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Voorwoord
Het jaarverslag 2018 van de Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep (Omduw)
ligt voor u. In dit verslag bieden wij u een overzicht aan van onze activiteiten in 2018, het jaar na
de viering van ons zevende lustrum. Het is weer een mooie kleurige versie geworden.
In 2018 veranderde onze 'core business' niet
wezenlijk. 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 opnieuw
aanleiding voor meer aanvragen voor IDkaarten. Ook in 2018 zagen we een substantieel aantal mensen zonder geldige verblijfspapieren op ons spreekuur. Zij kwamen naar het
spreekuur omdat ze vanwege hun gezondheid
regelmaat moeten hebben in hun eetpatroon.

Daarnaast moesten we zoals menige organisatie in het land aandacht besteden aan de
privacywetgeving. Niet spectaculair, maar wel
noodzakelijk om de privacy van de cliënten en
de vrijwilligers te waarborgen. We schreven in
een protocol op hoe we met privacy omgaan.
Belangrijk was ook onze deelname aan de activiteiten van Futurability – Gedeelde Grond.
We schreven in dit kader brieven en promootten het theaterstuk over dak- en thuislozen
dat in het najaar diverse malen in de Stadsschouwburg werd opgevoerd.

Verschillende zaken vroegen in het verslagjaar onze bijzondere aandacht.

Omduw is dankzij de bijdragen van diverse
kerken financieel gezond. We vormen een organisatie die gerund wordt door vrijwilligers.
Mede daardoor kunnen we op onze eigen
wijze hulp bieden aan mensen aan de rand
van de samenleving.

In de eerste plaats was dat de verhuizing van
de Dagopvang vanuit de Catharijnesteeg naar
Nieuwe Gracht 92. Daarmee werd vorm gegeven aan het nieuwe beleidsplan voor daklozenopvang van de gemeente van 2017.

Namens het bestuur,
Jan de Kruijf, voorzitter,
Utrecht, maart 2019
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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.
eerste instantie om mensen die geen lid zijn
van een parochie of kerkelijke gemeenschap.
Degenen die lid zijn van een kerkelijke organisatie 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 anderen geen hulp bieden.

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 missionaire activiteiten.

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.

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 samenleving. Dakloosheid en armoede staan hierbij
centraal. Het gaat bij onze hulpverlening in

Omduw: om mensen recht te zetten

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.
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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 organisaties
in de stad. Er is een dagelijks bestuur en een Raad van Advies. Voor het spreekuur is een team van
vrijwilligers actief.

Deelnemers Omduw

maandelijks plaats, met uitzondering van de
zomervakantie, en dit jaar ook december.

De deelnemende kerkgemeenschappen en
organisaties in Omduw waren in 2018:

Raad van Advies

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roomskatholieke parochies Utrecht
Majellakerk
Oud-Katholieke kerk
Johannescentrumgemeente
EUG Oecumenische studentengemeente
Domkerk / Citypastoraat
Marcus-Nicolaikerk
Tuindorpkerk
Pieterskerk
Nieuwe Kerk
Jacobikerk
Evangelisch-Lutherse Gemeente
Doopsgezinde Gemeente
Remonstrantse Gemeente
Anglicaanse Holy Trinity Church
Leger des Heils (maatschappelijke organisatie)
• Marekerk
• Protestantse Gemeente Maarn

De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers 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 18 april

In deze vergadering werden het jaarverslag en
de jaarrekening 2017 besproken.
De uitgenodgide spreker was Frank Pleijers,
interim-directeur van de dagopvang in de
Catharijnesteeg. Na een stukje geschiedenis
van de hulp aan daklozen in Utrecht, gaf hij
de aanwezigen een uitgebreide inkijk in de
voorbereidingen voor de nieuwe inloop voor
daklozen die aan de Nieuwegracht komt. Het
Leger des Heils richt het in en werkt samen
met vele andere partijen. De filosofie achter de
inloop rust op vier pijlers: voorkomen, opvang
en hulp voor wie het nodig heeft, hulpverlening op maat, en begeleiding naar wonen.

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 2018 kwam het bestuur 9 keer bijeen. De vergaderingen vinden

Bijeenkomst 7 november

Op de najaarsvergadering van de Raad van
Advies werd de begroting voor 2018 vastgesteld.
Frank Vader en Vanessa van Eegheren waren
te gast om te vertellen over het werk van het
Leger des Heils. Vader vertelde over de rijke
S T I C H T I N G
geschiedenis van het Leger des Heils en de
vele opvangplekken, voor verschillende groepen daklozen, die er in de stad zijn. Het Leger
oecumenische missionaire helpt met professionals en 300 vrijwilligers
diaconale utrechtse werkgroep
300 cliënten. Vanessa van Eegheren vertelde
haar aangrijpende ervaringsverhaal, waarvan

OMDUW
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Spreekuurteam

ook dakloosheid onderdeel was. De laatste
jaren heeft zij haar leven met haar kinderen
op de rails, mede dankzij de opvang door het
Leger des Heils en haar werk als ambassadeur en shopmanager in de 50/50 store van
het Leger in Overvecht. Daar leren mensen
die het niet redden in regulier werk weer werken, o.m. met de verkoop van tweedehands
spullen, rijwielherstel, e.d.

Aan het wekelijkse inloopspreekuur werkten in
2018 15 vrijwilligers mee: 9 mannen en 6 vrouwen. In wisselende samenstellingen zijn zij in
drietallen aanwezig op vrijdagochtend; twee
doen de gesprekken en één ontvangt de cliënten in de wachtruimte. Daarnaast kunnen er
hulpactiviteiten uit voortvloeien die op andere
tijden uitgevoerd worden.
In 2018 werd de ‘Routekaart’, waarin veel instructies voor het spreekuur zijn vervat, herzien
en samengevoegd met aparte instructies op
onderdelen. Zo onstond een mooie nieuwe
multomap ‘Instructies voor het spreekuur’ voor
alle teamleden.
Twee keer per jaar komt het team bijeen voor
een gezellige, zelf bereide maaltijd en uitwisseling.

Website
De website van Omduw is een goede
bron voor ieder die informatie over de
stichting zoekt. De bezoekcijfers zijn in
2018 wel wat gedaald ten opzichte van
2017. Dat komt vermoedelijk doordat in
2017 de jubileumviering plaatsvond en
in 2018 wat minder berichten werden
geplaatst.

Bijeenkomst 10 april

Op 10 april was het belangrijkste onderwerp
van gesprek de notitie die gemaakt werd
n.a.v. de evaluatiegesprekken eind 2017. De
gesprekken waren als heel prettig en nuttig ervaren. Er kwamen ook suggesties voor verbetering van de werkwijze uit, die besproken en
beoordeeld werden. Zo zullen veel nuttige tips
verwerkt worden in de werkwijze.

• Aantal bezichtigingen: 3.888 (2017:
4.510)
• Aantal bezoekers: 2.677 (2017:
2.905)
• Aantal berichten: 9 (2017: 17)
• Aantal views per land:
Nederland 2.989, VS 270, België
245, Duitsland 54    
                      
De meest bekeken berichten waren:

Bijeenkomst 9 oktober

Op 9 oktober werd de stand van zaken besproken rond de transitie van de dagopvang
in het Catharijnehuis naar ‘De Herstart’ aan
de Nieuwegracht. Ook werd gesproken over
de (on)mogelijkheden voor actieve nazorg
aan cliënten die niet meer komen. Het bestuur had hierover een notitie gemaakt.
Tenslotte werd een ‘case’ besproken van
een situatie die regelmatig voorkomt bij het
spreekuur.

• Informatie over Omduw/thuispagina/
archieven: 1.742
• Gedichten: 1.416
• Begeleiding en situatie ex-gedetineerden: 171
• Financiële en andere kerngegevens
Omduw: 80
• Informatie over voorkomen huisuitzettingen: 33
• Armenzorg vroeger en nu: 30

Werkbezoeken

Met een groot deel van de leden van het
team werd een tweetal boeiende en informatieve werkbezoeken afgelegd bij organisaties
in het werkveld. Op 28 maart werd de NOIZ
bezocht (Nachtopvang In Zelfbeheer) en op
11 september was het team te gast bij de
Sleep Inn.

stichtingomduw.com

6

Financiën

Baten 2018

Baten

bijdragen
individueel
4%

De inkomsten van Omduw komen voornamelijk uit bijdragen van de aangesloten kerken.
Dat aandeel was in 2018 84% van alle inkomsten. Via bijdragen van diverse instellingen
kwam 12% van de inkomsten binnen, terwijl 4% kwam van individuele bijdragen. De
aflossing van leningen aan cliënten leverde
in 2018 niets op. De rentestand is nog steeds
laag, zodat dit in 2018 ook geen inkomsten
opleverde.

interest
0%

aflossing leningen
0%

bijdragen
instellingen
12%

bijdragen kerken
84%

Lasten

Het boekjaar 2018 is afgesloten met een
batig saldo van ruim € 3.000,-. Het jaar daarvoor was er een nadelig saldo van ongeveer
dezelfde omvang. De grootste uitgavenpost
werd gevormd door financiële bijdragen aan
cliënten. Die post was in 2018 weer terug
op het niveau van 2016. Het tussenliggend
jaar 2017 gaf een aanzienlijk hoger bedrag
te zien. Het bedrag voor slaapbonnen was in
2018 beduidend lager dan in 2017. Dat heeft
vooral te maken met een ruimhartiger beleid
van de gemeente Utrecht. De kosten voor het
betalen van nieuwe ID-kaarten of paspoor-

ten voor cliënten waren in 2018 lager dan in
2017. Dat komt o.a. doordat zes cliënten de
kosten van hun ID-kaart terugbetaald hebben. De uitgaven aan eetmunten waren gelijk
aan 2017. 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.

Lasten 2015, 2016, 2017 en 2018
€9 .000

201 5

201 6

201 7

201 8

€8 .000
€7 .000
€6 .000
€5 .000
€4 .000
€3 .000
€2 .000
€1 .000

€2 .009
€1 .300

€1 .053

€1 .412

€1 .743
€ 750

€ 750

€ 932
€6 0

€-
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€ 181

€ 124

€1 .296

€ 696
€ 100

€0

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 kunnen ze incidentele hulp krijgen of een verwijzing naar andere hulpverlening. Er wordt nooit geld gegeven, maar wel hulp in natura: eetmunten, slaapbonnen, huisraad van Emmaüs, ID-kaarten, etc.
totaal werden in 2018 490 eetmunten verstrekt. Dat aantal is nagenoeg gelijk aan het
jaar 2017. Naast deze munten voor het Smulhuis verstrekten we ook bijna 200 eetbonnen 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 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 zeer voordelige prijzen.

In het spreekuur werden klanten uit diverse
windstreken ontvangen. De verdeling van de
klanten over de verschillende gebieden was
als volgt:
2017

2018

136

158

EU

59

71

Oost-Europa
(niet EU)

17

4

206

88

17

8

3

8

438

337

Nederland

Afrika
Azië
Amerika
Totaal

Waardering

Regelmatig worden organisaties en mensen
in Utrecht in het zonnetje gezet. Zo is er de
jaarlijkse uitreiking van ‘De mantel van Sint
Maarten’. Die prijs kreeg Omduw in 2010. In
2018 ging de prijs naar een drietal organisaties die jongeren helpen. Naast de mantel
is er een initiatief van de Martinusparochie.
In 2018 werd ‘De pluim van Sint Maarten’
uitgereikt aan 'Catching Cultures Orchestra'.
Dit orkest is multicultureel van samenstelling
en verbindt door het maken van muziek verschillende culturen. Daarmee heeft het een
rol bij de integratie. De pluim wordt uitgereikt
om daarmee Chris van Deventer, één van de
oprichters van Omduw, te gedenken en Sint
Martinus te eren.

In totaal werden er in 2018 337 klanten ontvangen. Er is dus sprake van een sterke daling
ten opzichte van 2017. Toen waren het 438
bezoekers. De daling is in belangrijke mate
bepaald door de terugloop van het aantal
ongedocumenteerden. Dat is wellicht een
gevolg van de vermindering van de vluchtelingenstroom. Een deel van onze clienten komt
zeer regelmatig naar het spreekuur. Een zestal
mensen kwam gemiddeld 20 maal op bezoek.
Dat zijn voor een belangrijk deel mensen die
voedselmunten nodig hebben.
Aan de klanten werd 191 maal een slaapgarantie voor één nacht afgegeven. Dat wil zeggen dat Omduw 191 maal garant wilde staan
voor de kosten die de Sleep Inn of de NOIZ in
rekening brengt aan de daklozen. Dat is beduidend minder dan in de voorgaande jaren.
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
8

Gratis maaltijden
Omduw maakte ook in 2018 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 maaltijden besteed aan eetmunten voor de daklozen die helpen met vrijwilligerswerk in het Smulhuis.
Koningsmaaltijd

is het symbool voor barmhartigheid en solidariteit, en de schutspatroon van de stad Utrecht.

Op 6 januari vond de Koningsmaaltijd plaats,
die ieder jaar op of rond Driekoningen aangeboden wordt 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 maaltijden met een jaarbedrag van € 1.200,-.

Maartensmaaltijd

Op 11 november vond de Maartensmaaltijd
plaats in het Smulhuis. De maaltijd vormde
onderdeel van de Maartensweek. Sint Maarten

Dodenherdenking

Dagopvang

Op 1 november worden in diverse kerken de mensen herdacht die overleden
zijn. Dit jaar werden ook de dakloze
mensen herdacht die in de voorbije
jaren gestorven zijn. Deze herdenking
vond plaats bij de boom in de tuin van
het Catharijneconvent. In deze boom
zijn naamplaatjes van de overleden
daklozen opgehangen. De coördinatie
van deze waardevolle gedenkplaats
is in handen van het Straatpastoraat.
Omduw zorgt voor een deel van de
kosten van het in stand houden van de
gedenkboom. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst werden de namen van de
overledenen genoemd in aanwezigheid
van vrienden en hulpverleners.

In de loop van het jaar werd duidelijk dat de
dagopvang in het Catharijnehuis zou gaan
sluiten, omdat er invulling gegeven moest
worden aan beleidsnota 'Toekomst van de
daklozenopvang Utrecht' uit 2017. Het Leger
des Heils startte medio december de dagopvang nieuwe stijl aan de Nieuwegracht 92,
onder de naam 'Herstart'. In die dagopvang
wordt meer de nadruk gelegd op begeleiding
van de dak- en thuislozen. Het Stadsteam
Herstel speelt daarbij een belangrijke rol.
Ook kent de dagopvang enkele slaapplaatsen
voor kort verblijf. Met het sluiten van de oude
dagopvang ging een belangrijke voorziening
dicht. De geschiedenis van die plek is vastgelegd in een mooi boekje 'Een andere wereld',
over 29 jaar Catharijnehuis. In dit boekje
geven gasten, vrijwilligers, oprichters en bevriende organisaties hun indrukken weer over
de grote betekenis van de dagopvang voor de
dak- en thuislozen gedurende een lange tijd.
Menigeen heeft een traantje weggepinkt.
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Ongedocumenteerden
Hulpverlenersoverleg

De Toevlucht

Omduw maakt al geruime tijd deel uit van
het Hulpverlenersoverleg. In dit overleg komt
vooral de problematiek van de ongedocumenteerden aan de orde. Hier vindt de afstemming plaats over de opvang en begeleiding
van mensen zonder verblijfspapieren. In 2017
is veel gesproken over de opvang van de
zogeheten 'Dublin-claimanten': vluchtelingen
die via een andere lidstaat Europa zijn binnengekomen en geregistreerd. Mede door
het kabinetsstandpunt moest de opvang van
deze groep met terughoudendheid behandeld
worden. Mede daardoor werd de wachtlijst
voor de opvang van deze mensen korter en
kon in de loop van 2018 iedereen opgevangen worden.
In het Hulpverlenersoverleg is ook gesproken
over de KWR (KoudWeerRegeling). Het idee
dat er de hele winter lage temperaturen heersen bracht het overleg ertoe om na te gaan
of er gedurende de gehele winterperiode een
gratis opvang te realiseren zou zijn.

Door de rem op de 'Dublin-claimanten' en de
sterk teruglopende vluchtelingenstroom werd
het aantal mensen zonder papieren kleiner
en waren er aan het eind van 2018 weer
enkele bedden leeg in de nachtopvang voor
ongedocumenteerde mannen. Dat maakte het
opvangen weer overzichtelijker. In december
van het verslagjaar bestond De Toevlucht vijf
jaar. Omduw is dankbaar dat zij een bijdrage
heeft kunnen leveren aan het ontstaan van
deze noodzakelijke nachtopvang. In de toekomst zal De Toevlucht vrij zeker deel gaan
uitmaken van de LVV (Landelijke Vreemdelingenvoorziening) die de gemeente Utrecht in
overleg met de regering gaat inrichten.

UTRECHT

Samenwerking
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 samen
met andere organisaties zoals Stadsteam
Herstel, STIL, DPU (Diaconaal Platform
Utrecht), SDB (Stichting Dienstverlening
Buitenlanders), USRK (Utrechtse Stedelijke
Raad van Kerken), de diaconie van de PGU
(Protestantse Gemeente Utrecht), KCU
(Katholieke Caritas Instelling), Outreach
(voorheen de Doorstroom), het Catharijnehuis/Herstart, het Smulhuis, Emmaüs, Lis-

ter, Altrecht, Jellinek, het Straatpastoraat,
de TussenVoorziening 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 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 anderen die aan de rand van de samenleving
zijn beland.
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Armoedeplatform
Omduw neemt deel aan het Armoedeplatform, onderdeel van de Armoedecoalitie Utrecht. In dit
platform komt een groot aantal hulp- en belangenorganisaties bijeen, die op een of andere wijze
actief zijn bij armoedebestrijding. Het is een knooppunt van onderlinge uitwisseling van informatie en ervaringen. Bovendien komt steeds het armoedebeleid van de gemeente aan de orde. In de
meeste vergaderingen zijn ambtenaren aanwezig die informatie geven en feedback meenemen.
Op 20 februari organiseerde de Armoedecoalitie een debat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, waar een armoedepact
werd gesloten met bijna alle politieke partijen. In het Armoedeplatform werden de
Minima Effect Rapportage van de gemeente
en beleidsvoorstellen becommentarieerd. Het
onderzoek 'Weten wat werkt' werd vooraf
besproken. In dit project wordt geëxperimenteerd met een meer regelarme bijstand.
Ook werd met Werk en Inkomen besproken
hoe regelingen toegankelijker en bekender
kunnen worden. Andere onderwerpen in het
overleg waren onder meer armoede en mensenrechten en de sociale supermarkt.

Elk jaar organiseert de Armoedecoalitie een
festivaldag op Wereldarmoededag 17 oktober.
Bovendien zijn er tal van activiteiten in de wijken tijdens de Armoedeweek die vooraf gaat
aan het slotfestival. Het thema was dit jaar
'Mooi meegenomen'. Informatie en uitwisseling over manieren om financieel te overleven
stonden centraal.
Festival Mooi Meegenomen

Futurability
In het afgelopen jaar kwamen we in contact
met Denise Harleman en Boudewien van den
Berg (Futurability). Zij geloven in de kracht
van het vertellen en delen van verhalen. Zij
wilden met ons en vele andere organisaties
in Utrecht aan de slag met de verhalen van
en over daklozen. We werden uitgenodigd om
verhalen te schrijven over de dak- en thuislozen. Die verhalen werden uitgewisseld en
gedeeld met de verschillende briefschrijvers.
Ze kregen een plaats in het theaterstuk 'Gedeelde Grond'. In dit stuk maakten Thibaud
Delpeut en Adelheid Roosen een bewerking
van Noréns sociologische theaterstuk 'Thuislozen'. Dit stuk speelde in het najaar 2018
diverse avonden in de Stadsschouwburg van
Utrecht. Het werd gespeeld met circa 14 ac-

teurs en enkele leken uit de dak- en thuislozenhulpverlening. In een kring van thuislozen
en thuiszoekers werden hun verhalen zichtbaar gemaakt. Lokale ‘ervaringsdeskundigen’
zoals een wethouder, hulpverleners of vrijwilligers uit de stad speelden zichzelf in het stuk.
De makers daagden uit om na te denken over
hoe wij samen beter kunnen leven. Hoe we
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor
onszelf én voor de ander. Het stuk gaat over
mensen die er niet bij horen, die niet mee
kunnen draaien of buiten de boot vallen. Het
stuk maakte zichtbaar hoe mensen aan de
rand van de samenleving hun leven leven.
Goed in het kader van meer bewustwording.
Deze activiteiten krijgen in 2019 een vervolg
met enkele workshops.
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Kerk aan de Maliebaan
In Utrecht aan de Maliebaan
Stond een groot en streng gebouw
Met hoge donkere ramen.
Het was een kerk van mannenbroeders.
Voorbijkomend op de fiets, vroeg ik mij wel eens af
Of God het niet koud had in dit huis?
Op een dag werd het gebouw gesloopt.
God verdween met zijn gemeente,
Om plaats te maken voor een modern complex
Met goed verwarmde appartementen.
Zouden de mensen die er wonen nog wel eens bidden?,
Vraag ik mij nu af,
Of vinden ze hun troost in het comfortabel woongenot?
Leo Mesman
Foto: André van Dijk
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