uitgevoerd worden. 
Twee keer per jaar komen de vrijwilligers bij-

een voor een gezellige maaltijd en uitwisseling. 
Vaak is er ook een spreker die over een onder-
werp vertelt dat van belang is voor het werk.  

Bijeenkomst 7 maart
Op 7 maart was geen spreker uitgenodigd, 
maar lag de nadruk op het bespreken van een 
aantal casussen. Hoe om te gaan met bepaal-
de situaties tijdens het spreekuur? Ook werd 
tijd ingeruimd voor het gezamenlijk voorberei-
den van de jubileumviering op 31 maart.

Bijeenkomst 3 oktober
Op 3 oktober kwam - na de gebruikelijke, door 
het team zelf bereide maaltijd en informele uit-
wisseling - Marieke Sillevis Smitt vertellen over 
haar werk als diaconaal predikante voor en met 
ongedocumenteerde vluchtelingen. Zij bracht 
een heel betrokken verhaal, waarin zij verschil-
lende dilemma’s voorlegde die ook heel herken-
baar zijn voor het spreekuurwerk van Omduw, 
waardoor het de nodige discussie losmaakte.  
Een tweede agendapunt was bespreking van 
de notitie over ex-gedetineerden, waaraan 
Omduw het afgelopen jaar heeft gewerkt.

Evaluatiegesprekken
Aan het eind van het jaar voerde het bestuur 
met alle teamleden evaluatiegesprekken om 
van ieder te horen hoe het gaat en welke 
wensen en verbeterpunten er zijn. In 2018 
zal een rapportage hierover worden bespro-
ken in bestuur en team.

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 2017 2.905 (in 2016 2.425). 
In totaal bekeken de bezoekers 4.510 
pagina’s (2016: 3.761). 
Tophits waren: gedicht ‘Luisteren’ 
(1.444 keer bekeken), informatie over 
Omduw (1.869), Over het boek Wilma 
(178), gedicht ‘Laat ons verandering 
zijn’ (122), verslag Omduw-jubileum 
(103), financiële en andere kerngege-
vens (94). 
In het algemeen kan gesteld worden 
dat er sprake is van een voortgaande 
stijgende lijn in de belangstelling voor 
de informatie op de site.
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ID-kaarten of paspoorten voor cliënten waren 
iets hoger. De uitgaven aan eetmunten waren 
ook hoger dan in 2016. Een jaarlijkse bijdrage 
aan maaltijden die in De Wijkplaats worden 
geserveerd, 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 2017 77% van alle inkom-
sten. Via bijdragen van diverse instellingen 
kwam 10% van de inkomsten binnen, terwijl 
7% kwam van individuele bijdragen. De aflos-
sing van leningen aan cliënten leverde 6% 
van het geheel op. De rentestand is zo laag 
dat hieruit in 2017 geen inkomsten kwamen.

Om individuele bijdragen te genereren werd 
de ‘Vriendenkaart’ vernieuwd en in 500 stuks 
gedrukt. Donatieverzoek en informatiefolder 
werden hierin gecombineerd.

Lasten
De lasten waren dit jaar hoger dan de baten, 
maar dat kon goed opgevangen worden van-
uit het noodfonds en de reserve.  
De grootste uitgavenpost werd gevormd door 
financiële bijdragen aan cliënten. Die post 
was flink hoger dan in 2016. Het bedrag voor 
slaapbonnen was in 2017 wat lager dan in 
2016. De kosten voor het betalen van nieuwe 

Baten 2017

bijdragen kerken
77%

bijdragen 
instellingen

10%

bijdragen 
individueel

7%

interest
0%

aflossing 
leningen

6%
Baten 2017
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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 2017 438 klanten ont-
vangen. Dat is een lichte stijging ten opzichte 
van 2016, toen het er 412 waren.  
De stijging van het aantal vanuit Afrika is het 
gevolg van een zevental zieke Afrikanen. De 
stijging bij mensen vanuit de EU is te verkla-
ren uit het frequente bezoek van één Poolse 
vrouw. De stijging van spreekuurbezoekers 
uit Azië komt door de vele vluchtelingen uit 
het Midden-Oosten. 

Aan de klanten werd 537 keer een slaapga-
rantie voor één nacht afgegeven. Dat wil zeg-
gen dat Omduw 537 keer 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 munten worden vooral gegeven aan 
mensen die ziek zijn. In totaal werden er 410 
verstrekt in 2017. Naast deze munten geven 
we ook regelmatig een eetbon voor de maal-

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

tijd 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 
etage. Het inrichten doen we met witgoed, 
meubels en beddengoed. We hebben een 
eigen kleine voorraad in opslag en we kopen 
in bij Emmaüs tegen gereduceerde prijzen. 
Omduw helpt ook bij het verkrijgen van een 
nieuw paspoort of ID-kaart. Iemand van 
Omduw begeleidt klanten naar het Stadskan-
toor en betaalt de kosten. In 2017 betaalde 
Omduw 23 ID-kaarten, 4 paspoorten en 3 
verblijfsvergunningen IND. 

Waardering 
Sinds 2017 wordt op initiatief van de Marti-
nusparochie ‘De pluim van Sint Maarten’ uit-
gereikt. Deze pluim wordt gegeven aan een 
persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt 
voor mensen aan de rand van de samenle-
ving. De pluim wordt uitgereikt om daarmee 
wijlen Chris van Deventer, één van de oprich-
ters van Omduw, te gedenken en Sint Marti-
nus te eren. De eerste is gegeven aan Hennie 
van den Nagel, oprichtster van Huize Agnes. 
Hennie en Huize Agnes spannen zich al jaren 
in om opvang te bieden aan vrouwen en kin-
deren zonder verblijfspapieren. 
De ChristenUnie kent sinds 2014 de ‘kampi-
oenentoer’. Ze reiken jaarlijks gouden plakken 
uit aan organisaties die zich bijzonder inspan-
nen voor de samenleving. Op 22 december 
2017 ontving Omduw die prijs.

De medewerkers van Omduw kregen een 
boek als kerstgeschenk, geschreven door 
Wim Eikholt: ‘Wat ik nou toch heb meege-
maakt!’. Het is een verslag van het jaar dak-
loosheid dat hij in 2015 heeft doorgemaakt.

2016 2017
Nederland 199 136
EU 19 59
Oost-Europa 
(niet EU)

26 17

Afrika 149 206
Azië 8 17
Amerika 11 3
Totaal 412 438
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Werkbezoek burgemeester
Op 16 juni bracht de burgemeester van 
Utrecht, Jan van Zanen, een bezoek aan het 
wekelijks spreekuur van Omduw. Van Za-
nen maakte kennis met enkele gasten in de 
wachtruimte. Hierna woonde hij gesprekken 
bij van het spreekuurteam met twee gas-
ten. Vervolgens ging de hij in gesprek met 
de dienstdoende spreekuurvrijwilligers. Het 
bezoek van de burgemeester is door Omduw 
als zeer inspirerend ervaren.

Ongedocumenteerden
Eind oktober 2017 is de nachtopvang van De 
Toevlucht verhuisd naar het tuinhuis van de 
Maliehof aan de Maliebaan. Het verblijf van 
de nachtopvang bij het Leger des Heils werd 
beëindigd vanwege de afbraak van het pand 
waarin het gehuisvest was.  
De nachtopvang van De Toevlucht was 
in 2017 een groot deel van het jaar vol. 
Daardoor ontstond er een wachtlijst. Twee 
bestuursleden van Omduw zijn tevens be-
stuurslid van Stichting De Toevlucht. Daarmee 
wordt voldoende invulling gegeven aan de 
stichtingsakte van De Toevlucht. Daarin staat 
dat tenminste één bestuurslid van Omduw 
zitting moet hebben in het bestuur. Deze 
constructie is nuttig omdat bij het Omduw-
spreekuur regelmatig gasten komen die in de 
nachtopvang van De Toevlucht slapen.

Gratis maaltijden
Omduw maakte ook in 2017 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. Dit jaar werd een deel van het geld dat Omduw ter beschikking stelt voor de maaltij-
den besteed aan eetmunten voor de daklozen die helpen met vrijwilligerswerk in het Smulhuis.

Maaltijden in De Wijkplaats
Door het Eykpunt worden in De Wijkplaats in 
Lombok op zondagen maaltijden geserveerd, 
waar veel daklozen en arme buurtbewoners 
aanschuiven. Omduw steunde deze maaltij-
den 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 van een heerlijke maaltijd. 

Maartensmaaltijd
Op 11 november vond de Maartensmaaltijd 
plaats in het Smulhuis, in een heel goede, 
ontspannen sfeer. Dit keer waren er 75 deelne-
mers; wat minder dan in 2016 wegens aange-
scherpte brandveiligheidsregels. De maaltijd 
vormde onderdeel van de Maartensweek. Sint 
Maarten is het symbool voor barmhartigheid 
en solidariteit, en de schutspatroon van de 
stad Utrecht. 
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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 
heeft op diverse manieren onderzocht hoe het 
de gestraften na de detentieperiode vergaat. 
In 2017 resulteerde dat in een nota, die als 
informatie voor de spreekuurhouders wordt 
gebruikt en onder de aandacht van de betrok-
ken instanties en de gemeente werd gebracht.  
In de nota wordt verslag gedaan van de 
bevindingen van gesprekken met gevange-
nispastores, coördinator reïntegratiecentrum 
penitentiaire inrichting Nieuwegein, gemeente 
Utrecht, persvoorlichter Openbaar Ministerie 
Utrecht, een rechter, de Tussenvoorziening 
en de Silokerk. Hieruit ontstaat een informa-
tief beeld van wat er met ex-gedetineerden 
gebeurt als ze vrij komen en waar men met 
hulpvragen terecht kan, en waar Omduw naar 
kan verwijzen.  
De nota is te vinden op de website (via ‘Be-
richten’).

Speciale aandachtsvelden
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. In dat kader werd in 2017 
de petitie ‘Pak armoede aan!’ aangeboden, 
met 10 beleidsaanbevelingen. Dit pamflet was 
tevens bedoeld om de programma’s voor de 
gemeenteraadsverkiezingen te beïnvloeden. 
Andere thema’s in het platform waren o.m. 
een onderzoek naar sociale supermarkten, 
een boek met ervaringsverhalen uit Over-
vecht, de positie van werkende armen en 
gezondheid en armoede.  
Op Wereldarmoededag, 17 oktober, was het 
thema ‘Kinderen en armoede’. Er was een 
manifestatie met activiteiten voor de jeugd 
in en rond stadion Galgenwaard en voetbal-
club Sterrenwijk, ‘s Avonds was er muziek 
in Kytopia. Er waren op het hoogtepunt 120 
deelnemers. Deze slotmanifestatie werd voor-
afgegaan door tal van activiteiten in Utrechtse 
wijken, in de week van 7 - 15 oktober.

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, de diaco-
nie van de PGU (Protestantse Gemeente 
Utrecht), Outreach (voorheen de Door-
stroom), het Catharijnehuis, het Smulhuis, 

Emmaüs, Lister, Altrecht, het Straatpasto-
raat, de TussenVoorziening en de Nood-
opvang. Ook is er, waar nodig, overleg 
met diaconieën en de GG & GD van de 
gemeente Utrecht, het hulpverlenersover-
leg en De Toevlucht. Er zijn ook incidenteel 
contacten met B & W.  
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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Het symposium bestond uit twee inleidingen, 
gevolgd door discussie met de belangstellen-
den in de zaal.  
De eerste spreker die het woord kreeg was 
Jules van Dam, directeur van De Tussenvoor-
ziening. Hij beschreef in zijn lezing over de 
geschiedenis van de maatschappelijke opvang 
in Utrecht drie fasen (‘Kerken en krakers’, 
‘Politiek en professionals’ en ‘Cliënten en 
collega’s’) waarin de aandacht voor en hulp-
verlening aan de Utrechtse daklozen vanaf 
1985 tot heden gestalte heeft gekregen. Ook 
roemde hij de in zijn ogen onmisbare rol van 
Omduw, ook nu nog en in de toekomst.  
Als tweede spreker introduceerde de voorzit-
ter Marry Mos, secretaris van de Utrechtse Ar-
moedecoalitie. Zij beschreef hoe de Armoede-
coalitie probeert de hulp- en dienstverlening 
aan mensen te verbeteren. Maar ook hoe 
maatregelen worden bedacht en bepleit om 
langdurige armoede, dakloosheid en schulden 
te voorkomen.  
Een derde aangekondigde spreekster kon 
haar verhaal over het reïntegratiecentrum van 

Jubileumviering
Op 31 maart vierde Omduw onder het motto ‘Te gast bij omduw’ zijn 35-jarig bestaan. Het werd 
een levendige bijeenkomst met ruim 70 gasten uit de ruime relatiekring van Omduw.  De hoofd-
bestanddelen van de bijeenkomst werden gevormd door een symposium en een heerlijke maaltijd, 
bereid door bestuur en spreekuurteam. Aan het eind kreeg iedereen een speciale jubileumkrant 
uitgereikt. Op 11 april zou Omduw ook nog een gratis Paasmaaltijd aanbieden aan Utrechtse 
daklozen, in het vertrouwde Smulhuis, om ook hen in de feestvreugde te laten delen.

de penitentiaire inrichting Nieuwegein helaas 
niet houden, maar voorzitter Jan de Kruijf 
schetste kort tot welke bevindingen de ori-
entatie van Omduw op de problematiek van 
ex-gedetineerden tot dusver heeft geleid. 
Ook informeerde hij de aanwezigen over de 
gezamenlijke actie van de Utrechtse Ge-
meente en de Armoedecoalitie richting de 
Haagse politiek om aan te dringen op verho-
ging van het sociaal minimum. De voorzitter 
sloot de goede inhoudelijke gedachtewisse-
ling af en overhandigde de twee sprekers 
als attentie het onlangs verschenen boek 
‘Wilma’ van Hugo Verkley. en een cadeaubon.  
Tot besluit nodigde hij alle aanwezigen om 
het hogerop te zoeken en te gaan genieten 
van een drankje, mooie gitaarmuziek van 
Henk Jagtenberg en een door Omduwvrijwil-
ligers voorbereid buffet. 
Aan het eind van deze zeer geslaagde bijeen-
komst kregen de gasten een jubiluemkrant 
‘Te gast bij Omduw’ mee. Hierin een terugblik 
op de afgelopen 5 jaar, diverse gastcolumns, 
fragmenten van ervaringsverhalen, citaten, 

en een vooruitblik. Ook 
diverse organisaties en 
relaties kregen later deze 
uitgave toegestuurd. 
Een uitgebreid verslag 
van de jubileumviering is 
te vinden op:

stichtingomduw.word-
press.com/2017/04/06/
omduw-35-jaar-verslag-
symposium-vrijdag-31-
maart-2017
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