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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep (Omduw). In dit verslag geven we u een beeld van de activiteiten van Omduw in 2019.
2019 is het jaar waarin door de overheid
meer aandacht werd besteed aan de dakloosheid. Dit is een goede zaak, want sinds 2014
is het aantal daklozen gegroeid. Dat is bijzonder, als je bedenkt dat de economische crisis
voorbij is en de werkloosheid op een laag
punt is beland. De grote steden vragen vanwege de toename van de dakloosheid terecht
de landelijke overheid om steun. In Utrecht
zijn er om de nood te lenigen tijdelijk extra
bedden in de nachtopvang gecreëerd. Deze
bedden zijn geplaatst in De Stadsbrug.

Het is, gelet op de genoemde stijging,
vreemd dat het aantal klanten bij het spreekuur van Omduw weer verder gedaald is. De
daling van de laatste jaren is in 2019 niet
gestopt. Dat heeft ongetwijfeld te maken
met de toegenomen inzet van de burgerlijke
overheid om dakloze mensen te helpen. Dat
blijkt met name uit het feit dat het aantal
slaapbonnen dat bij het spreekuur gevraagd
wordt bijzonder laag is. Omduw blijft echter
belangrijk voor praktische noodhulp.
De hulp die gegeven wordt, is mogelijk
dankzij de financiële bijdragen van de kerken. Door hun bijdragen en die van sommige
particulieren blijft Omduw een financieel gezonde organisatie. Dat is ook te danken aan
de belangeloze inzet van de groep vrijwilligers
die het spreekuur draaien. Mede daardoor
kunnen we op onze eigen wijze hulp bieden
aan mensen aan de rand van de samenleving.

Bovendien moet bedacht worden dat het
werkelijke aantal daklozen hoger ligt. De
mensen die illegaal in Nederland verblijven
zijn niet meegeteld. Veel daklozen staan met
een postadres ingeschreven bij de burgerlijke
stand. Dat is belangrijk omdat ze zodoende
een daklozenuitkering kunnen ontvangen en
zo nodig een ID-kaart kunnen aanvragen.

We gaan door met ons werk.
Namens het bestuur,
Jan de Kruijf, voorzitter,
Utrecht, maart 2020
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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.
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
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.
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.

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

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

maal vóór de zomer en vier maal daarna. Aan
het eind van het jaar ging Arno van der Steen
na vele jaren goed werk uit het bestuur. Hij
blijft wel deel uitmaken van het spreekuurteam. We mochten als nieuw bestuurlid Mary
Hallebeek begroeten, ook vanuit de OudKatholieke Kerk.

De deelnemende kerkgemeenschappen en
organisaties in Omduw waren in 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Raad van Advies
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 in het voorjaar en in het
najaar bijeen.

Bijeenkomst 8 mei

In deze vergadering werden het jaarverslag en
de jaarrekening 2018 besproken. De spreker
was dit keer René Kil van het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie. Hij
vertelde o.m. over de dialoog tussen religieuze
groeperingen in Utrecht, die extra actueel was
na de aanslag op de tram in Utrecht en aanslagen in Christ Church en op Sri Lanka.

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 2019 kwam het bestuur 9 keer bijeen; vijf

Arno van der Steen

Bijeenkomst 6 november

Op de najaarsvergadering van de Raad van
Advies werd de begroting voor 2019 vastgesteld.
Kerri Hennessey, coördinator van GOUD,
kwam vertellen over het werk van deze
belangenorganisatie van drugsgebruikers.
Zij hebben ook veel met dak- en thuisloosheid te maken. Ook GOUD werkt met een
inloopspreekuur. Zij bieden geen materiële
hulp, maar richten zich vooral op begeleiding,
individuele en collectieve belangenbehartiging
en delen van kennis, kunde en ervaring.

Mary Hallebeek
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Spreekuurteam

Website

Nadat hij in 2016 uit het bestuur was gegaan,
nam Ries Mobach in 2019 afscheid van het
team dat het inloopspreekuur op de vrijdagochtend draait. Als nieuw teamlid kwam Gijsbert Cirkel erbij. Daarmee bestond het team
uit 15 vrijwilligers: 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.
Het spreekuurhouders en bestuur komen twee
maal per jaar bijeen in een teambijeenkomst.
Gezelligheid, uitwisseling en informatie gaan
dan hand in hand.

De website stichtingomduw.com bleek
ook in 2019 een nuttige informatiebron
voor wie op zoek was naar informatie
over Omduw of onderwerpen waarop
de stichting actief is. Al zet de dalende
trend van het voorafgaande jaar 2018
zich wel voort, mogelijk omdat het aantal nieuwe berichten afnam.
• Aantal bezichtigingen: 2.546
(2018: 3.888)
• Aantal bezoekers: 1.398
(2018: 2.677)
• Aantal berichten: 6 (2018: 9)
• De meeste bezichtigingen kwamen vanuit
Nederland (2.189) en België (166)
De meest frequent bekeken onderwerpen waren:
• Informatie over Omduw/thuispagina/
archieven: 1.501
• Gedichten: 528
• Missieverklaring Omduw: 51
• Financiële en andere kerngegevens: 51
• Armoedeweek en festival: 44
• Situatie en begeleiding ex-gedetineerden: 43
• Werkplan Omduw 2015-2019: 33

Ries Mobach

Gijsbert Cirkel

Bijeenkomst 2 april

Op 2 april waren Denise Silva Alves en Marieke
Veenhof van Stadsteam Herstel te gast om te
vertellen over hun werkwijze en over het nieuwe onderkomen van de dagopvang: Herstart.
Bij een lekkere maaltijd werd er vervolgens
druk gecommuniceerd door iedereen. En dat is
precies de bedoeling van deze bijeenkomsten.

Verder zijn er regelmatig documenten van de website gedownload, zoals
jaarverslagen en werkplan, documenten
over het armoedebeleid in Utrecht en
landelijk e.d.
Links op onze website hielpen bezoekers de digitale weg te vinden naar
diverse verwante instellingen in Utrecht.

Bijeenkomst 8 oktober

Op 8 oktober werd het nieuwe werkplan 2020
-2024 besproken. Ook bespraken we een
casus uit de praktijk van het spreekuur. Bij de
maaltijd namen we afscheid van Ries Mobach.

Werkbezoek

In 2019 kreeg het uiterlijk van de site
een kleine facelift, waardoor het er
strakker en overzichtelijker uitziet.

Op 12 juni ging een delegatie van het team
een kijkje nemen bij het nieuwe onderkomen
van de dagopvang voor daklozen aan de
Nieuwegracht. Tijdens een rondleiding kregen
we uitleg over de (activerende) aanpak in de
nieuwe setting.

stichtingomduw.com
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Financiën

Baten 2019

Baten

bijdragen
individueel
11%

De inkomsten van Omduw komen voor 75%
uit bijdragen van de aangesloten kerken. Via
bijdragen van diverse instellingen kwam 12%
van de inkomsten binnen, terwijl 11% kwam
van individuele bijdragen. De aflossing van
leningen aan cliënten leverde in 2019 4% van
de inkomsten op. De rentestand is nog steeds
zeer laag, zodat dit geen inkomsten opleverde.

interest
0%

aflossing leningen
4%

bijdragen
instellingen
12%

Lasten

bijdragen kerken
74%

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een
batig saldo van ruim € 1.500,-. In 2018 was
er een voordelig saldo van ongeveer € 3.000,en in 2017 een nadelig saldo van ruim
€ 3.000,-. Gemeten over de laatste 8 jaar
zijn er steeds behoorlijke schommelingen in
het resultaat. Gemiddeld zijn de uitgaven en
inkomsten over die periode met elkaar in balans. De grootste uitgavenpost werd gevormd
door financiële bijdragen aan cliënten. Die
post was in 2019 met € 5.500,- weer terug
op het gemiddeld niveau van de laatste jaren.
De kosten voor het betalen van nieuwe IDkaarten of paspoorten voor cliënten waren in
2019 hoger dan in 2018. Er waren vier cliën-

ten die de kosten van hun ID-kaart terugbetaalden. Er waren enkele cliënten voor een
(duurder) buitenlands paspoort, en we gaven
een bijdrage voor de kosten van een naturalisatie. De uitgaven aan eetmunten waren
gelijk aan 2018. Een jaarlijkse bijdrage aan
maaltijden die in De Wijkplaats worden geserveerd, is ook een vermeldenswaardige post.
Zie verder de onderstaande grafiek.

Lasten 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019
€9.000
€8.000

2015

2016

2017

2018

2019

€7.000
€5.877

€6.000
€5.000
€4.000
€3.000
€2.000
€1.000

€1.502

€1 .215
€ 413

€600

€ 600

€1.392

€1.000
€56

€-
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€1.101
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Het spreekuur
Een belangrijk onderdeel van het werk van Omduw is het spreekuur dat elke vrijdagochtend in de
werfkelder van het Bonifaciushuis aan de Nieuwegracht 61 wordt gehouden. 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.
Omduw is, ondanks het dalende aantal
bezoekers, nog steeds belangrijk. Met name
onze noodhulp is regelmatig van belang omdat anderen vaak geen praktische hulp kunnen verlenen. Naast ID-kaarten en smulmunten voor zieke daklozen en armlastigen wordt
regelmatig hulp verleend aan mensen die
weer willen gaan wonen. Ook krijgen mensen
regelmatig hulp bij het vervoer (vervoersbiljet
of een fiets). Veel bezoekers van het spreekuur komen maar éénmalig. Daarna zijn ze
blijkbaar weer in staat om zelf de draad op te
pakken. 4 á 5 gasten komen meer frequent
naar het spreekuur. Zij komen vooral voor
smulmunten.
Het aantal bezoekers van het spreekuur is als
volgt verdeeld over hun herkomstlanden:
2018

2019

158

119

71

77

4

3

88

75

Azië

8

23

Amerika

8

3

337

301

Nederland
EU
Oost-Europa
(niet EU)
Afrika

Totaal

het mooie zomerweer daar een rol bij.
De Omduwtelefoon wordt regelmatig gebeld.
De beller wil meestal informatie over het
tijdstip van het spreekuur. Soms vraagt men
om onmiddellijke hulp. Dat betreft meestal de
vraag over het verkrijgen van een ID-kaart.
Incidenteel is er de vraag om direct te helpen
bij schuldenproblematiek of het ophalen van
medicijnen.
Het aantal hulpvragen van mensen met een
Afrikaanse achtergrond is verder gedaald. Dit
heeft ongetwijfeld te maken met het gedaalde
aantal asielzoekers.
Aan de klanten werd 79 maal een slaapgarantie voor één nacht afgegeven. Dat wil zeggen
dat Omduw 79 maal garant wilde staan voor
de kosten die de Sleep Inn of de NOIZ in rekening brengt aan de daklozen. De daling die
er in 2018 al was heeft zich in 2019 duidelijk
voortgezet. Tijdens het spreekuur worden ook
munten voor een maaltijd in het Smulhuis uitgegeven. Deze zogenoemde smulhuismunten
worden vooral gegeven aan mensen die ziek
zijn. In totaal werden in 2019 510 eetmunten
verstrekt. Dat aantal is iets gestegen ten opzichte van 2018. Vooral in het najaar was de
vraag naar smulmunten bovengemiddeld.
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. Er zijn in 2019 14 Nederlandse IDkaarten betaald. Voor 4 ID-kaarten hebben
we via de regeling met de gemeente het geld
teruggekregen. Er is 2 keer een buitenlands
identiteitsbewijs betaald. Eenmaal konden we
helpen bij het verkrijgen van een Nederlands
paspoort voor iemand die statenloos was.

Het dalende aantal bezoekers is mede een
gevolg van de hulpverlening die de gemeente
Utrecht biedt. In totaal werden er in 2019 301
klanten ontvangen. De daling die er was van
2017 naar 2018 zet dus door, zij het minder
snel. Bij het analyseren van de cijfers viel op
dat in de zomermaanden het bezoek aan het
spreekuur bijzonder laag was. Wellicht speelt
8

Gratis maaltijden
Omduw maakte ook in 2019 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 gasten verwelkomen en opdienen. Een
deel van het geld dat Omduw ter beschikking stelt voor de maaltijden, wordt besteed aan eetmunten voor de daklozen die helpen met vrijwilligerswerk in het Smulhuis.
Koningsmaaltijd

Op 6 januari vond de Koningsmaaltijd plaats,
die ieder jaar op of rond Driekoningen aangeboden wordt in het Smulhuis.

heel goede sfeer. ‘Het aantal gasten was wat
lager dan in voorgaande jaren, omdat strengere eisen van de brandweer beperking van
het aantal bezoekers voorschrijven.

Maartensmaaltijd

Maaltijden in De Wijkplaats

Op 11 november vond de Maartensmaaltijd
plaats in het Smulhuis. De maaltijd vormde
onderdeel van de Maartensweek. Sint Maarten
is het symbool voor barmhartigheid en solidariteit, en de schutspatroon van de stad Utrecht.
Net als de Koningsmaaltijd verliep de avond in

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,-.

Werkplan 2020 - 2024
Het jaar 2019 is het laatste van de lopende
beleidsperiode. Daarom bogen we ons in
dit jaar over een nieuw werkplan voor de
komende vijf jaar.
Veel activiteiten die tot de kerntaken van
Omduw behoren, worden de komende
jaren gecontinueerd: het spreekuur, de
noodhulp, bestuur, team, Raad van Advies.
Maar er komen ook nieuwe accenten. We
beschrijven in het werkplan zes activiteiten
ter versterking en zeven activiteiten ter
vernieuwing.
Ter versterking willen we o.m. nieuwe vrijwilligers werven, hulp voor zieken uitbreiden, een nieuw communicatieplan opstellen
en het achtste lustrum vieren. Verder willen
we een ‘kerkenronde’ doen: het bezoeken
van de deelnemende kerken. Daarmee hebben we in 2019 al een begin gemaakt.

Ter vernieuwing willen we onderzoek doen
naar de behoefte aan extra eetvoorzieningen voor mensen aan de rand van de
samenleving. Ook willen we ons inzetten
voor een ‘Winterregeling’ i.p.v. de ‘KoudWeerRegeling’ tegen buiten slapen in de
kou. Ook willen we nagaan of de terugkeer
van ex-gedetineerden goed verloopt. Tenslotte willen we contact leggen met een
aantal moskeeën en islamitische organisaties voor overleg en samenwerking rond
dakloosheid.
Dit is een greep uit de inhoud van het
werkplan. Het hele werkplan is te donwnloaden van de website:
stichtingomduw.com/werkplan-omduw-2020-2024.
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De Toevlucht
Omduw maakt nog steeds conform de oprichtingsakte deel uit van het bestuur van De Toevlucht,
de nachtopvang voor ongedocumenteerde mannen.
De opvang was in 2019 tijdelijk gehuisvest
aan de Maliebaan. In de loop van het jaar
moest De Toevlucht een aantal slaapplaatsen
inleveren ten behoeve van de NOIZ (NoodOpvang In Zelfbeheer) die toen eveneens
tijdelijk aan de Maliebaan onderdak kregen.
In het najaar van 2019 besloot de gemeente
Utrecht dat De Toevlucht in het voorjaar van
2020 een definitief onderkomen zou krijgen
op Kanaleneiland. Dat is na meer dan 5 jaar
tijdelijke huisvesting goed nieuws.

een nieuwe secretaris kreeg. Ook kwam er
een nieuwe gastencontactpersoon.
De dagopvang voor ongedocumenteerden in
Villa Vrede kon gelukkig gecontinueerd worden in hun onderkomen bij de Marcuskerk.
In April was er de heropening van Villa Vrede
na een verbouwing een uitbreiding van de
ruimte.

Minder goed is het nieuws dat er een steekincident was aan de achterzijde van de tijdelijke
opvang van de NOIZ. Het incident is gelukkig
goed afgelopen.
Het is verheugend dat in 2019 het bestuur
van De Toevlucht een nieuwe voorzitter en

UTRECHT

Samenwerking
Omduw heeft te maken met een groot
netwerk van mensen, organisaties en
instituties die op dezelfde of aanpalende
terreinen actief zijn.

het Smulhuis, Emmaüs, Lister, 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.

Bij de hulpverlening werkt Omduw samen
met andere organisaties zoals Stadsteam
Herstel, Herstart, 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),

Verschillende bestuursleden 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.
Het platform besprak in 2019 onder meer de
volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Van 10 - 17 oktober organiseerde de Armoedecoalitie de jaarlijkse Week van de Armoede,
met als slot de manifestatie ‘Mooi meegenomen’. Daarin allerlei ‘verwennerij’ voor de
doelgroep.

Spaarkringen
Doorontwikkeling van de U-pas
Bespreekbaar maken van geldzorgen
Groen doet goed
Ouderen en armoede
Armoede en schulden in de Islam
Gevolgen van de energietransitie
Meerjarenplan 2019 - 2022

Op 4 november vond een jubileumcongres
plaats i.v.m. 10 jaar Armoedecoalitie Utrecht,
met pittige discussies met plaatselijke en
landelijke politiek, de oprichting van een
landelijke armoedecoalitie en de presentatie
van een boek met ervaringsverhalen: ‘Licht
op armoede’.

Festival ‘Mooi meegenomen’,
met veel activiteiten voor kinderen

Congres 10 jaar Armoedecoalitie

Workshop Futurability
Nadat het project ‘Futurability’ in 2018
samen met Adelheid Rosen en Thibaud
Delpeut in de Stadsschouwburg het toneelstuk ‘Gedeelde Grond’ over dakloosheid
ten tonele had gevoerd, kwam het in 2019
met een workshop over dit onderwerp.
25 mensen die actief zijn in de wereld van
de daklozen, waaronder drie leden van
Omduw, en een paar (ex)daklozen bespra-

ken met elkaar dat we daklozen respectvol
moeten benaderen. Ook gingen de deelnemers na wat belangrijk is voor de mensen
die op straat leven en hoe hun dag eruit
ziet. in de workshop gingen we na wat er
aanvullend op de diverse vormen van hulpverlening nog meer nodig is of wat beter
kan. Het project HOS (Hemden, Onderbroeken en Sokken) scoorde hoog.
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Als het mag
Ik schrijf een gedicht
als het mag
over honger
die onze overvloed en zelfs
ons genoeg in een teveel
doet verkeren
over geweld
dat gedoemd is te falen
waar zachte krachten
zullen zegevieren
over onrecht
dat als een veenbrand
over de wereld waart
en eens zal doven
over geloof
dat bergen kan verzetten
en gesmolten gletsjers
doen herrijzen
over hoop
die ons tegen beter weten in
blijft vergezellen en
weet te beklijven
over liefde
die we verlangen
en ontvangen maar
ook willen geven
schrijf ik een gedicht
als het mag

Gedicht: Leo Mesman
Illustratie: Peter de Bie
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