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Voor even
de jungle

van de stad
o n t v l u ch t

Jeffrey Didden @JeffreyDidden
Hehe, gelukkig is m’n # va k a n t i e om!
Eindelijk weer aan het werk... #fail

Loesje v/d Posters @LoesjeNL
Meneer, mag ik een hervakantie?
#loesje #school

Desiree Palmen @DeeCommerce
Soms is #koffie gewoon niet genoeg om wakker
te worden in de ochtend... Iemand startkabels?

#OhDatIsGrappig @OhDatIsGrappig
Beste weerman, er is dus 50% kans op regen?
Dus er komt regen of niet. Echt, bedankt voor deze
nuttige informatie... #N OT

T ussen de uitgestrekte weilanden zit
Marcel (46) op een bankje een sjekkie te
roken. „Ik ben blij dat deze plek er is.

Hier kom ik tot rust”, zegt hij. In de afgelopen
34 jaar van verslaving ging hij kliniek in, kli-
niek uit. En nu zit hij hier. Rustig blaast hij de
rook uit. „Buiten is ’t een harde wereld. Alles
draait om geld voor drugs. Je wordt een soort
roofdier. Hier leer ik mensen weer te vertrou-
wen.”

Marcel zit in de ‘time -outvoorziening’ Het
Passion in Hummelo, Gelderland. Het zijn
vooral dak- en thuislozen met een verslavings-
probleem die hier verblijven.

De vakantietijd is (bijna) voorbij. Zijn dak- en
thuislozen ook op vakantie geweest? Het leven
van velen is chaotisch: een ontspannende va-
kantie past daar niet in. Terwijl voor hen een
rustperiode een keerpunt in hun leven zou
kunnen brengen. Vandaar dat Piet van Pelt en
zijn vrouw Heleen zeven jaar geleden met het
idee kwamen samen een ‘time -outvoorziening’
voor dak- en thuislozen op te zetten.

Piet van Pelt: „De gasten zijn even weg uit de
jungle van de stad. Ze hoeven zich geen zorgen
te maken over hun slaapplek en het scoren van
hun drogering.”

Piet geeft een rondleiding over het terrein. In
de gezamenlijke woonkamer staat een van de
gasten te stofzuigen. „Je moet het wel schoon-
houden met zoveel jongens. Anders wordt het
een rotzooi”, zegt de getatoeëerde man. Hij is
voor de vijfde keer in Het Passion. „Iedere keer
kom ik hier tot rust.”

In de werkplaats staat Marcel te schilderen.
„Ze maken goed gebruik van mijn kwaliteiten:
ik heb twintig jaar ervaring als schilder”, zegt
h ij.

Het is niet de eerste keer dat hij zijn leven
probeert te beteren. Op zijn twaalfde begon hij
met blowen, en op zijn zestiende met het ge-
bruik van cocaïne. „Het begint met nippen aan
het borreltje van opa en langzamerhand kom je
in aanraking met zwaardere middelen.” Na een
verblijf in een afkickkliniek ging het een tijdje

goed. Totdat hij in de winter als schilder weinig
te doen had. „Ik zat thuis zonder werk en kreeg
weer ‘trek’. Toen ging het mis.”

Marcel verblijft hier nu zes weken. De eerste
drie weken kon hij tot rust komen. Daarna
wordt van de gasten verwacht dat ze aan de slag
gaan. Sommigen doen klus- en schilderwerk,
anderen werken in de tuin. Marcel: „Na het
ontbijt ga ik om half tien aan de slag. Meestal
ga ik klussen in de werkplaats. Om drie uur
stop ik ermee, dan ben ik moe. Soms sport ik
daarna, of speel een spelletje met de jongens.
Gewoon rustig aan, daar is deze plek voor. Het
is soms net een vakantieoord.”

Wat Het Passion volgens hem bijzonder
maakt, zijn de vrijwilligers die hier verblijven.
Marcel: „Op andere plekken lopen alleen pro-
fessionele hulpverleners rond. Die hebben
maar beperkt tijd om met je te praten.”

Vrijwilligers komen hier op ‘w e r k va k a n t i e ’.
Vijf dagen lang verblijven zij op de boerderij.
Zij helpen met koken en staan open voor een
praatje. Marcel: „Je merkt dat hun interesse ge-
meend is. Ze nemen de tijd om met je te pra-
ten.”

Voor de vrijwilligers is het verblijf een eye-
opener. Velen van hen maken voor het eerst
persoonlijk kennis met mensen aan de rand
van de maatschappij.

Voor vrijwilliger Gert is het zijn eerste ver-
blijf hier. „In het dagelijks leven kom ik niet in
aanraking met daklozen en verslaafden. Hier
kwam ik erachter dat het gewoon goede men-
sen zijn die een misstap hebben begaan.”

Een andere vrijwilliger, Harm, ervaart het-
zelfde. Hij komt samen met zijn vrouw regel-

In opvanghuis/boerderij Het Passion in Hummelo kunnen dak- en thuislozen zes weken tot rust
komen. Zeven van de tien vinden daarna een vaste woonplaats. Fo t o ’s Evelyne Jacq

S t ra a t b e e l d

Gaan daklozen ook met vakantie? Het kan, in
boerderij Het Passion in Hummelo.

Drie weken mogen ze luieren.
Daarna worden ze aan het werk gezet.

Tom Janssen ging op bezoek.
Vrijwilligers besteden hun
vakantie aan opvangen van
dak- en thuislozen en betalen
daarvoor 15 euro per dag Mens& verschijnt vanaf volgende week weer als apart katern. Met: een reportage

over ouders die ‘netwerk en’ op het schoolplein, door te regisseren met welke kin-
deren hun eigen kinderen spelen.

Z o m e rt we e t s

Dak- en thuislozen in de bossen bij Hummelo

Wendy Engelen @Wensz89
Fanatiek probeer ik afgevallen #bladeren weer
aan de bomen te plakken. Ook al zijn ze dor en
verkleurd. #zomer #herfst

matig een week langs. Dit is zijn tiende verblijf
op de boerderij. „Je denkt eerst dat het een
soort paria’s zijn, die spuiters en slikkers. Maar
het zijn gewone mensen. Alleen hebben ze vaak
grote problemen.”

Een kort gebed gaat aan de lunch vooraf. Een
van de vrijwilligers prijst de soep aan. „Wa t
voor soep is het?”, vraagt een van de gasten.
„Die van maandag.”

Een kale, wat jongere man kijkt schuchter
om zich heen. De vraag hoe lang hij hier al is,
blijft onbeantwoord. Harm gebaart dat hij be-
ter met rust gelaten kan worden. Later vertelt
Harm dat de man snel geïrriteerd is en uit zijn
slof kan schieten. Zwijgend eet hij zijn tosti.

Piet legt uit dat veel van zijn gasten zich ver-

vreemd voelen van de samenleving. Dat maakt
het niet de makkelijkste doelgroep. Maar nie-
mand heeft ervoor gekozen verslaafd te raken.
Piet: „Dat is het trieste. Wie niet uitkijkt, en in
een slechte sociale situatie terechtkomt, heeft
geen enkele garantie dat hij het redt. Iedereen
kan dak- of thuisloos worden.”

Aan het eind van de middag staat Marcel
voor de werkplaats. Hij zit helemaal onder het
stof van het schuren. Na zijn verblijf in Hum-
melo hoopt hij op een plek in een beschermd-
wonenproject. Vandaag zal hij horen of hij daar
terechtkan. „Als ik alleen ben, gaat het niet
goed. Het is beter voor mij in een veilige omge-
ving te zitten. Dan kan ik ergens op terug val-
len als ik weer ‘trek’ k r ij g ’.”

· In 2011 verbleven 103 dak-
en thuislozen in Het Passion
in Hummelo. Gemiddeld wa-
ren ze veertig dagen op de
boerderij. Zeven van de tien
vonden een vaste woon-
plaats na verblijf in het op-
vanghuis.

· In Het Passion werken we-
kelijks gemiddeld vijf à zes
vrijwilligers. In de afgelopen
vijf jaar zijn er 1.300 vrijwilli-
gers op werkvakantie ge-
weest. Daarnaast is er een
groep van tachtig vaste vrij-
williger s.

· Stichting Het Passion krijgt
geld van een stichting Ont-
moeting die professionele
hulp aan dak- en thuislozen
wil bieden ‘op basis van
christelijke naastenliefde’.

Het Passion krijgt van de
stichting 25 euro p.p. per
dag. De stichting ontvangt
subsidies van overheden en
heeft inkomsten via de Alge-
mene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ). Het Passion
doet ook zelf aan fondsen-
werving, voornamelijk via de
diaconie van kerken.

· Vrijwilligers betalen voor
hun verblijf in Het Passion.
Een werkvakantie kost 15 eu-
ro per persoon per dag.

· Het is moeilijk te schatten
hoeveel dak- en thuislozen
Nederland telt. Het zicht van
overheden en hulpverleners
op deze groep is beperkt. Vol-
gens het CBS waren er in 2009
ongeveer 18.000 daklozen.
Recentere cijfers ontbreken.

· Van de circa 18.000 dak-
lozen zou 37 procent in een
van de vier grote steden ver-
blijven. In 2010 meldde het
Trimbos Instituut dat de
groep daklozen in de grote
steden afnam, maar eind
2011 waarschuwde het insti-
tuut voor een toename als
gevolg van bezuinigingen op
de geestelijke gezondheids-
zo r g .

· Veruit de meeste daklozen
in Nederland zijn mannen (80
procent). In Het Passion in
Hummelo was tijdens de
voorbereidingsfase ook
sprake van een vrouwen-
vleugel. Wegens „proble-
men met intimiteit”, zegt be-
heerder Piet van Pelt, is er-
voor gekozen alleen nog
mannen op te vangen.

Toiletten en wc-bezoek zijn erkende inspiratiebronnen om teksten achter te laten en kunst te
scheppen. Paul Wouters (Overveen) legde straatkunst vast in Longstreet, Kaapstad (foto
boven). Lita van Engelenhoven (Tiel) fotografeerde een tekst in een toilet van Grand Café
‘Arnhems meisje’ in Arnhem (foto midden). Joep Huiskamp (Eindhoven) fotografeerde „een
interessante mengeling van beleefdheid, strengheid en spreektaal” op een straathoek in
Paramaribo (foto onder).

In deze rubriek staan foto’s met opmerkelijke sporen van de mens in de publieke ruimte.
Stuur uw foto plus toelichting naar mensen@nrc.nl
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