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Irakees gezin uit kou gered
“Zo’n wethouder weet tenminste van aanpakken”
Joop van Ommen kreeg onlangs een alarmerend telefoontje uit Utrecht. Een Irakees gezin zou in
Zwolle op het NS Station verblijven en geen onderdak hebben tijdens de barre winterse omstandigheden. “Ik wist niet wat ik hoorde. Dat kan toch niet.
We laten zo’n gezin, met een klein kind ook nog,
toch niet in de kou staan?” Wij spraken Joop van
Ommen na afloop van het weekend.
Vader Ayad Sahim Naiel, moeder Wassan Al Egedi
en hun zoontje Nemr van nauwelijks twee jaar
komen oorspronkelijk uit Irak. “Ik wist op dat moment niet hoe ze in Zwolle terecht zijn gekomen,
maar ik kreeg een telefoontje van een stichting uit
Utrecht dat er op het station in Zwolle een gezin zat
dat geen onderdak had”, vertelt Joop van Ommen.
“Ik ben er gelijk naar toegegaan en heb ze gelijk opgehaald. Ik heb die mensen op laten vangen in de
WRZV-hallen.” Woedend was Van Ommen. “Zo ga je
niet met mensen om, maar in Nederland blijkbaar
wel. We moeten ons doodschamen”, was zijn eerste
reactie.
Van Ommen kreeg contact met wethouder Nelleke
Vedelaar. “En ze ging gelijk aan de slag. Kijk aan zo’n
wethouder heb je tenminste wat. Die weet van aanpakken”, vertelt Van Ommen. Uiteindelijk kon het
gezin terecht bij de opvang van het Leger des Heils.
Wethouder Nelleke Vedelaar vertelt een paar dagen

na het voorval. In die tijd was ook meer duidelijk
over de situatie van het gezin. “Ik had contact met
Joop en toen was hij met het gezin al weer in de
WRZV-hallen. Daar konden ze zich in ieder geval opwarmen. Ik ben gelijk gaan rondbellen met onder andere de directeur van het Leger des Heils. Ook hij is
gaan bellen en binnen no-time was er een plek geregeld. Het bleek dat zij terecht konden bij het Leger
des Heils. Toen ik contact had met Joop hadden we
zoiets van ze moeten in ieder geval onderdak. Is het
niet in een voorziening dan zo lang maar in een
hotel, maar er moest iets geregeld worden. Maar dat
bleek gelukkig niet nodig. Joop heeft het gezin naar
het Leger des Heils gebracht en daar zijn ze het
weekend gebleven.” Maandagavond is het gezin
overgebracht naar Gilze-Rijen. Daar is een speciaal
opvang voor gezinnen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

wellicht bij vrienden of kennissen. Daar zijn ze vertrokken en vrijdag waren ze dus hier in Zwolle. Deze
familie was natuurlijk ook op zoek naar een plek en
toekomstperspectief. Denk erom dat het spannend is
als je in zo’n procedure zit. En dan ook nog met zo’n
kleintje.”
Er werden over het gezin zelfs Kamervragen gesteld.
De SP stelde vragen en vond dat mensen niet zomaar
op straat terecht konden komen. Maar nu heeft het
gezin een plekje. In afwachting van het definitieve
oordeel of ze wel of niet mogen blijven. “Ze zijn nog
niet uitgeprocedeerd. Volgens mijn gegevens valt
deze week de uitspraak”, besluit Nelleke Vedelaar.

Toen Vedelaar hoorde over de situatie van het gezin
was haar eerste reactie: “Wat is dit voor iets verschrikkelijks? Een gezin met een kindje van twee in
deze kou zonder onderdak. De eerste gedachte was
zo snel mogelijk handelen. We hadden geen idee
waar ze nou precies vandaan kwamen, maar dat was
op dat moment ook niet zo belangrijk. Maandagmorgen zijn we daar in gedoken en bleek dat ze afkomstig waren van een asielzoekerscentrum in Arnhem.
Daar zijn ze zelf vertrokken naar Utrecht waar ze wel
onderdak hebben gehad. Waar is niet zeker, maar

Eetcafé voor dak- en thuislozen
biedt veel mensen sociaal contact

Iedere woensdagmiddag wordt in de
WRZV-hallen een eetcafé gehouden.
De Stichting Er is Hoop tekent voor de
organisatie. Wij hadden een gesprek met
Mark Groothuis, coördinator van het eetcafé.
Ruim 17 jaar wordt het eetcafé georganiseerd voor de
doelgroep. Deze bestaat uit dak- en thuislozen. Dus
voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben
of voor mensen die sociaal contact missen en dit zoeken. “Dat sociale gedeelte is erg belangrijk bij ons.
Ook proberen wij het evangelie over te brengen op
deze mensen”, vertelt Groothuis.

Ruim 45 vrijwilligers zijn actief om het de gasten
naar de zin te maken. “Door de vrijwilligers kunnen
we ons initiatief draaiende houden. En de accommodatie in de WRZV-hallen is natuurlijk perfect. We zijn
blij dat we gebruik mogen maken, kosteloos overigens, van deze gelegenheid. En we hopen dat nog in
lengte van jaren te mogen gebruiken. Ook de samenwerking met de mensen van de WRZV zijn zeer prettig”, aldus Groothuis. En dat er behoefte aan is blijkt
wel aan de hoeveelheid gasten die iedere woensdag
komen eten. “We hebben gemiddeld 65 bezoekers op
de woensdag. En iedere woensdag zijn er ongeveer
15 tot 20 vrijwilligers actief. Wij eten ook mee en
hopen zo ook een goed gezelschap te kunnen zijn
voor onze gasten”, legt Groothuis uit. Het eetcafé
draait puur op giften en donaties, die veelal afkomstig zijn van de Zwolse kerken en af en toe van particulieren.

Er is Hoop is een stichting met een christelijke grondslag.
Het idee van het eetcafé werd geboren tijdens een
van de evangelisatiediensten van Youth for Christ. In
de zomer van 1994 werd er een actie gehouden die er
speciaal op gericht was een eetcafé op te starten.
Het doel van het eetcafé was door het verstrekken
van gratis maaltijden aan mensen die het nodig hebben een weg te openen om ook de boodschap van het
evangelie te verkondigen. Uiteindelijk werd aan Er is
Hoop gevraagd het project te adopteren. In het najaar van 1995 Er is Hoop het over en startte het project opnieuw. Sinds het voorjaar van 1996 draait het
eetcafé op volle toeren. Sinds 1997 vindt de maaltijdverstrekking plaats in de WRZV-hallen.

De maaltijd die geserveerd wordt is een gezonde
maaltijd. “Het eetcafé is geopend om 17.00 uur en
mensen kunnen dan koffie of thee krijgen. Dan rond
kwart voor zes begint de maaltijd. Ook daarbij kunnen onze gasten koffie, thee of limonade krijgen. Bij
ons wordt absoluut geen alcohol geschonken. Je
merkt ook aan de mensen dat ze blij zijn met een
goede maaltijd en met gezelschap. Die dankbaarheid
vinden wij belangrijk en daar doe je het voor”, besluit Groothuis.

Er is Hoop wil
evangelie overdragen
Kijk voor meer informatie over de stichting en over
het eetcafé op www.erishoopzwolle.nl
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Het eetcafé in de WRZV-hallen

