Pauluswerk
Overwin het kwade door het goede

T WE E
D
G

rkelij

ke hul
p

16 S

A

Jaargang 23 - oktober 2019 - nummer 3

9
1
0
2
EPT

LOZEND

Toespraak op Tweede Rotterdamse
Daklozendag door Dick Couvée 2
Schrijverscafé 3
De Tweede Rotterdamse Daklozendag 4
Straatexpositie: de vroegere buitenslaapplaatsen
van Patrick van der Jagt 4
Langzaam openbaart de stad zich als een muizenhol 5
#sliepuit op het Stationsplein 5
Maurice de Hond: draagvlak voor aanpak
dakloosheid in Rotterdam groeit 6
Wat er gezegd werd op de Tweede
Rotterdamse Daklozendag 6
In gelul kan je niet wonen 7
Overpeinzingen van een ambassadeur
van de Pauluskerk: 75 jaar later 8
Schrijverscafé 8

ont

g
n
i
t
moe

n
i
n
n
i
bez
Pauluswerk 1 oktober 2019

g

AK

daadwe

MS E - D
DA

R OT T E
R
E

Toespraak op Tweede Rotterdamse
Daklozendag door Dick Couvée
Lieve mensen,
Welkom, allemaal, op deze Tweede Rotterdamse
Daklozendag. Goed, dat wij met zo veel zijn,
vanmiddag. Dak- en thuisloze mensen zijn
blijkbaar een zorg van velen in Rotterdam. In
ieder geval van jullie! Welkom op een dag die
bedoeld is om samen stappen vooruít te zetten
bij het oplossen van één van de meest hardnekkige problemen in onze stad. Dat van de
dak- en thuisloze mensen onder ons. En dan
niet op papier. Maar vooral vanuit de praktijk
van alledag, de praktijk van de straat in Rotterdam. Na het organiseren van de Eerste Rotterdamse Daklozendag in 2016 hoopte ik van
harte, dat een tweede niet nodig zou zijn.
Helaas is dat wèl het geval.

Voorbeeld uit de praktijk van de Pauluskerk.
Een 42-jarige man wordt na een behandeling
ontslagen uit een GGZ-kliniek (geestelijke
gezondheidszorg). Drie jaar daarvoor kwam hij
in een psychose terecht en raakte dakloos. De
kliniek geeft hem één pil mee. Meer is wettelijk
niet toegestaan. Met het adres van een apotheek en een recept op zak verlaat de man de
instelling. Terug de straat op. Later die week
heeft hij een afspraak met een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige in de Pauluskerk. Maar
hij komt niet opdagen. Een veldwerker treft
hem maanden later aan op straat, vervuild en
ernstig in de war. Waarom werd deze man
terug de straat op gestuurd? Waarom kreeg hij
niet meer hulp? Omdat er niemand was. Daarom. Geen hulpverlener met de tijd en het
mandaat om hem werkelijk te helpen. Geen
vangnet. En precies daar gaat het vaak mis.

geld hebben of schulden of omdat het hen
allemaal te ingewikkeld geworden is. En het
gaat om mensen uit Midden- en Oost-Europa,
al of niet aan de drank en tegenwoordig ook
steeds meer aan de drugs. “In Rotterdam hoeft
geen mens op straat te slapen”, zegt burgemeester Aboutaleb. Mooi! Maar hoe kan het
dan, dat zich nog altijd flinke aantallen mensen
bij de Pauluskerk melden, op straat, er ellendig
aan toe en op zoek naar hulp? En wat kunnen
we daaraan samen doen? Dat zijn voor mij de
twee kernvragen van vanmiddag.
Kort geleden werden wij opgeschrikt door een
nieuw rapport van het CBS (centraal bureau
voor de statistiek). Het aantal dak- en thuislozen
in Nederland is de afgelopen tien jaar meer
dan verdubbeld. Tot zo’n 40.000. Als je dat
getal toepast op Rotterdam, gaat het om zo’n
4000 mensen. Volgens de officiële Rotterdamse cijfers zijn er feitelijk tussen de 100 en 150
mensen op straat en zo’n 1000 mensen thuisloos. Hoe dan ook, elke dak- of thuisloze is er
één teveel. Vanuit de praktijk van de Pauluskerk constateer ik in ieder geval, dat zich bij
ons nog altijd mensen melden, omdat zij dakof thuisloos zijn. En dat hun problemen de
laatste jaren toenemen, vooral als gevolg van
armoede, psychiatrie en – weer – verslaving.
Denk aan Perron Nul. Zoiets moet je met elkaar
niet meer willen in Rotterdam. Allemaal kwetsbare mensen, die niet zelfredzaam zijn. Of je
dat nou leuk vindt of niet.
Is er van de kant van de gemeente en de hulpen zorginstellingen dan niks aan gedaan, de
afgelopen jaren? Integendeel, zou ik zeggen.
Er is wel degelijk geprobeerd zoveel mogelijk
dak- en thuisloze mensen op te vangen en te
werken aan hulp en zorg op maat. En vaak

Eén uit vele voorbeelden uit de praktijk van de
Pauluskerk. Teveel. Bij ons gaat het om verwarde mensen, zoals in het voorbeeld. Om mensen,
die steeds meer de aansluiting missen met de
samenleving, jong èn oud. Omdat ze geen
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met succes. En wethouder De Langen heeft
kort geleden het actieplan “Kwetsbare Personen” aangekondigd. Dat plan is een aantal
goede stappen vooruit. Zeker. Er komt meer en
betere opvang. Er komt hulp voor bankslapers.
Er komt een proef voor 10 dakloze jongeren Project010 - , die een woning krijgen en direct
persoonlijke hulp, zolang als dat nodig is. Er
komt ook een proef met Housing First voor 25
mensen. Na eerste opvang niet naar een tussenopvang, maar direct huisvesting en begeleiding. Allemaal goede en belangrijke stappen
vooruit, vind ik. Alleen. Waarom zo mondjesmaat, bijvoorbeeld bij die proeven? Van de
aanpak van Project010 en Housing First weten
we dat die werkt. Goede ervaringen, elders in
het land. Het plan gaat helaas de versnippering
in hulp- en zorgland niet verhelpen, alle goede
wil tot samenwerking ten spijt. En, ik betwijfel
of het plan gaat werken voor de mensen die
het meest kwetsbaar zijn nu: de economisch
daklozen, de verwarde mensen en de zorgmijders en de groeiende groep van Midden- en
Oost-Europeanen op straat en op de bank?
Ik pleit al jaren en zeker vanmiddag weer met
kracht voor het volgende. Regel met elkaar in
Rotterdam in de maatschappelijke opvang in
ieder geval twee dingen goed.
Eén. Een “vangnetaanpak” voor al die mensen
in de stad die dat nodig hebben. Zorg voor
hulpverleners, die de middelen en het mandaat hebben om “bij” mensen te zijn en te
blijven. Voor hulpverleners, die de straat kennen, omdat zij er dagelijks komen. Eén vaste
begeleider. Dus dat er iemand aan de poort
staat als de man van daarnet uit de GGZ-kliniek komt om hem op te vangen. Die bereikbaar is op elk moment, dat dat nodig is. Niet
op afspraak of kantoortijden. En dat net zolang tot een duurzame oplossing is bereikt.
Mensen weer thuis en in staat om op eigen
kracht te leven. Zie het prachtige voorbeeld

van de Rotterdammers onderschrijft deze stelling: “Als de overheid geld uittrekt voor de
bestrijding van dakloosheid en ergens anders
op moet bezuinigen, ben ik bereid om in te
leveren”.

van het Rotterdam-project. Patrick die straks
de foto’s presenteert van zijn slaapplaatsen
vroeger kan daar alles over vertellen.
Twee. Maak een laagdrempelige noodopvang
als onderste vangnet op één of meer plekken
in de stad. Mensen in beeld hebben, pas dan
kan je beginnen met werken aan een oplossing.
Anders raken ze steeds kwijt. En dan voor
iedereen die dak- of thuisloos is. En dus ook
voor de mensen uit Midden- en Oost-Europa.
En het hele jaar door en niet alleen in de winter.
We hebben het allemaal al eens eerder gedaan in Rotterdam. En met groot succes. Tussen 2006 en 2014 haalde Rotterdam met zo’n
aanpak tussen de 3500 en 4000 verslaafde
daklozen van de straat. Dat was een verademing – letterlijk – en goed voor hen en voor
ons allemaal en dus voor Rotterdam. Als we
het toen voor elkaar konden krijgen, waarom
dan nu niet?
Tot slot. De Pauluskerk heeft Maurice de Hond
gevraagd onderzoek te doen naar de opvattingen van Rotterdammers over hoe het probleem van de dak- en thuisloosheid moet worden aangepakt. Met de resultaten was ik blij.
Toch weer. Maar liefst 9 op de 10 Rotterdammers zijn het volledig met burgemeester
Aboutaleb eens: “In Rotterdam hoeft geen
mens op straat te slapen”. Mensen zijn ook
opvallend bereid zelf financieel bij te dragen
aan oplossingen. Ze herkennen iets, dit kan
ons allemaal overkomen. Meer dan de helft

“In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen”. Ik zou zeggen, als ergens draagvlak
voor is dan daarvoor. En geld? Dat kán geen
probleem zijn. We weten al jaren: elke Euro
besteed aan de maatschappelijke opvang verdien je drie tot vier keer terug bij openbare
orde, veiligheid en volksgezondheid. Dus, lieve
mensen, wat let ons? “Lets make it happen in
Rotterdam”. Ik wens jullie allemaal een goede
Daklozendag!

“In Rotterdam slaapt niemand op straat”
Op 16 september 2019 organiseerde de Pauluskerk de Tweede Rotterdamse Daklozendag.
Voor een overvolle zaal lieten een groot aantal “ervaringsdeskundigen” en hulpverleners
zien waar het Rotterdamse systeem voor de maatschappelijke opvang werkt en vooral ook
waar het niet werkt. De praktijk in Rotterdam moet doorslaggevend zijn, niet de theorie.
Dat was de rode draad die dag. Tegen die achtergrond had de nationale ombudsman
Reinier van Zutphen het over de “economisch daklozen”, liet onderzoekster Barbara van
Straten zien waarom hulp door een vaste begeleider en volgehouden van begin tot het
eind per saldo het beste werkt en legde wethouder Sven de Langen uit waarom zijn actieplan “Kwetsbare personen” wel gaat werken. Patrick van der Jagt, fotograaf, maakte
prachtige foto’s van zijn vroegere slaapplekken op straat en deed zijn verhaal over toen en
vooral over nu. De dag eindigde met muziek van het Rotterdams Straatkoor en met een
warm maal stamppot voor iedereen. Voor de inzet van de Pauluskerk met deze dag was
verheugend veel aandacht in schrijvende pers en social media.

Steun de Pauluskerk

Uit het Schrijverscafé

Als u het werk van de Pauluskerk wilt
steunen, kunt u een bijdrage storten op
een van de onderstaande banknummers:

Blaas stoom af!
Zit je hoofd veel te vol?
Slaat je denken op hol ?
Kan je piekermachien maar niet wachten?
Krijg je slapeloze nachten?
Ga dan buiten op stap.
Leef je uit; geef een trap
tegen wat in de weg ligt!
Ver weg uit je gezicht…
Schreeuw in het woud,
tegen de boom, eeuwenoud…
Die begrijpt jou heus wel,
want er is meer in het spel.
Laat je ziel daar bedaren.
Daar, op rustige baren.
En kom weer tot inzicht.
Leef vanuit evenwicht.

Onderweg naar de
Pauluskerk
Midden in de drukke stad
stonden twee kwieke grijze duiven
in een diepe regenplas,
zich broederlijk te laven
aan het water;
alsof het water wodka was.
Omringd door tingelende trams,
liepen zich haastende forenzen
en een zwaar beschonken man
met zijn wodkafles op zak;
hij nam een slok
alsof de wodka water was.
lies

Jan Bijl
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Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk:
NL36 TRIO 0338 7521 02
Commissie van Bijstand Pauluskerk:
NL30 INGB 0005 5661 16
Stichting Vrienden van de Pauluskerk:
NL11 TRIO 0379 4879 93
Pauluskerk Vluchtelingenwerk:
NL59 TRIO 0391 2279 12

De Tweede Rotterdamse Daklozendag
Maandag 16 september vond in de Pauluskerk de Tweede Rotterdamse Daklozendag plaats. Drie jaar na de Eerste Daklozendag, in 2016, bleek dit helaas nog al
te hard nodig. In de zomer kwam het CBS met nieuwe cijfers: sinds 2009 is het
aantal dak- en thuislozen verdubbeld en onder jongeren zelf verdriedubbeld. In
Rotterdam zijn naar schatting 4000 mensen dak- of thuisloos.

dere aanpak, waarbij iedereen die dakloos is
direct opvang krijgt én een persoonlijk begeleider. Een hulpverlener die naast je gaat staan,
die de zorg, hulp en ondersteuning regelt die
nodig is en die bij je blijft tot er een structurele
oplossing is. Onderdeel daarvan is een laagdrempelige opvang in de stad voor iedereen.

Het aantal daklozen groeit, ook In Rotterdam,
en de opvang zit overvol. Voor de meest kwetsbare mensen in de stad is onvoldoende opvang
en zorg. Zij brengen de nacht noodgedwongen
door op straat of bij een ander op de bank.
Hulp buiten bereik
De Pauluskerk maakt zich vooral zorgen over
drie groepen mensen. De midden- en OostEuropeanen die zich niet op eigen kracht redden en vaak kampen met psychiatrische problemen en verslaving. De meest kwetsbare
Nederlandse daklozen, die zorg vaak vermijden en verward zijn en/of verslaafd. En de
groep mensen zonder verblijfspapieren, die
geen gebruik mogen maken van de bed- baden broodregeling. Voor al deze mensen zijn
opvang en zorg vaak onbereikbaar, of in het

geheel niet voorhanden. Veel mensen glijden
steeds verder af.
Opvang voor iedereen
Tijdens Daklozendag gingen we in gesprek
over oplossingen. Onderzoekers, professionals
en (ex)-daklozen zelf deden hun verhaal. ‘Luister naar de realiteit van de straat’, was een
veelgehoorde hartenkreet. En: ‘Zorg voor continue, persoonlijke hulp en begeleiding.’ De
Rotterdam heeft dringend behoefte een an-

Actie!
Rondom Daklozendag organiseerden we twee
acties: een #sliepuit op het Stationsplein en
een foto-expositie op de stoep van het Kruisplein: #hierslaapik. Ook presenteerden we
nieuw onderzoek, dat Maurice de Hond voor
ons uitvoerde. Meer hierover leest u verderop
in dit blad. Voor wie daklozendag heeft gemist: alles is in de loop van oktober terug te
zien op een video op de website.

Straatexpositie: de vroegere buitenslaapplaatsen
van Patrick van der Jagt
Op vrijdag 13 september bezetten we in alle vroegte de middenberm van het Kruisplein, met 50 dekbedden en 50 kussens op de stoep. Daarop exposeerden we twaalf
foto’s van Patrick van der Jagt, voormalig bezoekers van de Pauluskerk en bekend
van het tv-programma The Rotterdam Project.
In aanloop naar de Tweede Rotterdamse Daklozendag op 16 september in de Pauluskerk,
ging Patrick, ook wel bekend als Caveman010,
terug de straat op waar hij ruim acht jaar (over)
leefde. In die tijd zocht hij vaak zijn rust in de
Pauluskerk. Patrick fotografeerde twaalf van
zijn vroegere slaapplekken: onder meer een
parkeergarage, een plek onder een brug en
een struik, nu door een ander bewoond. Sommige plekken zijn overdag nauwelijks te herkennen als slaapplaats.

een zoektocht naar beschutting en rust. Patrick confronteert de kijker op Rotterdamse,
nuchtere wijze en zonder mooimakerij met zijn
verleden. Een verleden dat voor veel mensen in
Rotterdam nog steeds de keiharde realiteit is.
Patrick deed zijn verhaal voor een volle Kerkzaal op Daklozendag en vertelde hoe het hem
is gelukt aan een nieuw leven te beginnen.
Dankzij de liefdevolle aandacht van mensen
om hem heen en ‘de wil om eruit te komen’
lukte het hem de stappen zetten die nodig waren. Dat ‘nieuwe leven’ is kwetsbaar en vraagt
elke dag opnieuw om moed en vertrouwen.
De expositie van Patrick van der Jagt heeft als
titel #hierslaapik en is nog tot en met medio
oktober te zien in de Pauluskerk (op het Kerkplein).

De rauwe werkelijkheid
De foto’s tonen de rauwe werkelijkheid van
het verlangen naar een dak boven je hoofd en
Pauluswerk
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Documentairemaker Marlyn van Erp maakte in de zomer met Patrick van der Jagt een
tocht door de stad. Patrick bezocht de plaatsen waar hij sliep toen hij nog op straat
leefde en liet Marlyn een hele andere kant van de stad zien.

Langzaam openbaart de
stad zich als een muizenhol
Het is een zomerse, zonovergoten dag als ik
naar het Maritiem Museum in Rotterdam fiets.
Deze stad is al meer dan 30 jaar mijn thuis
haven. Het was liefde op het eerste gezicht
halverwege de jaren 1980. Een periode waarin Rotterdam nog vele malen rauwer en ruiger
was. Perron 0 bestond nog en mijn vrienden
uit Brabant maakten rechtsomkeer zodra ze
het station uitliepen. De winkeliers in het Wilde
Westen gingen massaal de straat op om te
demonstreren tegen de drugsoverlast en de
zoveelste schietpartij. Toch werd mijn hart gestolen door de werkmentaliteit en keiharde
openheid van de mensen.
Onder de glimmende buitenlaag van
Rotterdam schuilt een grimmiger gezicht
Rotterdam is inmiddels als een mooie opgepoetste appel, getransformeerd naar een
moderne, veilige plek waar het bruist van de
crea
tiviteit en de hipsters. Maar onder die
glimmende buitenlaag schuilt een grimmiger
gezicht. 1 Op de 4 kinderen groeit op in
armoede. En aan de ondergrens van die armoede is nog een ander probleem, onttrokken aan
het zicht: de ruim 4000 dak- en thuislozen.
Ik heb afgesproken met Patrick van der Jagt,
ook wel bekend als Caveman010 uit de tvserie Het Rotterdam Project van Beau van
Erven Dorens. Ruim acht jaar lang leefde Patrick
op straat. Een buitenslaper. De schatting is dat
zo’n 130 mensen in Rotterdam dagelijks buiten slapen, daarnaast zijn er een ontelbaar
aantal daklozen die van plek naar plek trekken
en omschreven worden als bankslapers.
Sinds enkele maanden heeft Patrick een klein
appartement, een kat, goed contact met zijn
familie en werkt hij als fotograaf. Het gaat

goed met hem. Hij neemt me twee dagen
mee op fotosafari in de stad, voor een foto
serie (#hierslaapik) van zijn oude slaapplekken.
De serie wordt getoond tijdens de Tweede
Rotterdamse Daklozendag in de Pauluskerk
op 16 september om aandacht te vragen voor
goede opvang.
Een wereld die ik niet ken.
Patrick is openhartig en vertelt zonder schroom
over zijn vorige leven. Het is een wereld die ik
niet ken. Ik leid een “gewoon” leven met een
fijne woning, leuk werk, sport, een vriend,
studerende dochter en vakantie. In periodes
van drukte hoor ik mezelf regelmatig zuchten,
dat ik ‘wel even lekker thuis zou willen zijn’,
‘netflix op’, ‘beetje aanrommelen’. Soms zeg
ik het verontschuldigend, voordat je het weet
ben je saai. De luxe van een dak boven mijn
hoofd neem ik daarbij stomweg voor vanzelfsprekend aan. Terwijl het begin van de oplossing
precies daarin zit: dat dak boven je hoofd, een
plek waar je tot rust en op adem kan komen,
vertelt Patrick me.
Buiten bij het Maritiem Museum in de zon lopen
wat verloren toeristen. Patrick neemt een foto
van een havenkraan. Zo overdag ziet het er
clean en industrieel uit. Een metalen wand,
een informatiebordje en een donkere opening.
In de avond kroop hij daaronder weg, krulde
hij zich in een hoek en was het zijn thuis.
Iets verderop staat een hijskraan, zo’n bestuurdersbakkie van een kleine graansilo
Daaroverheen bruine tentdoek. Met wat gehannes tillen we het doek op en gluren naar
binnen. Zittend op de bestuurderstoel wordt
het bakkie ineens een luxe, warme en droge
slaapplaats. Langzaamaan openbaart de stad

zich aan mij als een muizenhol. Overal zijn
hoeken en gaten. Schuilplaatsen. Soms ligt er
poep. Slapen of je toilet, het ligt dichtbij elkaar.
Steden schuilen niet wanneer het regent
We vinden de restanten van de nacht overal
terug. Een beduimeld kussen, een lege fles
wijn en een gejatte bankpas onder een bosje
zijn het stilleven van de naamloze buitenslaper.
Patrick vertelt, fotografeert. Hij werkt snel,
met haast, alsof hij weer door moet op jacht
naar een plek voor de nacht. Af en toe komt
zijn verleden heel dichtbij. Op een muur in het
trappenhuis van een parkeergarage vinden we
een lange brief, geschreven door een boze
vriend: “beste Patrick…”.
Een oranje tent waarin hij wekenlang sliep
zien we half weggestopt terug op een andere
plek. Nu het tijdelijke huis van een ander. Onder een brug staat een stalen deur op een kier,
met daarachter een klein opberghok ingericht
als woonkamer met een stoel, een tafel, een
opgerolde slaapzak en een gejatte fiets.
Een dakloze die slapend aangetroffen wordt
kan rekenen op een boete van € 140,-. Alsof
het leven op straat al niet straf genoeg is. De
meeste buitenslapers gaan daarom op in de
menigte, ze zorgen voor een zo onzichtbaar
mogelijk bestaan. Deels uit schaamte, grotendeels uit zelfbehoud. Tijdens onze tocht door
de stad ontmoeten we maar een enkele keer
iemand die bij deze nachttaferelen hoort.
Aangesproken door twee jonge agenten
veegt een oudere man beschaamd een stukje
stoep achter het Nieuwe Instituut schoon.
Alsof hij zijn bestaan moet wegpoetsen.
“Steden schuilen niet wanneer het regent”,
staat er op het gebouw van de Roteb aan het
Kleinpolderplein. Voor mij betekent het dat de
stad er altijd is. Dat deze stad, ons Rotterdam
er altijd is. In zonneschijn én bij regen. Dat wij
in Rotterdam niet wegkijken voor de problemen, maar dat wij ze met opgestroopte mouwen aanpakken. Net zolang totdat het opgelost is. Van glimmende buitenkant tot gezonde
binnenkant.

#sliepuit op het Stationsplein
Op de ochtend van daklozendag verrasten
we NS-reizigers met een ongewone, theatrale actie, op het Stationsplein. Een van
onze bezoekers, Bart, lag daar in een bed,
met Freerk aan zijn voeteneinde. Met
deze #sliepuit vroegen we aandacht voor
Daklozendag en het groeiend aantal daken thuislozen in onze stad.
Pauluswerk
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Vrijwilligers en bezoekers gingen in gesprek met NS-reizigers, schonken koffie
en deelden flyers uit. De meiden van Zero
Food Waste Rotterdam deelden boterhammen uit die een tweede kans hadden
gekregen. Een mooie actie, die de volgende
dag in de NRC en in verschillende lokale
media belandde.

Maurice de Hond: draagvlak voor aanpak
dakloosheid in Rotterdam groeit
In aanloop naar Daklozendag deed Maurice de Hond onderzoek voor de Pauluskerk
naar meningen van Rotterdammers over dak- en thuisloosheid in hun stad. Waar liggen
de oorzaken van dak- en thuisloosheid? Wie is verantwoordelijk voor en oplossing?
En in welke mate willen mensen bijdragen?
Een opvallende conclusie uit het onderzoek:
het draagvlak onder Rotterdammers om bij te
dragen aan oplossingen voor dakloosheid is
flink gegroeid, zelfs als zij hiervoor iets moeten
inleveren. Vooral jongeren zijn hiertoe bereid.
Ook leggen minder mensen de oorzaak van
dakloosheid bij hun dakloze stadsgenoten zelf.
Vooral jongeren willen helpen
Met de stelling: ‘Als de overheid geld uittrekt
voor de bestrijding van dakloosheid en ergens

anders op moet bezuinigen, ben ik bereid om
in te leveren’ zegt 51% het (zeer) eens te zijn,
tegenover 46% in 2016, toen De Hond hetzelfde onderzoek in Rotterdam uitvoerde. Het
aantal mensen dat het daarmee oneens is, is
fors afgenomen: van 30% in 2016 naar 20%
in 2019. Daklozen blijken vooral te kunnen rekenen op steun van jongeren: 71% van de
mensen onder de 30 is bereid te helpen. Van
de mensen tussen de 30 en 50 is dat 57% en
onder de 50-plussers geldt dat voor 43%.

Geen eigen schuld
Ook leggen minder mensen de oorzaak van
dakloosheid bij hun dakloze stadsgenoten
zelf. Waar dat in 2016 nog door 15% van de
ondervraagden werd gezegd, gaat nu slechts
7% hiervan uit. De complexiteit van de samenleving, waarin niet iedereen mee kan komen,
wordt door 56% van de Rotterdammers aangewezen als belangrijkste oorzaak voor het
daklozenprobleem. Dat is 5% meer dan drie
jaar geleden.
Het hele onderzoek is te vinden op de website
van de Pauluskerk https://www.pauluskerkrotterdam.nl/daklozendag-16-september-2019/

Marco (bezoeker Pauluskerk): ‘Ik liep met een
dossier van 25 kilo in mijn rugzak over straat.’

Michelle van Tongerloo (straatarts Pauluskerk): ‘Als mensen
bij mij komen is er aan zorg- en hulpverlening meestal al veel
mis gegaan. Ik ben een hele dure pleister op de wond.

Dick Couvée (dominee Pauluskerk): ‘Regel een
laagdrempelige opvang in de stad voor iederéén.’

Wat er gezegd werd op
de Tweede Rotterdamse
Daklozendag
Barbara Troost (medisch
specialist GGD, team statushouders & vreemdelingen).
‘Er is een groep oudere,
ongedocumenteerde mensen
in Rotterdam die overdag op
straat staat. Deze kwetsbare
ouderen worden met koorts
de straat op gestuurd en
ontberen vaak de zorg die zij
nodig hebben. Voor hen is een
dagopvang nodig.’

Barbara van Straaten
(senior onderzoeker
IVO): ‘Luister naar
mensen die op straat
slapen. Verwacht niet
dat zij tijdens
kantoortijden op
afspraken verschijnen,
maar ga naar ze toe
op de momenten dat
zij er open voor staan.
Pauluswerk
Pauluswerk
oktober
oktober
2019
2019


1 Frenk van der Linden, dagvoorzitter. 2 Frank van der Schee (straatadvocaat): ‘Erken
dat mensen kwetsbaar zijn, zeker bij het aanvragen van een uitkering. In plaats van ze
af te rekenen op een stapel papieren die ze niet kunnen overleggen.’ 3 Anne Mieke
Zwaneveld (Rotterdamse Ombudsman): ‘De versnippering van zorg en hulp staat écht
helpen in de weg.’ 4 Mariola Gardzij (maatschappelijk werker BARKA): ‘Alles begint
met opvang.’ 5 Ed Mekes (vrijwilliger Pauluskerk): ‘Instellingen werken vaak langs
elkaar heen en de drempels voor hulp zijn te hoog. Daarom is het belangrijk dat er
iemand meeloopt.

 Sven de Langen (wethouder gemeente Rotterdam):
‘Voor de opvang van Midden- en Oost-’ Europeanen
is het rijk aan zet
2
5
4

1

3

 Evert Vos (veldwerker de Ontmoeting): ‘We hebben een
herberg nodig in de stad.

 Moussa Hassan (ongedocumenteerde
bezoeker): ‘Hoe lang moet ik nog wachten?’

 Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman):
‘Gemeenten: doe meer voor bankslapers!
Schaf vandaag nog de kostendelersnorm af!

 Ingemarij Sjoer
(vluchtelingenwerk
Pauluskerk). ‘Sommige
mensen willen wel terug
en werken ook mee aan
hun terugkeer. Maar het
land van herkomst werkt
niet mee. Zij zitten klem
in het systeem. Wanneer
krijgt iemand een nieuwe
kans?’

In gelul kan je niet wonen
Op maandag 16 september zal in de Pauluskerk weer een daklozendag gehouden worden. Daar zullen weer interessante en goed
gehuisveste lieden ons gaan vergasten op
boeiende toespraken. Afgelopen maandag
moesten we in het Open Atelier ten behoeve
van deze dag leuzen zetten op kussenslopen.
Bart en ik keken elkaar aan. Bart citeerde de
vroegere, nu legendarische, staatssecretaris
voor volkshuisvesting Jan Schäfer, een voormalig banketbakker, die de onvergetelijke uitspraak deed: “In gelul kun je niet wonen!” Ik
besloot die uitspraak op het sloop te zetten.
Nee, van de toespraken zullen we niet wijzer
worden, maar na afloop is er een borrel en
een maaltijd. Bij de eerste daklozendag werd
een filmpje over Jan-Willem Moes gedraaid
dat veel indruk maakte en aanleiding voor
lotsverbetering werd. Helaas heeft hij er niet
van kunnen genieten. Misschien is het een
idee om in memoriam op deze dag het filmpje
nog eens te draaien.

Jezus heeft over zichzelf gezegd: “De Mensenzoon heeft geen steen om Zijn hoofd op te
leggen.” Een steen is ook wat hard, maar
Nathalie is nu bezig met een werkproject,
waar zij kussens stikt. De eerste die zij maakte,
mocht zij zelf houden en die heeft ze nu aan
mij gegeven. Ik heb nu in elk geval weer een
kussen om mijn hoofd op te leggen! In een
ruilkast zag ik een boekje staan van Cri Stellweg, geheten: ‘Een graf van letters.’ In een
opwelling nam ik het mee. Cri Stellweg
schreef onder het pseudoniem ‘Saartje Burgerhart’ jarenlang columns voor de Volkskrant. In dit boekje schreef Cri Stellweg over
het overlijden van haar man en hoe zij daar
mee is omgegaan. Zoals er op de achterkaft
staat: Zij zet een monument voor hem neer.
Het boek biedt troost aan een ieder, die een
geliefde heeft verloren.
Voor mij was het wel een leerzaam boek. Zelf
ben ik zo hechtingsgestoord als de neten.
Dierbaren houd ik er niet op na. Daarvoor ontPauluswerk
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breekt mij elk vermogen. Maar dan hoef je
ook niet te dealen met gevoelens van verlies
en rouw. Zoals Johan Cruyff zei: “Elk nadeel
heeft zijn voordeel.” De boeddha raadde ons
al aan er geen dierbaren op na te houden.
Ook zei hij: “Familie is de grootste hinderpaal
op weg naar de verlichting.” Ook Jezus riep
ons op vader en moeder en overige verwanten
te haten. Dat klinkt schokkend, maar in de Bijbel betekent haten: niet op de eerste plaats
zetten, niet het belangrijkst vinden. Dat is de
voorwaarde om uiteindelijk in het vaderhuis te
komen.
Eigenlijk moeten we onszelf allemaal als daken thuisloos beschouwen, zolang we niet in
het vaderhuis zijn. Wij zijn allen hier op aarde
niet meer dan ballingen. Moraal van dit verhaal:
Voel je thuisloos!
Freerk

Overpeinzingen van een ambassadeur
van de Pauluskerk: 75 jaar later

Omaha Beach, 75 jaar geleden zware
gevechten die veel mensenlevens kostten
Kortgeleden bracht ik een bezoek aan de invasiestranden van 6 juni 1944 in Normandië. Het
werd een indrukwekkende tocht langs de vijf
landingsgebieden Sword, Juno, Gold, Omaha
en Utah. Het geeft een onwerkelijk gevoel op
de plekken te staan waar zoveel jonge mensen
het leven lieten. Letterlijk en figuurlijk stilstaan,
kun je slechts, bij de Amerikaanse, Britse, Canadese, Poolse én Duitse begraafplaatsen. Onafzienbare rijen met gedenktekens. Velen werden niet ouder dan 19 of 20 jaar.
Op 11 juni 1944, 5 dagen nadat de invasie begon, schreef mijn vader die na zijn verblijf in
concentratiekamp Amersfoort als dwangarbeider tewerkgesteld werd in Duitsland, in een
brief aan zijn ouders in Schiedam: “Eindelijk is
dan de invasie begonnen en dat zal verschrikkelijk zijn voor de mensen die er aan deel moeten nemen. Ik hoop dat het gauw afgelopen is
en dat wij allen weer naar huis terug mogen
keren.” Dat laatste zou nog een jaar duren.

Omstreeks 9 juni 1945 kwam mijn vader na
een lange zwerftocht weer thuis.
Enkele miljoenen mensen kwamen nooit meer
thuis. Nu, 75 later, zijn er nog steeds mensen
ontheemd, weggevoerd, gevlucht. Ze zoeken
een thuis. Dichterbij huis moeten we vaststellen dat er zelfs in onze rijke samenleving, mensen hun basis, hun thuis kwijtraken. Een oerwoud aan instanties, procedures, formulieren,
hardwerkende hulpverleners en overheidsfunctionarissen, kan tot heden niet verhinderen dat mensen tussen wal en schip vallen.

Amerikaanse begraafplaats, pal achter
Omaha Beach met zicht op de zee
Aan het slot van de inleiding van het boekje
dat ik schreef over de oorlogsbelevenissen van
mijn vader, noteerde ik: “Het enige dat wij
kunnen doen is waakzaam zijn en leven met
het besef dat ook in onze tijd allerlei mensen
kwetsbaar zijn en bedreigd kunnen worden
met groot onheil.”
Dat wij allen wakker en waakzaam mogen
blijven.
Hans Valkenburg

De oorlog
De oorlog is best reuze dom.
Eerst opbouwen…
Het begint met commanderen.
En dan bombarderen…
En dan weer opbouwen…
En herkauwen…
En staan op je klauwen…
En huilen en rouwen…
En opnieuw beginnen…
op te bouwen…
En dan weer bombarderen…
Zonder iets te leren…
Krijg de klere…
Bart

Pauluswerk
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ACTIVITEITEN PAULUSKERK
voor actuele informatie zie:
www.pauluskerkrotterdam.nl
Open Huis
Iedere dag van de week ➔ 9:00 - 21:00 uur
Open Atelier
Maandag en donderdag ➔ 13:30 - 16:30 uur
Medische dienst (uitsluitend op afspraak)
Voor het maken van een afspraak:
Tel. 010 - 413 56 00 (maandag en donderdag)
9.30 - 10.30 uur
Eethuis
Maandag t/m vrijdag ➔ 17:00 - 18.00 uur
Vluchtelingenspreekuur 			
Iedere dinsdag ➔ vanaf 11.00 uur
Iedere donderdag ➔ vanaf 14.00 uur
Maatschappelijk werk spreekuur
Iedere dinsdag ➔ van 9.30 - 15.30 uur
Iedere donderdag ➔ van 9.30 -15.00 uur
Kledinghuis Dinsdag, donderdag en vrijdag
➔ 9:00 - 16.00 uur
Fietsenwerkplaats Maandag, woensdag en
vrijdag ➔ 10:00 - 15.00 uur
Kapper Woensdag en donderdag
➔ 13.00 - 16.00 uur
Schrijverscafé Iedere woensdag
➔ 11:00 - 12.00 uur
Welkomstbalie
Alle werkdagen ➔ 9.00 - 16.30 uur
Gitaarles
Iedere dinsdag ➔ 19:00 - 20.30 uur
Taallessen (www.pauluskerkrotterdam.nl)
Muziekavond (www.pauluskerkrotterdam.nl)
Avondgebed				
Iedere vrijdagavond ➔ 20:00 uur
Kerkcafé
Iedere werkdag ➔ 12:00 - 13:00 uur
Kerkdienst
Elke 1e zondag van de maand ➔ 10:30 uur
Begeleide stilteviering
Elke 2e zondag van de maand ➔ 10:30 uur
Kerkdienst met aandacht voor
kunst en cultuur
Elke 4e zondag van de maand ➔ 10:30 uur
Wake bij detentiecentrum Rotterdam
Elke 1e zondag van de maand
➔ 16:00 – 17:00 uur
Bezoekadres Pauluskerk:
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam.

COLOFON
Pauluswerk beschrijft activiteiten van de
Pauluskerk en is bedoeld voor leden, vrienden
en belangstellenden van de Pauluskerk.

REDACTIE
Dick Couvée en Hans Valkenburg.
Het eerstvolgende nummer verschijnt
februari 2020. Reacties, mededelingen en
bijdragen voor dit nummer kunnen tot
uiterlijk 24 januari 2020 gestuurd worden
naar: Stichting Samen 010,
Hang 7, 3011 GG Rotterdam
T.: 010 - 466 67 22, e-mail: info@samen010.nl
Plaatsing is ter beoordeling aan de redactie.
Vormgeving: Studio Voetnoot, Utrecht
Druk: Drukkerij Kapsenberg van Waesberge,
Rotterdam

