Dakloos Apeldoorn – Informatie voor spreekbeurt
(voor de bovenbouw)
Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt
ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of je wilt er in ieder
geval meer over weten. Hieronder bespreken we verschillende onderwerpen.

Wat is een dak- of thuisloze?
Er zit verschil tussen een dakloze of een thuisloze. Iemand die dakloos is heeft
geen dak boven zijn hoofd en geen warme, veilige plek om te slapen.
Een thuisloze is iemand die geen thuis heeft, geen eigen huis, maar die wel
terecht kan bij vrienden, familie of kennissen.

Hoe is het om te leven als dakloze?
In Nederland waren in 2012 ruim 27.000
mensen dakloos. Bijna de helft van dit
aantal leeft in Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam en Utrecht. In Apeldoorn
waren er in 2012 214 personen feitelijk
dakloos. En dit aantal is inmiddels alleen
maar hoger geworden.
80% van de daklozen is man, 20% is
vrouw. Dat betekent dat er van de vijf
daklozen één een vrouw is. De
gemiddelde leeftijd van daklozen in
Apeldoorn is 42 jaar.

Er zijn verschillende manieren om iemand te omschrijven als dakloos, zo heb je
zwerver, dakloze of bedelaar. Wij zullen het hebben over een dak- of thuisloze.

Wat is de Dak- en Thuislozenzorg Menorah in Apeldoorn?
Geschiedenis van de Dak- en Thuislozenzorg
De Dak- en Thuislozenzorg werd in 2002 opgericht door Gerard IJsselstein. Een
filmpje van hem staat ook op de website, onder het kopje ‘Over DTZ; missie en
visie’ (www.dakloosapeldoorn.nl ). Hij had thuis een keer eten over en besloot dit
te delen met mensen die nauwelijks eten hadden. Zo begon het uitdelen van
eten op de markt.
De evangelische kerk Menorah heeft toen een groep opgericht met als doel het
omkijken naar de dak- en thuislozen in Apeldoorn.
Toen hebben er mensen uit allerlei kerken in Apeldoorn zich hierbij vrijwillig
aangesloten en in 2009 is het een stichting geworden.
De stichting is opgericht omdat de oprichter en vrijwilligers willen omzien naar
kwetsbare mensen, vooral dak- en thuislozen. De stichting ziet het als haar taak
om er te zijn voor de medemens, door met hen te praten en een vriend voor hen
te zijn. Hierin wordt Jezus als voorbeeld genomen, Hij wilde de mensen die het
minder hebben helpen. Deze liefde van God kunnen we laten zien door daklozen
te helpen met de problemen die ze hebben.
Wat doet de Dak- en Thuislozenzorg voor daklozen
De Dak- en Thuislozenzorg wil graag dak- en thuislozen helpen. Er zijn
verschillende manieren waarop we dit doen:
- Voeding: 2x per week organiseren we een gratis maaltijd, op woensdag- en
op zondagavond. Op zondag wordt er nog steeds eten uitgedeeld op het
marktplein in Apeldoorn, voor het stadhuis. Op woensdag is het in de hal
van het gebouw van Menorah.
- Warmte: in de winter delen we dekens uit tegen de kou aan mensen die op
straat slapen. Ook organiseren we twee keer in de week een inloop waar
dak- en thuislozen terecht kunnen voor ontbijt, koffie en thee. Deze inloop
is in de Herberg.
- Hulp en advies: daklozen die graag eens willen praten over hun situatie of
oplossingen hiervoor zoeken kunnen ook bij ons terecht.
- Kleding: we hebben een voorraad met kleding waar daklozen kleren
kunnen uitzoeken. Deze kleding is vaak tweedehands en krijgen we van
mensen die hun oude kleding nog nuttig willen laten gebruiken.
- Woonruimte: we helpen daklozen met het zoeken van een huis of een
andere plek waar ze terecht kunnen.
Ook is er sinds april 2013 een kapsalon. Elke eerste woensdag van de maand
wordt een ruimte in Menorah omgebouwd tot kapsalon. Dak- en thuislozen
kunnen hier gratis hun haar laten knippen of hun voeten laten verzorgen. Er
staan elke keer weer zo’n 5 of 6 kappers en een pedicure klaar om hun van een
knipbeurt of voetverzorging te voorzien.

Daklozen
Hoe worden mensen dakloos
Mensen kunnen om verschillende redenen dakloos worden. Het kan voor iedereen
anders zijn en het kan soms ook meerdere redenen tegelijk hebben.

- Werkloos worden
Als mensen ontslagen worden op hun werk dan hebben ze geen inkomsten meer.
Dan kan het zijn dat ze niet meer genoeg geld hebben om een huis te betalen.
Hierdoor kunnen ze op straat terecht komen.
- Einde van een relatie
Het kan ook zijn dat de relatie van iemand uitgaat en dat hij hierdoor een ander
huis moet gaan zoeken maar hier geen geld voor heeft.
- Psychische problemen
Er zijn mensen die ziek zijn en hun eigen zaken niet meer kunnen regelen, zoals
het betalen van de huur van een woning.
- Verslavingen
Er zijn ook mensen die niet zonder alcohol of drugs kunnen leven. Ze willen dan
hun geld hier aan uit geven en houden geen geld meer over om een huis te
betalen.
Wil je meer weten over verslavingen? Kijk dan eens op: www.voorkom.nl
Waar leven daklozen
Daklozen slapen op straat, onder een brug,
achter een gebouw of in een tentje in het
bos. Ook kan het zijn dat daklozen in de
daklozenopvang slapen. In Apeldoorn is dit
het Omnizorg.
Overdag kunnen dak- en thuislozen ook
terecht in de Herberg in Apeldoorn. Hier
kunnen ze ’s ochtends en ’s middags op een
paar dagen in de week koffie of ontbijt
krijgen.
Andere opvang waar daklozen terecht kunnen is van het Leger des Heils, hier
kunnen ze werken om van hun verslaving af te komen.
Daklozen in Apeldoorn kunnen voor een maaltijd ook terecht bij de katholieke
kerk, Egidius, in Apeldoorn op maandagavond. Ook heeft deze kerk een
kledingbank opgestart, waar mensen een keer in de maand gratis kleding op
kunnen halen.
Voor jongeren die dakloos zijn is er het Jongeren Informatie Punt in de
Asselsestraat, hier kunnen ze terecht voor informatie en andere hulp.

Hoe leven dak- en thuislozen
Daklozen hebben meestal een druk en flexibel bestaan. Overdag lopen ze vaak in
de stad rond. Of zoeken ze vrienden op. Sommige van hen zijn op zoek naar een
slaapplek, een huis of eten. Verder kunnen ze overdag terecht bij verschillende
opvang voor een kop koffie of een maaltijd. Ook zijn er daklozen die wat klussen
bij vrienden of kennissen en hiermee wat geld verdienen.
Vaak hebben ze nog spullen van vroeger die ze altijd bij zich houden of ze slaan
deze bij vrienden of kennissen op.
Hoe kun je er zelf voor zorgen dat je niet dakloos wordt
Om te voorkomen dat iemand dakloos raakt is het belangrijk dat de huur of
hypotheek (een lening voor het betalen van je huis) van zijn huis betaald wordt.
Als je dit namelijk niet doet kan je je huis kwijtraken. Heeft iemand niet genoeg
geld om zijn huis te betalen? Dan kan hij het beste hulp zoeken bij iemand die
verstand heeft van financiën (geldzaken) en die met hem mee kan kijken naar
hoe zijn financiën zijn geregeld.
Hoe kan een dakloze er weer bovenop komen
Een dakloze is het meest geholpen als hij weer een huis krijgt. Dit kan als hij geld
krijgt van de gemeente, van dit geld kan hij elke maand zijn huur betalen. Ook
kan het zijn dat een dakloze werk vind, van het geld dat hij hiermee verdiend kan
hij dan een huis huren. Het is wel moeilijk voor een dakloze om weer een huis te
krijgen of om werk te vinden. Dit komt doordat een verhuurder of een werkgever
(iemand die mensen in dienst heeft) liever iemand zoeken die niet dakloos is.
Weetjes
- Wist je dat de Dak- en Thuislozenzorg per jaar ongeveer 3500 maaltijden
uitdeelt? Elke week delen we zo’n 67 maaltijden uit. De maaltijden (67)
keer het aantal weken in een jaar (52) en je komt ongeveer uit op 3500
maaltijden per jaar.
- Wist je dat je een dakloze beter mee kan nemen de supermarkt in en
samen iets te kopen voor hem dan hem zomaar geld te geven? Zo weet je
waar hij je geld aan besteed.
- Wist je dat daklozen vaak nog hulp nodig hebben wanneer ze een huis
hebben gevonden? Als ze een woning hebben kunnen krijgen dan duurt
het even voordat ze alles weer op de rit hebben. Denk aan schulden die
nog openstaan of aan eenzaamheid.

Hoe lijkt het jou om dakloos te zijn?
- Wat zou je er wel/niet leuk aan vinden?
Je kunt je klasgenoten ook vragen stellen over de onderwerpen:
- Ken je iemand in je omgeving die dakloos is?
- Wat zou jij doen als je dakloos was?

Wat kun jij doen voor daklozen?
Jij kunt de daklozen in Apeldoorn ook helpen!
Dat kan allereerst door na te denken over hoe je zo iemand zou begroeten op
straat, loop je er met een boog omheen of groet je ze vriendelijk? Het zijn ook
mensen net als jij en ik, die het leuk vinden om eens een praatje met je te
maken.
Je kunt de daklozen ook helpen, door zelf bijvoorbeeld
- Kleding te verzamelen en deze naar ons te brengen (het liefst
mannenkleding)
- Sokken, mutsen, sjaals en handschoenen in te zamelen
- Iets lekkers te bakken of eten te koken en dit komen uitdelen bij ons
tijdens een maaltijd
Maar je kunt ons (met je klas) hier ook bij
helpen, door
- Flessen in te zamelen
- Een kleedjesmarkt te organiseren
- Een collecte te houden
- Kaarten te maken en deze verkopen
- Heitje-voor-een-karweitje: klusjes
doen voor je ouders of je buren en
hiermee geld verdienen
Het geld wat je hiermee ophaalt kan je
overmaken naar onze stichting. Van dit
geld kunnen wij maaltijden kopen voor de daklozen. Ze zijn je erg dankbaar!

