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Voorwoord 
Goede ervaringen met het jaarverslag 2020 van de Stichting Beheer Omduw maakten dat we ook over 
2021 ons jaarverslag op twee manieren presenteren: het volledige jaarverslag dat u hierbij als pdf-
document aantreft en een verkorte versie: een papieren folder. Daarvan werden er het afgelopen jaar 
1250 gedrukt en verspreid.  
Het jaar 2021 werd opnieuw gekenmerkt door corona. Dat betekende onder andere dat we maar 37 
weken spreekuur konden houden. Tussen eind januari en begin mei en na half december moesten we 
de deuren van de werfkelder bij Nieuwegracht 61 gesloten houden. Wel zijn we heel blij dat we ook dit 
jaar van deze ruimte van het Bonifaciushuis gebruik konden maken. Gelukkig konden we in de periode 
dat we dicht waren doorverwijzen naar Herstart en via telefoon en mail ingaan op hulpvragen. Die ble-
ven ook dit jaar onverminderd komen. Wat we in de winter lastig vonden was dat daklozen zodra het 
iets warmer werd weer op straat stonden. Samen met andere organisaties zijn we van mening zijn dat 
voor daklozen tijdens de wintermaanden de KoudWeerRegeling (KWR) moet gelden en gemeentelijke 
instanties zoals De Stadsbrug gewoon open moeten zijn. 
De maaltijdvoorziening aan daklozen is een belangrijk aandachtspunt geweest het afgelopen jaar. Er 
zijn wel diverse eetplekken, maar die zijn of voorbehouden aan de mensen die ook onderdak krijgen op 
de opvanglocaties, of zij bieden slechts een enkele dag in de week een lunch of maaltijd. Tijdens onze 
spreekuren horen we dat er behoefte is aan een extra plek in de stad om te eten. Wij hebben in de 
afgelopen coronatijd hierin proberen te voorzien door middel van boodschappenkaarten of afhaalmaal-
tijden bij de ACU, maar met beide mogelijkheden zijn we ook weer gestopt. Bovendien is een eetplek 
ook een plek om warm te worden, elkaar te ontmoeten, informatie op te zoeken en even tot rust te 
komen. We ondersteunen daarom nog steeds het initiatief van de Augustinuskerk om daar op termijn 
de eetplek ‘Tinus’ te realiseren.  
De laatste bestuursvergaderingen van 2021 stonden deels in het teken van het komende lustrum in 
2022. Omduw is dan 40 jaar actief. De Raad van Advies kwam twee keer bij elkaar. In november was 
Ruud Spaargaren hierbij onze gast, hij vertelde enthousiast over de openluchttentoonstelling met zijn  
foto's van daklozen, september tot november in het Zocherpark. Het inspireerde ons om het daaruit 
voortgekomen fotoboek ‘Het ogenblik’ cadeau te geven aan de Omduwmedewerkers. Zij kwamen ook 
twee keer bijeen, bij de laatste bijeenkomst konden we eindelijk ‘live’ afscheid nemen van Hans Heij-
koop, jarenlang voortrekker van Omduw.  
Over afscheid gesproken: in september namen we na 15 jaar afscheid van bestuursvoorzitter Jan de 
Kruijf. Met een warm hart voor mensen, kennis van zaken, doelgerichtheid en humor gaf Jan leiding 
aan Omduw. We hopen hem op een passende manier daarvoor te bedanken tijdens het lustrum in april 
2022. Gelukkig blijft Jan spreekuurmedewerker en betrokken bij Omduw. 
 
Namens het bestuur, 
Peet Valstar 
Voorzitter 
 
Februari 2022 

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.  
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De activiteiten van Omduw kenmerken zich door:  
• Directe, meestal kortdurende, hulpverlening. 
• Het signaleren van misstanden in de stad Utrecht.  
• Het beïnvloeden van besluitvorming die betrekking heeft op de diaconale missionaire activitei-

ten.  
 

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 ande-
ren actief zijn op dit terrein.  
De hulpverlening van Omduw concentreert zich op mensen aan de rand van de samenleving. Dakloos-
heid 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.  
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 iden-
titeitspapieren.  
 

Missie 

• Omduw is een initiatief dat gedragen en gefinancierd wordt door zeventien 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 ter-

zijde staan. 
• Omduw werkt met deskundige en gemotiveerde vrijwilligers. Zij geven bezoekers van het 

spreekuur concrete hulp bij bijvoorbeeld het verkrijgen van een ID-kaart, het vinden van een 
slaapplaats of maaltijd, voor zover mogelijk en noodzakelijk. 

• Omduw biedt ook een luisterend oor. 
 

De organisatie 
Omduw is in 1982 opgericht en is sinds 1994 een stichting. Deze stichting wordt gedragen door paro-
chiële en diaconale instellingen die verbonden zijn aan zeventien 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  

De deelnemende kerkgemeenschappen en organisaties in Omduw waren in 2021: 
• Roomskatholieke parochies Sint Martinus 
• Sint Gerardus Majellakerk 
• Oud-Katholieke kerk 
• Johannescentrumgemeente 
• Oecumenische Janskerkgemeente 
• Domkerk / Citypastoraat 
• Marcus-Nicolaikerk 
• Tuindorpkerk 
• Pieterskerk  
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• Nieuwe Kerk 
• Jacobikerk 
• Evangelisch-Lutherse Gemeente 
• Doopsgezinde Gemeente 
• Remonstrantse Gemeente 
• Anglicaanse Holy Trinity Church 
• Leger des Heils (maatschappelijke organisatie) 
• Marekerk, De Meern 

 

Het bestuur 

Het bestuur van Omduw bestond in 2021 uit zeven mensen, van wie de meesten afkomstig zijn uit de 
deelnemende kerken. Dit bestuur regelt praktische zaken en bereidt beleid voor. De meeste bestuurs-
leden zijn ook lid van het spreekuurteam. 
We vergaderden het afgelopen jaar tien keer. De vergaderingen vonden in het begin en aan het eind 
van het jaar digitaal plaats, vanwege de maatregelen die golden in verband met de coronacrisis. In 
totaal zes vergaderingen verliepen via 'Zoom'. Daar tussenin was er een periode dat we elkaar weer 
'live' konden spreken, meestal in vergaderruimte van de Nicolaas Monica Parochie. 
Jan de Kruijf droeg op 1 september het voorzitterschap over aan Peet Valstar. Peet Valstar was al in 
2020 toegetreden tot het bestuur. Jan de Kruijf bleef nog tot het eind van het jaar bestuurslid, maar zal 
vanaf januari 2022 alleen nog doorgaan als lid van het spreekuurteam. 
 

Raad van Advies 

De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende kerken. Deze raad 
adviseert over beleidszaken en keurt de begroting en jaarrekening goed.  
 
Bijeenkomst 26 april 
De voorjaarsvergadering van de Raad van Advies vond plaats op 26 april. Omdat het vanwege de coro-
namaatregelen een 'Zoom-vergadering' was, hadden we deze keer geen spreker uitgenodigd. Jaarver-
slag en jaarrekening vormden de belangrijkste agendapunten. Daarnaast werden de participanten bij-
gepraat over het reilen en zeilen van Omduw. Ondanks het feit dat het een digitale vergadering was, 
waren de opkomst en de sfeer heel goed.  
 
Bijeenkomst 17 november 
De najaarsvergadering van de Raad van Advies op 17 november kon nog net 'live' doorgaan in het ge-
bouw van ORKA, voordat opnieuw een lockdown in zou gaan. Het werd een vergadering met een in-
drukwekkende bijdrage van Ruud Spaargaren. Spaargaren is fotograaf en heeft jarenlang als vrijwilliger 
opgetrokken met daklozen in de dagopvang. Hij fotografeerde in die periode een aantal mensen. Deze 
foto's waren een paar maanden in 2021 te zien op grote borden langs de Utrechtse singels en er werd 
ook een fotoboek van gemaakt. Aan de hand van de foto's vertelde Spaargaren over de levens van 
enkele hoofdrolspelers uit de tentoonstelling en het boek. Aan het eind ontvingen alle aanwezigen een 
exemplaar van het fotoboek 'Het ogenblik'. Later zouden ook de enkele niet aanwezige leden van het 
spreekuurteam dit boek bij wijze van kerstgeschenk krijgen. 
 

Spreekuurteam 

Het team dat aan de Nieuwegracht 61 op vrijdagochtend het spreekuur draait, bestond in 2021 eerst 
uit 16, later uit 15 vrijwilligers: 8 mannen en 7 vrouwen. Van Hans Heijkoop, Omduwer van het eerste 
uur, namen we in oktober afscheid. In wisselende samenstellingen zijn deze vrijwilligers 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. Als ge-
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volg van de corona-maatregelen was het spreekuur in het begin en aan het eind van het jaar een poos 
gesloten. 
 
Spreekuurhouders en bestuur komen twee maal per jaar bijeen in een teambijeenkomst. Gezelligheid, 
uitwisseling en informatie gaan dan hand in hand. 
 
Bijeenkomst 20 april 
Op 20 april vond een teambijeenkomst plaats met 'Zoom'. Hoewel het spreekuur vanwege corona al 
geruime tijd gesloten was, was het toch heel nuttig elkaar via het scherm te zien en te spreken. Er was 
uitgebreid ruimte voor uitwisseling hoe het met iedereen ging. Ook werd iedereen bijgepraat over de 
zaken die in het bestuur aan de orde kwamen en over de afhandeling van hulpvragen die nog per mail, 
telefoon of via Herstart binnenkwamen bij Omduw. Tot slot werd besproken hoe iedereen aankeek 
tegen een eventuele heropening van het spreekuur. Besloten werd die heropening in mei te laten 
plaatsvinden. 
 
Bijeenkomst 12 oktober 
Op 12 oktober konden de teamleden elkaar weer in levenden lijve ontmoeten in het gebouw van ORKA. 
Opnieuw was er aandacht voor hoe het met ieder ging. Er werden enkele inhoudelijke punten bespro-
ken: de gang van zaken met eetbonnen bij ACU, een herschreven versie van de informatie voor het 
spreekuur, nauwkeurigheid van de verslaglegging en hoe om te gaan met agressie op het spreekuur. 
In deze bijeenkomst werd met grote dankbaarheid voor wat hij in bijna 40 jaar heeft gedaan, afscheid 
genomen van Hans Heijkoop, die als mede-oprichter een enorme staat van dienst heeft bij Omduw.  
 

Spreekuur 
Dit jaar werd er vanwege de coronapandemie tussen eind januari en begin mei, alsmede de laatste 
twee weken van december geen spreekuur gehouden. Dat betekent dat we 37 weken op vrijdagmor-
gen open waren. Uiteraard met in achtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen: afstand houden, 
mondkapje, niet teveel mensen in de wachtruimte. Het Stadsteam Herstel, dat later Stadsteam Back Up 
ging heten, was in de spreekuurloze periode een belangrijke achtervang; zij namen zo nodig contact 
met ons op. In een aantal gevallen konden we zo ook hulp bieden in deze periode waarin het spreek-
uur niet open was. Ook bleven we bereikbaar via de Omduwtelefoon.   
We hebben de spreekuurinstructie herschreven, zodanig dat de basisinformatie nu op twee A4-tjes te 
lezen is. Uitgebreidere informatie is nu in bijlagen te vinden. Het spreekuur werd weer telkens door drie 
mensen gehouden, waardoor taken verdeeld konden worden. Dat was ook prettig bij de paar keer dat 
er sprake was van enige verbale agressie. Ook sturen we na elk spreekuur een korte samenvatting 
rond naar de overige spreekuurleden. Het aantal klanten dat ons spreekuur bezocht was dit jaar pre-
cies evenveel als vorig jaar, ook verdeeld over een gelijk aantal weken dat we open waren. 
Opvallend is dat het aantal bezoekers uit Afrika verder toenam; meer dan de helft was afkomstig uit 
Noord-Afrika en daarvan veel uit Marokko. De tweede helft van 2021 werd het spreekuur drukker be-
zocht dan de eerste helft, met een piek van 12 bezoekers.  
 
 2019 2020 2021 
Nederland 119 51 58 
Europese Unie 77 35 11 
Oost-Europa 3 7 5 
Afrika 75 90 114 
Azië 3 6 9 
Amerika 3 6 1 
Totaal 280 195 195 
 
Er werd weer een aantal eetbonnen uitgedeeld om zondagavond te kunnen eten bij De Wijkplaats. 
Omdat de smulmunten niet meer gebruikt kunnen worden voor maaltijden bij de Sleep-Inn gingen we 
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er toe over om boodschappenkaarten uit te reiken. Dat veroorzaakte een zodanige toeloop dat we ons 
genoodzaakt zagen een nieuwe manier te bedenken waardoor onze klanten aan eten konden komen. 
Met de ACU aan de Voorstraat werd overeengekomen dat daar per september drie keer per week een 
(vegetarische) maaltijd afgehaald konden worden, bij inlevering van een op het spreekuur uitgereikte 
bon. Hierna daalde het aantal uitgereikte bonnen en daarvan werden er ook steeds minder geconsu-
meerd. Omdat ACU uiteraard niet voor niks wilde koken werd besloten om de overeenkomst met hen te 
beëindigen per eind december. In de winterperiode konden klanten met door ons uitgereikte smulmun-
ten bij de Stadsbrug terecht voor een gratis maaltijd. 
Er waren 15 verzoeken om hulp bij het verkrijgen van een ID-kaart en ook een paar keer een paspoort. 
Er waren weer veel vragen om het opwaarderen van een OV-chipkaart; dat doen we in principe drie 
keer per jaar. Ook vragen voor opwaarderen van een telefoonkaart kwamen veel aan de orde. Met een 
elftal cliënten werd een lening afgesloten, werden schoenen en jassen gekocht en ook gaven we drie 
keer ondersteuning bij de aanschaf van een tweedehands telefoon. We hielpen bij schulden, het ver-
krijgen van medicijnen,  de aanschaf van een bril, de aanschaf van huisraad, de kosten van een inbur-
geringsexamen, naturalisatie, tandartskosten, een fiets. Ook werd veel doorverwezen naar andere in-
stanties bijvoorbeeld bij psychische of juridische problemen. 
 

Financiën  
De Utrechtse kerken en enkele kerken in de omgeving van Utrecht zijn de belangrijkste bron van in-
komsten. Daarnaast ontvangt Omduw bijdragen van enkele instellingen en van particulieren. Een ge-
ringe teruggang van de bijdragen van de kerken werd gecompenseerd door een groei van de overige 
bijdragen. Het totaal van de inkomsten vertoonde een stabiel beeld. 
 

Baten 

Het totaal van de ontvangsten was  € 15.715. De verdeling over de bronnen is in onderstaande figuur 
te zien. 
 

 
 

bijdragen 
kerken 

70% 

bijdragen 
instellingen 
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bijdragen 
individueel 

13% 

interest 
0% 

Baten 2021 
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Lasten 

De lasten van de exploitatie waren in totaal € 18.385. In deze lasten zijn de kosten opgenomen van 
een visiedocument voor de beoogde realisatie van een eetplek in het centrum van de stad. Dit is uitge-
voerd door een extern bureau; de kosten hiervan bedroegen € 1.416. Dit bedrag is ten laste van de 
bestemmingsreserve 'eetplek' gebracht. Het totale exploitatietekort is € 2.617. Per saldo was het tekort 
op de reguliere exploitatie dus € 1.254. 
 

 
 

Communicatie 
Het jaarverslag 2020 werd in een uitgebreide versie als pdf-document aangeboden op de website en 
via digitale mailings naar een groot aantal contacten in het netwerk van Omduw. Daarnaast werd een 
korte versie als gedrukte folder verspreid. In een oplage van 1250 stuks werden deze folders neerge-
legd bij de deelnemende kerken, organisaties in het netwerk zoals Herstart, Sleep Inn, NOIZ, De Toe-
vlucht, alle uitdeelpunten van de Voedselbank in Utrecht, en vele andere plekken.  
 
Om het team van vrijwilligers op de hoogte te houden van ontwikkelingen werd in 2020 een tiental 
interne nieuwsbrieven rondgestuurd.  
 
Begin 2021 werd de website 'Utrechtse Geldzoeker' gelanceerd. Daarop kunnen hulpverleners zoeken 
naar mogelijke hulpfondsen voor cliënten met armoede- en schuldenproblemen. Ook Omduw kreeg 
daar een plek, hetgeen de vindbaarheid van Omduw verder bevorderde, als aanvulling op de eigen 
website. 

Website 

De website stichtingomduw.com voorziet duidelijk in een groeiende behoefte aan informatie over het 
werk van Omduw en de vraagstukken waarop de stichting actief is. In 2021 trok de site voor het twee-
de jaar achter elkaar opnieuw ruim een kwart meer bezoekers. Hun aantal groeide van 1.908 in 2020 
naar 2.688 in 2021. Het aantal bezichtigingen verdubbelde vrijwel en liep op van 3.640 naar 6.225. 

 € -    

 € 2.000  

 € 4.000  

 € 6.000  

 € 8.000  

 € 10.000  

 € 12.000  
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 



8 

Opvallend is daarbij dat website van Omduw vooral gevonden werd via zoekmachines. 
De meeste bezoekers kwamen uit Nederland (3.206), de overige circa 3.000 vanuit 42 andere landen 
wereldwijd. Naar de redenen en de betekenis van zoveel interesse uit het buitenland is het slechts gis-
sen. 
De informatie over het werk van Omduw zelf stond duidelijk centraal in de belangstelling, zowel de 
algemene informatie over onze dienstverlening op de thuispagina als die over onze missie, jaarversla-
gen, werkplan en financiële huishouding. Maar er was ook interesse in de gedichten en de documenta-
tie op de website over de diverse vraagstukken en doelgroepen waarmee Omduw zich bezighoudt. 
Dat bleek ook uit het groot aantal keren (578) dat in dit verslagjaar documenten van de site werden 
gedownload. Het ging daarbij om de genoemde aspecten van Omduw zelf (zoals jaarverslag, werkplan 
en financiën), maar ook om de informatie over armoede en het (Utrechtse) armoedebeleid op de site 
en bijvoorbeeld de jaarlijkse herdenking bij de Levensboom. De links naar de diverse hulpinstellingen 
waarmee Omduw samenwerkt werden ook regelmatig aangeklikt. 
 

Maaltijden 
Omduw is op verschillende manieren actief bij het verstrekken van eten aan dak- en thuislozen. Op 
6 januari vond de jaarlijkse Koningsmaaltijd plaats. Dit is een traditie die al een aantal jaren bestaat en 
waarbij Omduw de dak- en thuislozen een gratis maaltijd aanbiedt. Van oorsprong was dit de Kerst-
maaltijd, maar is verplaatst naar Driekoningen. De Maartensmaaltijd op kosten van Omduw op 11 no-
vember had maar 30 deelnemers, omdat vanwege corona alleen de mensen die in de Sleep Inn over-
nachtten mee konden eten. Op andere dagen betaalde de gemeente zowel het slapen als het eten van 
de bewoners van de Sleep Inn. Omduw heeft ook in 2021 de zondagsmaaltijd in De Wijkplaats gesub-
sidieerd. 
Ook de ACU in de Voorstraat heeft in de eerste maanden van de coronapandemie gratis afhaalmaaltij-
den verstrekt aan onze doelgroep. Omduw heeft dit particuliere initiatief gesponsord. Later, van sep-
tember tot eind december, heeft de ACU vegetarische maaltijden op bestelling gemaakt, waarbij wij 
bonnen uitdeelden voor drie maaltijden per week. Deze werden regelmatig niet opgehaald. Dat gaf 
enige frustratie bij de ACU. Ook door de matige belangstelling is dit initiatief gestopt. 
Een van de punten in ons werkplan 2020-2024 was het creëren van een tweede eethuis in de binnen-
stad, naast het bestaande Smulhuis. Dit is van belang omdat er te weinig eetplaatsen voor onze doel-
groep in de stad zijn. Essentieel bij het creëren van een nieuwe eetplaats in de stad is het vinden van 
een geschikte locatie, van vrijwilligers en van geld.  
Aan het eind van 2020 kwam er vanuit de Rooms-Katholieke Parochie Utrecht een aanbod voor een 
eetplaats. De koffieruimte in de Augustinuskerk werd aangeboden voor het organiseren van maaltijden 
voor ongedocumenteerden. Eerst leek de gemeente dit financieel te ondersteunen, maar achteraf bleek 
het geld niet beschikbaar te zijn. Er werden twee coördinatoren gevonden die het project wilden trek-
ken.  
Er zal een verbouwing plaatsvinden, waarbij de eetgelegenheid betrokken zal worden. Uiteindelijk zal 
het bisdom toestemming moeten geven voor de verbouwing. Het helpt als er genoeg fondsen zijn die 
willen bijdragen.   
 

Samenwerking 
Utrecht heeft diverse organisaties die werkzaam zijn voor dak- en thuislozen. Op verschillende momen-
ten heeft Omduw contacten met enkele organisaties. 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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Voor medische vragen verwijst Omduw meestal door naar de medische hulp die vanuit de dagopvang 
Herstart plaatsvindt. Ongedocumenteerden met medische vragen worden verwezen naar STIL. In dit 
verband doet STIL voor individuele hulp een beroep op financiële ondersteuning van Omduw.  
Omduw is ook lid van het hulpverlenersoverleg dat eens in de zes weken gehouden wordt. In dit over-
leg wordt veel gesproken over de problematiek van de ongedocumenteerden.  
Op 12 april stuurde een aantal organisaties, waaronder Omduw, een gezamenlijke brief aan wethouder 
Van Ooijen met het dringende verzoek de voorgenomen beëindiging van de corona-opvang voor onge-
documenteerden niet door te laten gaan. Deze opvang werd daarna verlengd tot 1 juni.  
 

De Armoedecoalitie 

Omduw neemt deel aan het Armoedeplatform, onderdeel van de Armoedecoalitie Utrecht. In dit plat-
form 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.  
Onderwerpen in de vergaderingen van het Armoedeplatform (die meestal digitaal werden gehouden), 
waren onder meer: de U-pas, stijgende energielasten, project Stekker, spaarkringen, hoe kunnen we 
schaamte bij armoede doorbreken, spaarkringen, digitale inclusie, betrokkenheid en invloed van erva-
ringsdeskundigen binnen en buiten de Armoedecoalitie en het jaarplan 2021. 
In maart, april en juni verzorgden drie ervaringsdeskundigen van de Armoedecoalitie een serie van 10 
talkshows op RTV Utrecht onder de titel 'Er is genoeg', waarin steeds een thema werd uitgediept mid-
dels interviews. 
Kinderarmoede en ongelijke kansen in het onderwijs waren ook dit jaar weer speerpunten van de Ar-
moedecoalitie. Op 1 april werd met andere partners een 'Publieksacademie Onderwijs en Armoede' 
georganiseerd. Op 12 oktober werd er een vervolg aan gegeven met de bijeenkomst 'Kinderarmoede - 
hoe werken we samen rondom de school?’. Het centrale thema van de Ronde van Sint Maarten was 
ook ‘Kansen om te leren voor iedereen'. 
Het najaar is altijd spitsuur voor de Armoedecoalitie. Samen met een groot aantal partners uit de stad 
worden er dan grote evenementen georganiseerd. Op 17 oktober, Internationale Armoededag, vond 
het Grote Utrecht Stadsdiner plaats. 10.000 mensen aten mee, thuis en op 40 verschillende locaties in 
de stad. Het centrale punt was de Bibliotheek op de Neude, waar ook een inhoudelijk programma over 
armoede, rijkdom en onderwijskansen werd gepresenteerd en live uitgezonden op RTV Utrecht. Op 5 
en 6 november vond de Ronde van Sint Maarten plaats. Een spektakel op het Berlijnplein, met lichts-
culpturen, muziek, performance en meer. Alles rond het motto van de bekende Nobelprijswinnares 
Malala "Eén kind, één leraar, één boek, één pen kan de wereld veranderen". Op 23 en 27 november 
organiseerde de Armoedecoalitie twee informatie-, ruil- en weggeefmarkten 'Mooi Meegenomen!'. 
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Als ik een vogel was 
Als ik een vogel was 
zou ik dan een mens willen zijn 
of liever toch een ander wezen? 
Vogels zien mensen meestal van boven 
behaarde en kale, hele en halve reuzen 
die zich rusteloos door de straten voortbewegen 
zelden pauzerend om naar vogelzang te luisteren 
of zelf een vrolijk lied te kwelen. 
Behalve wanneer de zon gaat schijnen 
dan willen ze graag ergens neerstrijken 
op een bankje of terras, met een blikje of glas    
om druk te kwetteren met elkaar. 
Als vogels. 
 
 
Leo Mesman, bestuurslid Omduw 
 
 
 


