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STUUR UW REACTIE NAAR: Straatjournaal, 
Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem of 
straatjournaal@gmail.com. De redactie behoudt 
zich het recht voor bijdragen in te korten.
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Stemmen
Stemmen is een grondrecht. Desondanks liet maar iets meer dan de helft van de 

kiesgerechtigden van zich horen tijdens de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen. 

Woensdag 21 maart staan we weer voor de keuze: naar de stembus of thuisblijven?

HANS BARBÉ (69): “Ik stem 
altijd. Politiek is wel smerig; 
politici liegen nooit, maar 
vertellen ook niet de volledige 
waarheid. Toch lees ik mij 
elke keer goed in en ga ik vol 
overtuiging naar de stembus. Als 
je stemrecht hebt, moet je het met 
twee handen vasthouden.”

MEREL LAURA (30): 
“Stemmen is een manier om 
invloed te hebben. Als je niet 
stemt, heb je geen recht om het 
oneens te zijn. Ik begrijp wel 
dat het een ver-van-mijn-bed-
show is, maar het gaat om het 
gedachtegoed. Je stemt nooit 
voor niets.”

KEVIN COERT (16):“Ik heb mij 
nog niet verdiept in de politiek. 

Wat ik wel weet, is dat landelijke 
politiek belangrijker is dan lokale. 

Met landelijke politiek kun je 
meer bereiken. Dat gaat vaak 

over grote onderwerpen zoals de 
veiligheid van mensen.”

BEN GROENEVELD (64): 
“Elke keer breng ik mijn stem 
uit. Het is jammer als mensen 

hun kansen laten liggen. Maak 
het kenbaar als je het er niet 
mee eens bent. Ik heb liever 
dat we allemaal schreeuwen 

dan thuiszitten.”

ESMEE HIWAT (19): “Ik heb 
nog geen tijd gehad om mij in 
politieke partijen te verdiepen, 
dus ik heb nog nooit gestemd. 
Je moet pas meedoen als je 
je goed hebt ingelezen, vind 
ik. Vriendinnen van mij 
stemmen wel, dus ik wil mij 
er binnenkort ook mee bezig 
houden.”

FABI VAN OOSTERWIJCK (53): 
“Landelijke en gemeentelijke 
politiek; ik volg ze allebei. Ik 
ben goed geïnformeerd en breng 
altijd vol overtuiging mijn stem 
uit. Lokale partijen vind ik wel 
iets belangrijker, maar het gaat 
uiteindelijk om wát ze doen.”

Noord-Hollanders | DEZE MAAND OVER:

Verbijsterend
Ik las in Straatjournaal artikelen die mij toch 
even op aarde hebben gezet. Ik had al gele-
zen in het verleden over het onverwachte 
pad naar dakloosheid. Maar uw artikel over 
de speelgoedbank vond ik verbijsterend. 
Het artikel over Alexander en zijn gezin 
is zeer ernstig. Luiers en andere spullen 
schenken is mooi, maar dat helpt niet echt 
om een toekomst op te bouwen. Dit ver-
haal raakte mij diep en de levenswaarde 
om anderen te helpen als je zelf niets hebt 
is bijzonder en zeer onbaatzuchtig.
Eigenlijk moet er iets meer duurzaam 
gebeuren met Alexander en zijn vrouw. 
Is er een manier om via jullie met ze in 
contact te treden en te kijken of ik iets kan 
organiseren? Helpen met het zoeken naar 
en baan bijvoorbeeld, of iets anders?
Rob Visser, Mijdrecht

Redactie: 
We gaan u met de familie in contact brengen.

Merci!
Jos Schepers, hartelijk dank voor het terug-
brengen van de telefoon, Lisette.

Waar gaat dit over? Straatverkoper Jos had 
enkele dagen voor dit bedankje een iPhone bij 
ons ingeleverd. Hij had deze gevonden bij een 
bushalte in Haarlem. 

Trots op Esmee
De verkopers van Straatjournaal zijn trots 
op Esmee Visser uit Beinsdorp en felicite-
ren haar met het winnen van Olympisch 
goud op de vijfduizend meter. Tevens 
wensen ze de kampioene deze maand 
extra veel succes bij de laatste races van 
het schaatsseizoen, nu ze nooit meer ano-
niem haar rondjes zal afl eggen. Want weet 
u het nog? In de vorige Straatjournaal-edi-
tie sprak ze haar verbazing uit over haar 
kwalifi catie voor het Olympisch toernooi. 
Twee weken later klonk voor haar het Wil-
helmus in Pyeongchang.
De verkopers juichten ook om het brons op 
de massastart van Alkmaarder Koen Ver-
weij en van Irene Schouten uit Andijk.

E
en dag op pad met Rokus Loopik 
(60), herstelcoach én projectleider van 
The Haarlem Project. Samen met erva-
ringsdeskundige Alan Bunsee (vorige 
maand in deze serie) is hij de vaste 
coach van de vijf dakloze deelnemers 

- de rol die hij ook had in The Amsterdam Project. 
Alan was destijds deelnemer, nu is hij Rokus’ 
rechterhand. “Zo zie je waar zo’n project allemaal 
toe kan leiden”, zegt Loopik. “Alan blijkt een ware 
topcoach.”

We treff en elkaar bij Zorghotel Pitstop, waar Hen-
nie en Odette - een dakloos koppel van begin vijf-
tig - tijdelijk verblijven. Er staat iets bijzonders op 
het programma: we gaan een woning bekijken. 
Aangekomen in een rustig straatje in Schalkwijk 
worden we binnengelaten door een bekende van 
het koppel. “Hé man, woon jij ook hier?!”, roept 
Hennie. Arnold Lammerts van de Regionale 
Instelling Beschermd Wonen (RIBW) leidt ons 
rond. Dankzij hem kan het echtpaar deze ‘tus-
senwoning’ betrekken, tot er via Housing First een 
vaste woning vrijkomt. Het stel krijgt de eerste 
verdieping: twee kamers, een eigen badkamer en 
een groot balkon. Terwijl Hennie buiten een shag-
gie opsteekt, zakt Odette in een stoel. Ze kan niet 
geloven dat ze na drie jaar buiten slapen weer een 
eigen plek krijgen. “Ik wou dat we vandaag nog 
konden verhuizen!”

Stilstand is funest
Nadat we het echtpaar hebben afgezet in de stad, 
rijden we naar The Living Museum in Benne-
broek. Ook een project van Loopik. Hier vond de 
kick-off  van The Haarlem Project plaats. Tussen de 
kleurige objecten en schilderijen - van kunstenaars 
met en zonder psychiatrische achtergrond - legde 
hij de beginselen uit aan een zaal vol ambtenaren 
en hulpverleners. “Dat we het anders proberen 
te doen door kansen te creëren. Zodat de deelne-
mers hun leven zélf naar een hoger plan kunnen 
tillen. Die tienduizend euro is een onderdeel van 
die eigen regie. Belangrijker is dat ze voelen dat er 
een doorbraak mogelijk is, en dat we ze daarbij tot 
het uiterste bijstaan. Op hun eigen voorwaarden, 
in plaats van andersom.”

In zijn kantoor bespreken we de voortgang. Hoe 
gaat het met de deelnemers? “Het verschilt enorm 
per persoon. Maar wat voor hen allemaal geldt: er 
is beweging. Voorheen stond alles stil. Maanden 
of zelfs jaren. En stilstand is funest”, zeg Loopik. 
“Eén van hen heeft het geld laten parkeren tot hij 
een woning vindt. Een andere deelnemer heeft al 
ruim vierduizend euro - bijna de helft dus - ver-
bruikt, maar we zien nog geen doorbraak in zijn 
situatie. Behalve dat hij het duistere pand, waar 
hij illegaal sliep, meteen heeft verlaten nadat 
hij in het project kwam. Nu woont hij in bij zijn 
vriendin. Om hem maken we ons een beetje zor-
gen. Dan hebben we nog twee jonge moeders. De 
ene hebben we vorige week verhuisd, de andere 
wacht op een woning. Die moeders komen er wel. 
Er is naast de dakloosheid vast nog veel andere 
problematiek, maar dat is voor latere zorg. En 
tenslotte hebben we Hennie en Odette. Zij komen 
echt van ver, leven al drie jaar samen op straat, 
zonder uitzicht op verbetering. Die hebben nog 
een weg te gaan. Maar vandaag liepen ze rond in 
hun toekomstige woning. Jaha, wie had dat drie 
maanden geleden gedacht!” 

Piramide van Maslow
Terug naar Haarlem. Daar treff en we, in een café 
op de Grote Markt, een goed geklede jongeman - 
bepaald niet het beeld van een klassieke dakloze. 
Hij is de deelnemer die Rokus een beetje zorgen 

baart. Hoe het met hem gaat? De jongeman zucht 
en vertelt dat hij “gedoe met zijn vriendin” heeft, 
waardoor hij weer dakloos is. De coaches raden 
hem dringend aan om - ongeacht de mooie vrien-
din met de woning - een eigen plek te zoeken. 
Alan: “Je staat zeven jaar ingeschreven, zeg je. 
Kom op, daar moet je een woning mee kunnen 
vinden in de regio.” De jongeman knikt bedeesd. 
Hij weet niet zo goed waar hij moet beginnen.

“Ken je de piramide van Maslow?”, vraagt Rokus. 
De jongeman schudt zijn hoofd. Rokus tekent een 
piramide met vijf lagen. “Kijk, onderaan staat 
je basisbehoefte: voedsel. Zonder voedsel ga je 
dood. De tweede laag is veiligheid en zekerheid, 
zoals een dak boven je hoofd en een inkomen. 
Daarna volgt sociaal contact, en bovenaan staat 
zelfontplooiing.” De jongeman kijkt mee en knikt: 
“Dus ik moet eerst een eigen woning vinden, en 
dan pas een vrouw zoeken.” 
De volgende afspraak wordt meteen ingepland: 
morgenochtend om tien uur bankzaken regelen 
met Rokus, daarna sporten met Alan. Alan: “En 
als we alle frustratie er dan uitgetraind hebben, 
gaan we meteen reageren op een woning, oké?” 
Oké, zegt de jongeman. Zijn ogen beginnen te 
glinsteren. “Tot morgen, man. Topcoach!”■

TEKST: JESSICA HOOGENBOOM / FOTO: HEIDI BORGART

Geld brengt 
in beweging 

Een deelnemer 
heeft al vierduizend 
euro verbruikt

Een deelnemer 
heeft al vierduizend 
euro verbruikt

In 2016 kregen vijf Amsterdamse daklozen een pinpas met tienduizend euro én 24-uurs 

coaching. TV-maker Beau van Erven Dorens volgde hen een jaar lang met de camera. 

Dankzij de gemeenteraad heeft Haarlem een vergelijkbaar project, maar zonder camera’s: 

The Haarlem Project. Straatjournaal volgt dit bijzondere experiment en de betrokkenen.

Deel 3: Projectleider Rokus Loopik

Alle afl everingen uit deze artikelserie teruglezen: 
www.straatjournaal.com 


