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Komende winter openen wij onze gloednieuwe Pakkie Deftig winkel! 
Hiervoor zoeken wij vrijwilligers die hun kennis willen overdragen aan onze 
cliënten en willen helpen met ‘wat er in de winkel moet gebeuren’. Steekt 
u graag uw handen uit de mouwen en vindt u het leuk om met cliënten 
aan de slag te gaan?

Kijk voor meer informatie op 
www.kesslerstichting.nl/jaikwil en stuur uw motivatie en cv 
naar vrijwilligers@kesslerstichting.nl www.kesslerstichting.nl

@Kessler530
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Koningin Máxima
Het allereerste interview van onze koningin aan 

een daklozenkrant. Hoe bijzonder is dat? Op haar 

terras liet Máxima aan straatkrantverkoper Evert 

van den Brink, hoofdredacteur Floor de Booys en 

fotograaf Gwendelyn Luijk van Straatjournaal 

Haarlem een kant zien die we nog niet kenden. Hoe 

ze als klein meisje leeftijdsgenootjes zag bedelen, 

wat ze kocht met haar eerste centjes en hoe ze 

haar dochters opvoedt met zakgeld. En wist je 

dat ze zelf de daklozenkrant koopt en mensen in 

armoede helpt?

Het lukte Straatnieuws Utrecht vorig jaar om 

paus Franciscus te interviewen. Daklozenkranten 

in binnen- en buitenland plaatsten het 

interview en dit leverde hoge verkoopcijfers op 

voor de verkopers. Dat hopen we nu weer. Dus 

dankjewel, Floor de Booys (oud-hoofdredacteur 

van deze Haags-Rotterdamse krant) dat het je 

is gelukt Máxima te strikken in dit jaar waarin 

Straatjournaal Haarlem 20 jaar bestaat. Dubbel 

gefeliciteerd!

> Van de hoofdredacteur

Tanya van der Spek
redactie@haagsstraatnieuws.nl

Den HaagFM.nl

Maandag t/m vrijdag
 
07.00 uur Haagse Ochtendradio
 met Justin Verkijk
10.00 uur De Haagse Hartslag
 actualiteiten
15.00 uur Ron Davids
 nieuws en muziek
18.00 uur Vandaag in Den Haag
 nieuwsoverzicht
19.00 uur Haagse Avondradio
21.00 uur ma Stork on Air
       Haagse popmuziek
 di   Het Woordenrijk
       poëzie
      Dutchbuzz (vanaf 22.00 uur)
      voor expats
 wo De Blauwe Ooievaar
       Haagse gezelligheid
 do Young Agga
       jongerenprogramma
 vr  De Goede Zaak
       maatschappelijk ondernemen 
23.00 uur Tonka
 underground radio

Zaterdag
 
07.00 uur Haagse Wekkerradio
10.00 uur Nieuwslicht
 nieuws en achtergronden
12.00 uur Den Haag FM Top 30
14.00 uur Sportsignaal
18.00 uur Haagse Avondradio
21.00 uur Royal Dance Grooves
23.00 uur De Start van de Nacht
 met Henk Bres
 
Zondag
 
07.00 uur Haagse Wekkerradio
10.00 uur Kunstlicht
 kunst en cultuur
12.00 uur Sundaez
 with a touch of sprinkles
14.00 uur Sportsignaal
18.00 uur Haagse Avondradio
21.00 uur De Nieuwe Van Nierop
 nieuwe muziek
22.00 uur Mediamix
 communicatie en wetenschap
23.00 uur Tonka

Jouw 100% Haagse stadsradio op 92.0 FM

Straatnieuws is dé straatkrant 
van den Haag en rotterdam: 
een eigenzinnige, betrokken 
krant die wordt verkocht bij 
supermarkten, winkels en 
stations door in totaal bijna 
150 dak- of thuislozen. Zij 
verdienen daarmee een kleine 
maar welkome aanvulling 
op hun bescheiden inkomen. 
en daarnaast hebben zij 
een zinvolle dagbesteding 
en maken deel uit van de 
maatschappij.
de krant wordt volledig 
subsidie-vrij en deels met 
vrijwilligers gemaakt. wel 

zoekt Straatnieuws sponsors: 
organisaties en bedrijven 
die betrokken zijn bij de 
krant én bij wat leeft in de 
stad. Zij krijgen een flinke 
korting op advertenties en 
advertorials en een eervolle 
en dankbare vermelding op 
onze sponsorpagina.

interesse?
neem contact op met de 
redactie van Straatnieuws via 
redactie@haagsstraatnieuws.
nl, en uw logo kan in de 
volgende editie van de krant 
al op de sponsorpagina staan.

Het Straatnieuws
zoekt sponsors!

Doneren kan natuurlijk ook!
ibaN NL90iNgb0007544612 t.n.v.
Stichting Haags Straatnieuws, Den Haag.



iedereen zijn eigen bestedingspatroon. 
Als ze zes zijn, kopen ze kleine dingen. 
Naarmate ze ouder worden, wordt 
hun wereld groter en gaan ze dingen 
ondernemen. Dan wordt het bijvoor-
beeld ‘Ik moet een ov-kaart hebben 
en geld om te eten als we met andere 
leerlingen ergens zijn’. Dat zijn kosten 
die buiten het zakgeld omgaan. Als 
kinderen hiervoor extra geld krij-
gen, is het goed dat zij ook leren om 
hiervoor een budget op te stellen en 
nadien aan hun ouders te vertellen 
waaraan het geld is uitgegeven. Een 
ander ding is de mobiele telefoon. 
Deze is in het leven van kinderen heel 
belangrijk. Bewustzijn van de kosten 
van het gebruik hoort daar ook bij, 
bijvoorbeeld door zoveel mogelijk 
gebruik te maken van Wifi.” 

Als erevoorzitter van platform 
Wijzer in geldzaken komt u regel-
matig op scholen? 
“Ja, zeker. Onlangs was ik nog bij een 
‘verzekeringsles’ in het kader van fi-
nanciële educatie aan MBO-studenten 
van zestien- tot achttien jaar. Zij 
komen relatief jong met allerlei finan-
ciële producten in aanraking. Dat gaat 
veel verder dan het financieren van 
een mobiele telefoon. Als ze bijvoor-
beeld zelfstandig gaan wonen, een 
baan krijgen of een auto gaan kopen, 
komen ook aspecten als verzekeren 
om de hoek kijken. Wat zijn de risico’s 
waartegen je je kunt verzekeren? 
Wat wil je zeker met een verzekering 
gedekt hebben? Bij een grotere mate 
van zelfstandigheid, hoort ook verant-
woordelijkheid. Het is belangrijk dat 
jongeren hun beslissingen weloverwo-
gen kunnen nemen. En dat ze dus we-
ten waar ze betrouwbare informatie 
kunnen vinden. Ik blijf ook hameren 
op budgetteren. De belangrijkste les is 
dat ze niet meer geld moeten uitgeven 
dan er binnenkomt.”

Zijn scholen verantwoordelijk 
voor financiële educatie? En wat 
kunnen ouders doen? 
“Het is een gedeelde verantwoordelijk-

wegdoen. Ik had nét niet genoeg geld. Ik 
ben wel drie keer terug gegaan naar de 
winkel om de prijs te controleren.”

Krijgen uw dochters zakgeld? 
“Ja, sinds hun zesde krijgen zij wekelijks 
zakgeld. Maar eerlijk gezegd vergeet ik 
soms wel eens om het ze te geven. Er 
worden duidelijke afspraken gemaakt 
over wat ze daarmee mogen. Ze sparen 
echt enorm en hebben nu alle drie een 
bankrekening. Het is goed dat ze eigen 
geld hebben. Soms zeggen ze: ‘Mam, dit 
wil ik echt hebben.’ En dan zeg ik: 'Ja, 

dat kun je van je eigen geld kopen.' Dan 
is het: ‘Oh, ik heb het toch niet nodig.’ 
Dat is bewustwording. Want dan weten 
ze heel goed hoeveel weken ze voor een 
bepaalde aankoop moeten sparen. Het is 
heel belangrijk om de waarde van geld 
te leren.” 

Hoe kun je kinderen leren verstan-
dig om te gaan met geld? 
“Door ze zakgeld te geven, maar ook 
door heel consequent te zijn. Niet 
zwichten als ze om extra geld vragen. 
Op is op. In het geval van een grote aan-
koop is een planning en sparen belang-
rijk. Het is soms heel verleidelijk om 
tussendoor andere dingen van je geld te 
gaan kopen. Kinderen vinden het vaak 
moeilijk om op lange termijn te denken. 
Door een planning leren ze precies hoe 
lang ze moeten sparen om een bepaald 
doel te kunnen bereiken. Daarbij heeft 

waarbij u de niet verkochte kranten 
aan het eind van de dag weer terug 
kon geven. Maar u bent dus echt 
ondernemer. U koopt zelf voor 1,10 
euro de krant in en verkoopt die door 
voor 2 euro, met een winstmarge dus 
van negentig cent. Het is voor mij een 
grote eyeopener en dat geeft straat-
krantverkopers nog meer waardigheid. 
Ze staan niet te bedelen, maar ze zijn 
aan het werk! Ze zijn bezig om een 
bestaan op te bouwen. Dat verdient 
een applaus. Meer mensen zouden dat 
moeten weten.”

Kreeg u vroeger zakgeld?
“Nee, dat kreeg ik niet. Mijn ouders ga-
ven mij niet wekelijks een vast bedrag. 
Ik kreeg van mijn ouders wél af en toe 
geld voor kleine projecten die ik wilde 
uitvoeren. Dan moest ik eerst een 
begroting indienen. Ze gaven me na-
tuurlijk niet meteen het hele bedrag. 
Ik moest mijn creativiteit gebruiken en 
goed prijzen vergelijken voordat ik iets 
kon aanschaffen. Daardoor heb ik al 
vroeg leren budgetteren. Een vaardig-
heid die we met Wijzer in geldzaken 
op basisscholen, onder meer tijdens 
de ‘Week van het geld’, ook aanbeve-
len, net zoals het leren omgaan met 
zakgeld.”
“Zakgeld is belangrijk, het is eigenlijk 
leergeld. Kinderen komen zo voor het 
eerst in aanraking met eigen geld, 
dat ze moeten beheren. Ze ervaren 
hoe het is om inkomsten te hebben 
en daarvan te kunnen kopen wat ze 
zelf willen. Maar ook te ervaren dat er 
een grens aan zit: dit is het, meer krijg 
je niet. En als het misgaat, word je 
daarin niet geholpen door je ouders.” 

Wat was het eerste dat u als 
meisje van uw eigen geld kocht? 
“Het eerste wat ik van mijn eigen 
geld heb gekocht, waren waarschijn-
lijk snoepjes. Maar daar heb ik geen 
bewuste herinnering meer aan. De 
eerste echte aankoop was een cassette 
van een Argentijnse rockband. Die heb 
ik gekocht van verjaardag geld. Ik heb 
die cassette nog steeds, zal ‘m nooit 

Waar en wanneer kwam u voor 
het eerst in aanraking met een 
dakloze? 
“Als jong meisje in Argentinië. Ik zag 
daar vooral veel straatkinderen. Het 
choqueerde me dat leeftijdgenootjes 
moesten bedelen om geld. Toen ik wat 
ouder was, zag ik volwassenen die in de 
treinstations vruchten verkochten om 
wat geld te verdienen. Hoeveel daarvan 
dakloos waren, weet ik niet, maar het 
was wel duidelijk dat ze niet in hun 
basisbehoeften konden voorzien. Toen 
ik voor mijn werk in New York woonde, 
vielen mij de daklozen met psychische 
problemen op.”

Wist u dat er in Argentinië ook een 
straatkrant - genaamd Hecho - is? 
 “Nee dat wist ik niet, maar ik ben ook 
al 24 jaar weg. Mijn eerste ervaring 
met straatkranten was in Nederland 
tijdens mijn kennismakingstournee. Ik 
zag ze toen bijvoorbeeld bij supermark-
ten staan. Voor mij zijn straatkranten 
toch vooral een typisch Nederlands 
fenomeen.”

Koopt u weleens een straatkrant? 
“Ja, natuurlijk! Als ik bij de supermarkt 
kom. Bij het naar binnen gaan, zie ik de 
verkoper niet altijd staan, want dan heb 
ik vaak haast. Maar als ik naar buiten 
kom met mijn boodschappen, dan doe 
ik het wel. Ook in Den Haag koop ik de 
straatkrant weleens. Naast het Paleis 
Noordeinde staat een aardige verkoper. 
Hij groet me altijd. Als ik mijn tas bij 
me heb, koop ik een krant. Maar soms 
heb ik geen geld bij me. Dan voel ik me 
een beetje schuldig. Het zou handig zijn 
als je online kon betalen voor de krant, 
je hebt daar een heel handige tool voor, 
daarmee kun je betalen via je mobiele 
telefoon.”

Wist u dat straatkrantverkopers 
eigenlijk ondernemers zijn? We 
moeten zelf de krant inkopen en 
lopen ook financieel risico.
“Nee, daar had ik geen idee van. Ik wist 
niet dat u zelf financieel risico loopt. 
Ik dacht dat het een organisatie was 
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Koningin máxima in gesprek met straatkrantverkoper evert:

‘Dit is mijn 
kleine poging 
om mensen te 
helpen’

Sinds 2009 zet zij zich als ‘speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal 
voor inclusieve financiering voor ontwikkeling’ wereldwijd in om meer mensen 
toegang te geven tot een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen en 
pensioenen. Dit biedt kansen op economische ontwikkeling en vermindering van 
armoede. ‘Geld is nooit een doel op zich, maar een middel om je te kunnen red-
den als het tegenzit óf om je dromen te verwezenlijken’, aldus Koningin Máxima.
tekst Floor de Booys foto RVD

‘Mijn eerste echte
aankoop was een
cassette van een
Argentijnse
rockband’



geleid. We lopen door de woonkamer 
waar de Kersttoespraak ook altijd wordt 
opgenomen en zien het gazon waarop 
vlak voor de zomervakantie altijd de 
fotosessies met de prinsessen worden 
gehouden. Dan zijn er tientallen jour-
nalisten en fotografen die zich moeten 
verdringen. Nu hebben we de koningin 
helemaal voor onszelf. 
We wachten buiten op het royale ter-
ras op haar komst. Het is een van die 
tropische septemberdagen, de tempera-
tuur loopt op tot dertig graden. Nu is 
het toch wel heel spannend. Hoe zou 
het zijn om haar in het echt te ontmoe-
ten? Onze blik is strak gericht op de 
deur waardoor ze binnen zal komen. En 
toch is ze daar opeens. Ze komt spon-
taan op ons aflopen en schudt iedereen 
vriendelijk de hand. Als we zitten en 
koud water – in kristallen glazen met 
een gegraveerd kroontje – hebben 
gekregen, kan het interview begin-
nen. Als Evert na afloop van het zeer 
geanimeerde interview de koningin een 
krant wil overhandigen, rent ze opeens 
naar binnen. Even later komt ze weer 
buiten met twee euro. Deze munt gaat 
Evert altijd bewaren. De koningin zegt: 
‘De volgende keer dat je me tegenkomt, 
moet je weer een straatkrant naar me 
gooien. Dan vang ik ‘m.”

spaargeld. De rekeningen stapelden 
zich op tot het punt waarop hij zich er 
niet meer toe kon zetten de enveloppen 
te openen. Om zijn zorgen te vergeten, 
dronk hij nog meer. Pas toen hij een 
vriendin had, kreeg hij zijn leven weer 
op orde. Inmiddels staat hij zestien jaar 
droog. Veertien jaar geleden begon hij 
met de verkoop van Straatjournaal. 
Tegenwoordig heeft hij een huisje in 
Amsterdam en werkt hij ook bij Pantar, 
een organisatie die mensen met proble-
men of een beperking aan werk helpt. 
Evert verzorgt kantoorplanten. Samen 
met de inkomsten van Straatjournaal 
verdient hij precies genoeg om zich te 
redden. 
Hoofdredacteur Floor de Booys haalt 
ons bij Den Haag Centraal Station op. 
Bij de oprijlaan naar de Eikenhorst 
blijven we wachten tot we worden 
opgehaald. We zijn veel te vroeg. Evert 
is onder de indruk van de lommer-
rijke omgeving van de Eikenhorst. Dan 
mogen we onder escorte van de RVD 
mee naar de ingang. Nadat onze iden-
titeitspapieren zijn gecheckt, mogen we 
door. Even later staan we op de par-
keerplaats van de Eikenhorst. Nog snel 
even naar het toilet. En dan worden 
we het woonhuis van Koning Willem 
Alexander en Koningin Máxima binnen-

te houden. Het is overigens een mis-
verstand dat arme mensen niet zouden 
sparen, dat doen velen wel, maar bij 
gebrek aan financiële infrastructuur 
bewaren zij hun geld soms letterlijk 
onder het matras. Dit spaargeld is na 
een jaar vaak niets meer waard door 
inflatie en het is ook niet veilig. Toegang 
tot een spaarrekening kan ze hiervoor 
behoeden.”

Hoe belangrijk is het dat vrouwen 
toegang krijgen tot financiële 
diensten? 
“Heel belangrijk! Uit allerlei onderzoek 
blijkt dat elke euro die je in een vrouw 
investeert veel rendement oplevert. 
Vrouwen zorgen er in heel veel landen 
voor dat er eten op tafel komt, dat hun 
kinderen een dak boven hun hoofd heb-
ben en naar school gaan. Ze investeren 
het geld in hun omgeving, familie, zor-
gen voor zwakkeren en investeren het 
in hun bedrijf. Ik zeg niet dat mannen 
dat niet doen, maar vrouwen zijn het 
meest verantwoordelijk voor het welzijn 
van de familie. Toch zijn vrouwen helaas 
vaak economisch minder zelfstandig 
dan mannen. Wereldwijd is er tussen 
mannen en vrouwen een kloof van ne-
gen procent als je kijkt naar het gebruik 
van financiële diensten. In Pakistan 
bijvoorbeeld, heeft dertien procent van 
de totale bevolking toegang tot de fi-
nanciële diensten, daarvan is slechts 4,8 
procent vrouw. Aan de andere kant van 
het spectrum zit Noorwegen. Daar heb-
ben álle vrouwen toegang tot financiële 
diensten. En ze hebben daar ook een 
stem in de financiële besluitvorming. In 
Nederland blijft de economische positie 
van vrouwen nog achter bij die van 
mannen. Onderzoek toont aan dat een 
deel van de vrouwen niet economisch 
zelfstandig is. Ik vind het begrijpelijk 
dat vrouwen stoppen met werken om 
voor hun kinderen te zorgen. Maar ik 
zeg er altijd bij: ‘Wees je ervan bewust 
dat die keuze financiële consequenties 
heeft. Daar lopen veel vrouwen tegen-
aan als ze gaan scheiden of als hun man 
overlijdt. Dus maak goede afspraken 
met je partner vóórdat je minder gaat 
werken of zelfs helemaal stopt.”

Inclusieve financiering gaat niet 
over geld, maar over mensen?
“Ja, precies. Overal ter wereld – ook in 
Nederland – zijn er mensen op een zij-
spoor beland, onzichtbaar geworden. Ik 
hoop dat het op deze manier lukt om ze 
weer bij de maatschappij te betrekken. 
Dit is mijn kleine poging om ze daarbij 
te helpen.”

risico’s. Inclusieve financiering biedt 
ook mogelijkheden om te investeren 
in de toekomst. Met spaargeld of een 
lening kunnen kleine ondernemers hun 
bedrijfje uitbreiden en mensen in dienst 
nemen. Wereldwijd hebben ruim 200 
miljoen kleine bedrijven geen toegang 
tot financiële diensten.”

Onlangs was u als speciale pleitbe-
zorger in Indonesië op werkbezoek. 
Hoe staat het daar met de inclu-
sieve financiering? 
“We nemen hier in Nederland som-
mige dingen voor normaal aan. Dat 
we overal kunnen pinnen bijvoorbeeld. 
Maar achter iets simpels als een digi-
tale bankrekening gaat ingewikkelde 
techniek schuil . In veel landen is die 
techniek nog niet overal aanwezig. In 

Indonesië – een land dat bestaat uit 
zeventienduizend eilanden, niet alle-
maal bewoond natuurlijk – zijn mensen 
soms twee dagen onderweg met een 
bus om hun salaris in contant geld te 
krijgen. Moet je nagaan hoeveel dat kost 
en het is ook niet veilig. We zijn samen 
met onder andere de regering, financiële 
organisaties en telecombedrijven hard 
bezig om het betalingsverkeer daar 
te verbeteren. Mobiel bankieren biedt 
grote mogelijkheden om ook mensen in 
afgelegen gebieden te bereiken. En dat 
geldt niet alleen voor ondernemers, ook 
voor moeders die hun kinderen te eten 
willen geven. Het gaat tenslotte om het 
terugdringen van armoede. In Indonesië 
is de armoede – volgens hun eigen me-
tingen, niet elk land hanteert dezelfde 
armoedegrensbegrippen – gedaald 
naar elf procent. Dat is heel mooi, maar 
veertig procent van de Indonesische 
bevolking balanceert rondom die grens. 
Dus één inflatieshock of andere ramp 
en ze vallen weer terug in armoede. Een 
belangrijk doel van inclusieve financie-
ring is niet alleen mensen uit armoede 
te krijgen, maar om ze ook uit armoede 

mensen in een schuldensituatie terecht 
komen. Er zijn gelukkig projecten, zoals 
SchuldHulpMaatje, waar mensen kun-
nen aankloppen. Schuldhulpmaatjes 
zijn vrijwilligers die mensen met schul-
den helpen bij het verbeteren van hun 
financieel gedrag en zelfredzaamheid. 
Zij werken hiervoor samen met diverse 
instanties en zetten zich gezamenlijk in 
om te voorkomen dat bijvoorbeeld een 
schuld van tienduizend euro oploopt 
vanwege boetes en incassobureaus. Ze 
proberen te voorkomen dat mensen uit 
hun huis worden gezet en het niet meer 
mogelijk is om op een waardige manier 
uit de schulden te komen. Ik vind het 
echt een fantastisch project.”

Schulden zijn vaak ook de reden 
dat mensen dak- of thuisloos 
raken. 
“Ja, ik vond uw verhaal ontzettend 
bijzonder. Hoe u zich door het verkopen 
van Straatjournaal uit de problemen 
heeft gewerkt. Uw verhaal zegt veel 
over hoe dun het lijntje is tussen een 
dak boven je hoofd of op straat rond-
zwerven. U werkt zo hard om uit een 
situatie te komen, maar één of twee 
slechte beslissingen kunnen u terug-
brengen in die situatie. Het geeft ook 
weer aan hoe belangrijk het is dat de re-
keningen op orde zijn. Ik heb met zoveel 
mensen gesproken die de enveloppen 
niet open willen maken omdat ze niet 
meer weten hoe ze de rekeningen moe-
ten betalen. Dat geeft zoveel stress”.

Als speciale pleitbezorger van 
de secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties bent u bezig met 
inclusieve financiering. Wat houdt 
dat in?
“Inclusieve financiering betekent dat 
mensen toegang krijgen tot financiële 
diensten zoals een bank- of spaarreke-
ning, verzekeringen, leningen of pensi-
oenen. Wereldwijd hebben twee miljard 
mensen geen toegang tot deze diensten. 
De meeste van hen wonen in ontwik-
kelingslanden, maar ook in ontwikkelde 
landen als Europa en de Verenigde 
Staten. Net als geld is inclusieve fi-
nanciering geen doel op zich maar een 
middel. Het helpt mensen om een buffer 
op te bouwen om tegenslagen op te 
kunnen vangen, bijvoorbeeld in geval 
van ziekte of werkloosheid. Boeren in 
ontwikkelingslanden krijgen vaak te 
maken met misoogsten en de sterfte 
van vee door extreme weersomstan-
digheden. Als je op een veilige manier 
kunt sparen en een verzekering kunt 
afsluiten kun je jezelf beschermen tegen 

heid. Soms stellen kinderen vragen aan 
hun ouders over geldzaken waarvan 
deze denken: oh ja, daar heb ik nooit 
over nagedacht. Ouders kunnen ook 
niet alles weten. Dan is het goed dat er 
op school ook aandacht aan dit onder-
werp wordt besteed. Platform Wijzer in 
geldzaken heeft heel veel programma's 
op scholen. Het afgelopen jaar hebben 
we vijfduizend gastlessen per week 
gegeven. We zien tot onze blijdschap dat 
financiële educatie in toenemende mate 
wordt verankerd in de gewone lesstof. 
We hebben ook lesmateriaal ontwik-
keld, waarvan scholen gebruik kunnen 
maken. Op basisscholen gebeurt dat al. 
We moeten nu zien dat we in het voort-
gezet onderwijs financiële educatie ver-
der kunnen uitbouwen, zodat kinderen 
vanaf groep 3 tot aan hun eindexamen 
les krijgen in diverse geldzaken. Maar 
eigenlijk ben je nooit uitgeleerd, want je 
onderneemt steeds nieuwe dingen in je 
leven: je gaat bijvoorbeeld samenwonen 
of trouwen, je koopt een huis of krijgt 
kinderen. Dat heeft allemaal financiële 
consequenties. Het is belangrijk dat je 
bij dit soort grote levensgebeurtenissen 
hebt uitgezocht wat de financiële gevol-
gen zijn. Ga geen verplichtingen aan, als 
je niet goed hebt doorgerekend wat dat 
precies betekent voor je portemonnee. 
Het hebben van schulden is een vrese-
lijke realiteit waar helaas veel jongeren 
mee te maken krijgen.”

Maakt u zich als erevoorzitter van 
Wijzer in geldzaken zorgen over 
het toenemende aantal jongeren 
met forse schulden?
“Ja. We weten uit Nibudonderzoek 
(Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting) dat 37 procent 
van de MBO-ers grote problemen heeft 
met schulden. De schulden die je op 
jonge leeftijd maakt, zijn later een 
blok aan je been. Want je moet ze ooit 
een keer terugbetalen. Soms heeft een 
betalingsachterstand heel veel conse-
quenties voor de portemonnee. Je krijgt 
boetes en als die zich opstapelen is er 
kans op registratie in het BKR (Bureau 
Kredietregistratie). Grote financiële 
problemen kunnen heel klein beginnen 
en later van grote invloed zijn op je 
financiële situatie.” 

Beter schulden voorkomen dan 
saneren?
“Ja, we zetten bij Wijzer in geldzaken 
enorm in op preventie. Hoe jonger we 
beginnen, hoe beter het is. Het veran-
deren van gedrag kost tijd. We hopen 
dat door goede voorlichting minder 
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#152016vervolg interview koningin máxima sfeerreportage

Wat ging er aan het exclusieve interview met Koningin Máxima vooraf? En hoe 
vond Evert van den Brink - straatkrantverkoper van het eerste uur - het om 
haar te interviewen? Lees het allemaal in dit verslag! tekst Floor de Booys en Gwendelyn Luijk foto Gwendelyn Luijk

> Volkomen relaxed leunt Evert tegen 
de buitenmuur van Station Haarlem. 
Vanaf daar nemen we de trein naar 
Den Haag en gaan we met de auto door 
naar Wassenaar, de Eikenhorst. Het 
kenteken van onze derdehands Suzuki 
Alto hebben we al een week geleden 
aan de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) 
doorgegeven. 
We hebben om vijf over acht afgespro-
ken op het station. Evert is prachtig 
op tijd: om kwart over zeven. Voor de 
gelegenheid heeft hij een nieuwe spij-
kerbroek en T-shirt gekocht. “Ik wil wel 
een beetje knap voor de dag komen”, 
zegt hij. Zijn Straatjournaalhesje en pet 
heeft hij ook mee. Als het interview 
is afgelopen, zal hij Koningin Máxima 
een krant aanbieden. “Daarmee heb ik 
ervaring”, zegt hij. “Ik heb al een keer 
een krant naar haar toe gegooid.” Dat 
was toen de koningin nog een prinses 
was en een voorstellingsrondje langs 
alle provincies deed. Ze ving de krant. 
Wel spannend: de vragen die hij moet 
stellen. Een dag eerder heeft hij voor de 
spiegel geoefend, vertelt hij in de trein. 
Om ons heen zitten slaperige forenzen. 
Vrijuit praten kan niet. We letten voort-
durend op onze woorden, want voorlo-
pig moet het interview nog een groot 
geheim blijven. Het gebeurt niet vaak 

dat de koningin een exclusief interview 
geeft. Al begin dit jaar schreven we 
de RVD een mail met een verzoek. We 
legden uit hoe fantastisch het voor de 
verkopers van de verschillende straat-
kranten in Nederland het zou zijn als 
koningin Máxima in november in hun 
krant zou staan. 
Straatkranten zonder structurele sub-
sidie bezorgen dak- en thuisloze verko-
pers een bron van inkomsten, contacten 
en een dagbesteding. Daar weet Evert 
alles van. Dankzij de verkoop van 
Straatjournaal krabbelde hij na een 
moeilijke periode in zijn leven weer op. 

Alcohol
In april worden we door de RVD gebeld. 
In mei is er een gesprek met hoofdre-
dacteur Floor de Booys in Den Haag. 
Na overleg over voorwaarden, is er 
een in principe afspraak: het interview 
met Straatjournaal zal een week voor 
Prinsjesdag worden gehouden bij de 
koningin thuis op De Eikenhorst. 
Tegen de tijd dat we op het Centraal 
Station van Den Haag zijn uitgestapt, 
beginnen de zenuwen toch te komen. 
In het verleden zou Evert op een 
moment als dit misschien behoefte 
hebben gehad aan een borrel. Zijn 
alcoholverslaving sloeg een gat in zijn 

evert is totaal niet nerveus
‘Vrouwen zijn het
meest verantwoorde-
lijk voor het welzijn
van de familie’



woningen’, zo wordt geschreven in het 
standpunt van Werkplaats COMO, de 
Cliëntenorganisaties Maatschappelijke 
Opvang, waar het Straat Consulaat deel 
van uitmaakt. “Housing First vinden we 
geweldig, maar het werkt alleen onder 
bepaalde voorwaarden. We merken dat 
er nog wat ‘gevaren’ zijn. Door mid-
del van een brief met ons standpunt 
willen we dit ook aankaarten”, aldus 
Burgering. Naast de schaarste aan 
woningen, gebeurt het volgens de orga-
nisaties nog te vaak dat mensen uit het 
traject raken door acties van schuldei-
sers, justitie, CJIB en woningcorporaties. 
‘Hierdoor wordt de lat hoger en wordt 
het project niet meer als Housing First 
ervaren’, aldus Werkplaats COMO. Ook 
wordt er in het standpunt aangekaart 
dat het project nog door te weinig orga-
nisaties wordt uitgevoerd.
Naast Den Haag wordt Housing First 
ook aangeboden in negen andere steden. 
Hoewel de hulp relatief kleinschalig is 
en er op dit moment 24 nieuwe men-
sen per jaar geholpen kunnen worden, 
vinden het Leger des Heils en LIMOR 
het de moeite waard. Van der Gaag: 
“Iedereen heeft recht op een huis. Elk 
persoon dat van straat is, is er weer 
eentje meer. Ik geloof ook niet dat het 
iemands keus is om zo te leven. Ook al 
zijn sommige trajecten superintensief, 
we hebben het er zeker voor over. ”
Albert is in ieder geval erg blij met zijn 
nieuwe onderkomen. “Ik heb me hier 
nog geen moment alleen gevoeld. Met 
een aantal buren heb ik ook erg goed 
contact, ze komen regelmatig over de 
vloer. Mij krijgen ze hier niet zo snel 
meer weg.”

boeken uitpuilen. Hij opent een laatje 
van een kast waar de televisie opstaat 
en haalt een kartonnen map eruit. “Hier 
ben ik erg trots op,” vertelt hij met een 
grote glimlach. “De huurovereenkomst 
staat sinds mei op mijn naam in plaats 
van LIMOR of het Leger des Heils.” 

Omgeklapt
De woning is in de termen van Housing 
First ‘omgeklapt’. Het uiteindelijke doel 
van het project. In vijf jaar tijd is het 
in totaal 15 cliënten gelukt om een 
huurovereenkomst op eigen naam af te 
sluiten. Wel krijgen ze nog steeds bege-
leiding indien nodig. 
In tegenstelling tot Albert lukt het al-
leen niet alle cliënten om een huurover-
eenkomst op hun eigen naam te krijgen 
of het huis te behouden. Jaarlijks vallen 
er één tot twee personen uit. “Soms kie-
zen ze er zelf voor, maar meestal gaat 
het dan om woonoverlast. Met Staedion 
is afgesproken dat de buurt geen hinder 
mag ondervinden. Soms houdt iemand 
zich daar niet aan. We doen er alles 
aan om alsnog een oplossing te vinden. 
In enkele gevallen komen ze weer op 
straat terecht, maar soms lukt het om 
ze naar een andere woonvorm te bege-
leiden, zoals Domus,” aldus Stavast
De woningen die worden geleverd door 
de woningcorporatie worden het hele 
jaar door bewoond. Valt er iemand uit, 
dan staat er wel een nieuw iemand 
te wachten. Dit jaar zijn er zelfs meer 
aanvragen dan de 24 woningen die be-
schikbaar zijn. Sinds de oprichting van 
Housing First is dat volgens Stavast nog 
niet voorgekomen. “We merken dat de 
problematiek groter is, er meer mensen 
op straat terechtkomen en Housing First 
bekender wordt. We hebben nu nog 
zo’n vijf aanvragen openstaan,” aldus 
Stavast.  
Samen met Staedion wordt er gekeken 
of er meer woningen aangeboden kun-
nen worden. Van der Gaag: “Een pro-
bleem is dat de woningmarkt gewoon 
erg krap is op dit moment. Bovendien 
heeft Staedion niet alleen met ons 
een convenant gesloten en er moeten 
natuurlijk ook nog reguliere woningen 
worden verhuurd. Er zijn eigenlijk te 
weinig woningen in Den Haag.”
Elly Burgering van het Straat Consulaat 
is blij met het project, maar merkt 
ook dat het onder druk komt te staan 
door ‘de schaarste aan betaalbare 

Overlijden
Eén van de cliënten die via Housing 
First zijn leven weer enigszins op de 
rails heeft gekregen is de 55-jarige 
Albert Verweij. Al meer dan een jaar 
woont hij in een toegewezen woning in 
de wijk Morgenstond. Nadat zijn moeder 
in 2010 overleed, stond zijn wereld op 
z’n kop. “Mijn moeder werd ziek in 1999, 
waarop ik besloot om bij haar in te 
komen wonen om voor haar te zorgen. 
Ik heb dat tot op het laatste moment 
gedaan. Haar dood was een enorme 
klap voor me. Niet alleen omdat je een 
dierbaar iemand verliest. Ik was van het 
een op het andere moment alles kwijt. 
Omdat het huurcontract alleen op haar 
naam stond, moest ik bijna direct na 
haar overlijden het huis uit,” vertelt hij.
Op straat zwerven zag Albert niet 
zitten, waardoor hij terechtkwam bij 
Micasa, een woonvoorziening voor 
mensen met psychische en verslavings-
problemen. Ondanks dat hij het hier 
meer dan 2,5 jaar heeft uitgehouden, 
voelde hij zich nooit op zijn plek. Na een 
aanvaring met een medewerkster moest 
hij bovendien weg.  

Hoewel hij het in het begin nog erg 
moeilijk had, heeft Albert inmiddels 
zijn plekje gevonden. “Ik kwam hier 
binnen met een schuld van duizenden 
euro’s. Geld voor meubels had ik nog 
niet, waardoor ik nog maanden in een 
leeg huis heb gezeten. Via Stichting 
Samenwerking Sociale Fondsen heb ik 
samen met Housing First een gift aan-
gevraagd, waar gehoor aan werd gege-
ven. De meeste spullen die hier staan, 
heb ik daar aan te danken gehad,” 
vertelt de 55-jarige.
In de woonkamer staat een bank en 
er ligt een groot kleed op de vloer. 
Daarnaast heeft hij weer een laptop, 
televisie en een boekenkast waar de 

> In die vijf jaar tijd zijn er inmiddels 
zo’n 120 mensen aan een woning ge-
holpen via het project, dat in samen-
werking met de gemeente Den Haag 
wordt uitgevoerd door het Leger des 
Heils, LIMOR en Staedion. De woning-
corporatie stelt ieder jaar 24 woningen 
beschikbaar. Medewerkers van LIMOR 
en het Leger des Heils komen meerdere 
keren per week langs om de cliënten 
bij te staan op het gebied van wonen, 
administratie, psychische of versla-
vingsproblemen en dagbesteding. 
“Het is bedoeld voor mensen die door 
drugsgebruik of psychiatrische stoor-
nissen geen aansluiting vinden bij 
bestaande opvangvoorzieningen, waar-
onder ook woonvoorzieningen vallen, 
zoals Domus. Ze krijgen teveel prikkels 
vanuit hun omgeving, waardoor ze 
zich anders gedragen dan als ze alleen 
zouden wonen. Zo kunnen ze bijvoor-
beeld agressief gedrag gaan vertonen in 
een groep,” vertelt Egbert Jan Stavast, 
die vanuit het Leger des Heils regio Den 
Haag actief is als woonbegeleider bij 
Housing First. 
Via het Centraal Coördinatie Punt, waar 
daklozen worden geregistreerd, wordt 
men doorverwezen naar Housing First, 
waarna een intakegesprek volgt. Om in 
aanmerking te komen voor een woning, 
hoeven ze niet af te kicken of onder 
behandeling te zijn. “De voorwaarden 
zijn dat ze in budgetbeheer willen gaan, 
geen overlast veroorzaken en begelei-
ding accepteren. Daarnaast moeten ze 
minstens een jaar op straat leven en 
23 jaar of ouder zijn,” vertelt Emmy 
van der Gaag, medewerker bij LIMOR 
Housing First (Landelijke Instelling voor 
Maatschappelijke Ondersteuning en 
Rehabilitatie). 
Het idee van Housing First is overge-
waaid vanuit Amerika. De gedachte 
is dat mensen eerst een stabiele basis 
nodig hebben voordat ze aan andere 
problemen kunnen werken. Van der 
Gaag: “Bij andere projecten moeten 
mensen vaak wel afgekickt of in behan-
deling zijn voordat ze in aanmerking 
komen voor een huis. Alleen zie je dan 
toch vaak dat een persoon die zo’n heel 
traject heeft doorlopen, weer in eenzelf-
de situatie als voorheen terechtkomt, 
zonder een veilige stabiele basis zoals 
een huis. Dat is zonde en het levert 
bij die persoon alleen maar weer een 
negatieve herinnering op.” 

Activeringscoaches
om de cliënten weer op weg te helpen 
in de samenleving is er dit jaar begon-
nen met den Haag actief. Zogeheten 

activeringscoaches gaan met de 
cliënten van Housing First op zoek 

naar een daginvulling die bij hen past, 
zoals vrijwilligerswerk, hobby’s of ze 

worden begeleid naar een baan. “Het is 
belangrijk dat de cliënten activiteiten 

ondernemen en weer participeren in de 
samenleving. dit kan ook een uurtje 

sporten zijn. een coach neemt iemand 
dan bijvoorbeeld mee naar de sport-
school,” vertelt egbert Jan stavast 
van het Leger des Heils. emmy van 

der gaag van Limor Housing First vult 
aan: “Het kan voor iemand erg heftig 
zijn om na jaren op straat te hebben 
geleefd, opeens weer in een huis te 
wonen. door middel van intensieve 

begeleiding, proberen we hen weer een 
stabiele basis te geven.”
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#152016housing first albert

Steeds meer daklozen doen een beroep op Housing First. Voor het eerst zijn 
er dit jaar meer geïnteresseerden dan er woningen beschikbaar zijn. Het 
project, waarbij daklozen met meervoudige problemen aan een woning worden 
geholpen, bestaat deze maand precies vijf jaar. tekst Natascha Frensch beeld Bertus Gerssen

eerst een huis...  dan de rest

‘Mij krijgen ze hier 
niet zo snel meer 
weg’
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#152016tijdsbeeld

1997
Castalia:  
de Haagse Tieten

Het Castalia is met 104 meter één 
van de hoogste gebouwen in Den 
Haag. In het gebouw huizen twee 
ministeries. Vroeger stond het bekend 
als het Transitorium. Onder leiding 
van de Amerikaanse architect Michael 
Graves - die overigens deel uitmaakt 
van The New York Five, een groep 
modernistische architecten - werd 
in de jaren 90 het gebouw bijna 
helemaal afgebroken, om vervolgens 
weer te worden opgebouwd. 
Door de twee puntdaken van 35 
meter hoog, die er tijdens de 
verbouwing op zijn geplaatst, heeft 
het gebouw de bijnaam de "Haagse 
Tieten" gekregen. De daken hebben 
echter geen functie, behalve dat ze 
voor herkenbaarheid zorgen in de 
Haagse skyline.

Bewerking foto en tekst: Frank Suyker  
www.mr-sugar.nl 
Historische foto: Sjoerd van der Hucht



> Toevallig heb ik in de week ervoor 
bijgaande collage voor mezelf zitten 
maken. Ik volg momenteel een training 
om een nieuwe route voor mijn bedrijf 
uit te stippelen. Veel opdrachten be-
staan uit vragen beantwoorden en dat 
leverde me niet op wat ik wilde, dus 
ik besloot oldskool te gaan knippen en 
plakken. Tijdens het schuiven met de 
teksten en plaatjes ontstond er lang-
zaam iets dat klopte met wat ik voelde. 
Een gedachte sloop zomaar naar bin-
nen. Zou dit nou een moodboard zijn? 
Ik rilde even. Moodboards zijn voor 
mensen die geloven in visualiseren, 
in de maakbaarheid van je leven en 
je geluk. Mensen die mooie verhalen 
posten op Facebook over hoe het gaan 
door een diep dal hen voorziet van zo-
veel nieuwe inzichten, insert stralend 

gezicht, en hoe ze tot grote hoogtes 
zijn gekomen puur door het zich voor 
te stellen en niet te vergeten, dat 
moodboard te maken. 

Zoeken
Lange tijd dacht ik dat het streven 
naar een constant gevoel van geluk, 
of je goed voelen, de juiste weg was. 
Natuurlijk heb ik The Secret gelezen 
en wilde ik heel graag dat het zo 
werkte als in het boek stond. Of in 
één van die andere boeken, cursus-
sen, coachings die elkaar opvolgden. 
Als je maar dit doet of denkt, dan 
is de uitkomst geweldig! Met als 
gevolg dat ik mezelf regelmatig 
streng toesprak. Als ik me niet goed 
voelde, dan had ik blijkbaar niet 
goed genoeg gevisualiseerd. Of mijn 

drie met de hand geschreven pagina’s 
in de ochtend overgeslagen. Niet genoeg 
vanuit mijn buik geademd. Of ongezond 
gegeten. Te weinig gesport. Vergeten te 
mediteren. Of niet mijn diepste wensen 
uitgesproken. Nog steeds niet die hel-
week ingepland en mindful was ik ook 
al niet vandaag. Mensen, wat een gedoe. 

Kom op!
Bij ontbreken van het goede gevoel 
moest ik gewoon beter mijn best doen. 
Tenslotte heb je het geluk zelf in de 
hand! Je snapt de onhandige positie 
waarin ik mezelf daarmee manoeu-
vreerde. Inmiddels ben ik heel wat jaren 
en boeken verder en geloof ik minder in 
de maakbaarheid van ons permanente 
geluk. Soms ben ik vrolijk, voel ik me 
goed, soms vraag ik me ernstig af wat 
ik in vredesnaam aan het doen ben en 
hoe zinvol dat alles allemaal is. Dat wis-
selt, per dag of vaak zelfs per uur. Grillig 
en golvend. Het zijn de seizoenen van 
mijn gevoelens. 

Ouder en wijzer
Het grote gevoel van tekort schieten 
is er godzijdank met de jaren wel wat 
afgesleten. Mijn boekenkast heb ik 
opgeruimd. Nieuwe cursussen doe ik 
omdat ik ze leuk vind, niet meer omdat 
ik verbeterd moet worden. Dacht ik. 

Vandaag tuinde ik er toch weer in, ik 
heb sinds kort een coach en we had-
den een afspraak gepland. Nu ik het 
opschrijf denk ik, het woord coach 
had me sowieso moeten alarmeren. 
Anyway. Ze benoemde dat ze het gevoel 
heeft dat ik mezelf tekort doe. Waarop 
ik dacht “Ik moet ècht beter mijn best 
doen om mezelf niet tekort te doen!” 
en memo aan mezelf: ‘Verbetering hard 
nodig’. Nee, nee en nog es nee! Ik draai 
het gewoon om, niet ik moet verbeterd, 
maar de wereld vanaf nu verBekerd. 
Adem in en uit. Maar niet te diep, voor 
je het weet zit je in een staat van per-
manent geluk en maak je alleen nog 
maar moodboards.
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“Ja maar, ik wil niet tevreden zijn. Ik wil gelukkig zijn!” Ik belde met een goede 
vriend en zijn stem schoot uit aan de andere kant van de telefoon. Ik zei dat ik 
geluk overrated vond, dat streven naar je telkens maar goed voelen er juist voor 
zorgt dat je je minder goed gaat voelen.. tekst en foto Beke Olyrhook   

i’m the one i’ve been  
waiting for.

Advertentie



Het stevig in de pas, het verzetten van 
een voet voor de ander, wat kletsen 
over de bomen, en de wind, die dan 
ruist, over het groen dat betovert en 
licht, het plezier, ik niet, ik verzet geen 
stap. Ik blijf hier. Op één plek. Om 
hier te komen heb ik me trouwens de 
benen uit m’n gat gelopen, denk niet 
dat ik lui ben, want dat ben ik niet. En 
toch zet ik geen voet voor de andere. 
Niet sinds die dag in oktober. Mijn 
dochter zat bij me. We lazen, namen 
koekjes, ze had thee op een lichtje 
gezet en de kopjes op tafel. Mijn man 
zat boven in zijn werkkamer, hield zich 
daar bezig met niets. Hij zal het licht 
boven zijn bureau hebben aangeknipt, 
het donkerde al vroeger, misschien dat 
z’n hand wel iets heeft geschreven, een 
regel of twee. Hij wilde niet met me 
praten, raakte telkens van streek, vond 
’t onvermijdelijke onmogelijk, zei dat ik 
nooit in de hemel, dat ik… 

Het was stil in de kamer. We hoorden 
niet veel anders dan het ritselen van 
de bladzijden wanneer we ze omsloe-
gen, elk in ons eigen boek. Ik moest 
het haar zeggen, kon niet langer 
uitstellen, wilde dat eigenlijk ook niet. 
Ik vroeg ‘ga je mee naar de stad, ik 
wil schoenen gaan kopen’. ‘Schoenen’? 
‘Moeder, waarom zou je dát doen, je 
gaat dood! Schoénen, wat moet je d’r 
mee’? Ik ben rechtop zitten, heb een 
stem opgezet, haar gezegd dat ik m’n 
hele leven Bally’s had willen kopen, 
nóóit geld heb gehad, dat ik altijd op 
rotschoenen heb gelopen, en geen 
kleine afstanden he, lange. 

‘Toen ik jong was liep ik van Delft 
waar ik werkte naar Den Haag waar ik 
woonde, over ’t de dichtgevroren sloten 
in de winter, dwars door de weilanden 
in de zomer. Eén zondag per maand 
had je vrij. Mijn zusjes en ik. Dan lie-
pen we die afstand naar het ouderlijk 
huis, naar dat van jouw grootmoeder 
en grootvader, we woonden er aan 
de Kade in west. Mijn zusjes en ik 
werkten in kosthuizen, brachten ons 
salaris naar huis, het hele begrijp je, 
en graag. Op zo’n vrije zondag schilden 
we aardappelen voor moeder, snejen 

worst, kookten bloemkool, boenden 
de vloer. Ze waren oud, mijn ouders, 
en in die tijd liet geen kínd zijn ouders 
alleen. We zongen na het eten aan de 
piano, vierstemmig hè, wij meiden. 
Vader en moeder zaten er glunderend 
bij. En dan liepen we terug, bij avond, 
huilend soms, omdat we onze moeder 
zo misten en omdat jouw opa soms 
wat onvriendelijk dee’. Op rotschoenen 
dus, de een naar Rotterdam, die liep 
soms de hele nacht, de ander naar 
Delft, en ik naar Rijswijk, ik was ’t 
beste af. En nooit, nooit heb ik goeie 
schoenen gehad. Ook niet later toen 
jullie kwamen. En nu wil je vader er 
niet van weten, niet van de euthanasie 
waartoe ik besloten heb omdat ik 
niet meer beter word en niet van m’n 
nieuwe schoenen. Ga jij mee’?
 
En zo gingen we, arm in arm, mijn 
dochter en ik. Elf oktober was het. Een 
week voor ik stierf. We zijn de winkel 
binnengelopen, hoorden het deurbelle-
tje rinkelen, roken het tapijt en het leer 
van de schoenen. Op de toonbank lag 
het zachte papier waarin de schoenen 
worden ingepakt, er stonden stapels 
schoenpoets in blikjes, kartonnen 
dozen, rijen strak in het gelid. Ik heb 
álle schoenen gepast, de mooiste, de 
duurste, zelfs hakken. En ik leefde. 
In de ogen van de verkoper voorop. 
Want In hem kon ik een toekomst zien 
waarin ik gewoon doorleefde, begrijpt 
u? Hij immers sprak over hoe lang mijn 
schoenen wel mee zouden gaan, welke 
afstanden ik er zoal mee kon wande-
len. Hij liet me de zolen zien en het 
stiksel. Sprak over de duinen waar ze 
zich prima zouden houden, over bospa-
den en een tocht langs de molens, over 
een stadswandeling door de parken en 
eentje rond sloten. Ik heb de mooiste 
gekozen, de mooiste die ik kon vinden, 
met veters en stevig stiksel in donker-
bruin leer. Ik heb gevraagd of ik ze aan 
mocht houden. En dat mocht. 

Na het betalen, het rinkelen van de 
kassa en daarna weer het deurbelletje, 
na het gedag zeggen en vurig beloven 
dat ik ze goed zou onderhouden - en 
ook dat ik terug zou komen wanneer 

er iets los zou gaan, een steekje of zo -, 
had ik de toekomst gekocht. En zo heb-
ben mijn dochter en ik stevig gearmd 
door de stad gelopen, ik op mijn schoe-
nen, mijn dure, waarmee je eindeloos 
dee’, zij op haar hakken, die de verkoper 
voor haar uit de etalage had gevist. We 
hebben in de dagen erna zoveel als ik 
kon gewandeld, met mijn man - die ten 
langen leste mee durfde geven - , mijn 
keuze tenslotte begreep.
 
Nu dan lig ik hier, onder een tuin, met 
een steen en een gebeitelde naam 
boven mijn hoofd. Zo dood als een pier. 
Maar ik heb geleefd, uitbundig en met 
al mijn vezels, dus het is goed. Ik raad 
u, als het maar éventjes kan, máák er 
iets van, van dat kostbare eenmalige 
leven van u. Leef, poets uw schoenen 
en wandel, ga langs de paden, de sloten, 
loop door de stad. 

Er zijn onder jullie vast een paar die 
van wandelen houden, ik ben er zeker 
van, al hoor ik jullie niet meer. 

Er zijn onder jullie vast een paar 
die van wandelen houden, ik ben 
er vrij zeker van, maar bij jullie 
hoor ik niet.
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#152016 kort verhaal bianca hiemcke schriek

een wandeling 
langs levenskunst
tekst Bianca Hiemcke Schriek illustratie Eveline van Egdom
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Column door

Inkapselen

Marieke Bolle

pas op voor mannen die van hun kapsel 
hun handelsmerk maken. ga de geschiede-
nis maar na. en neem dan voor het gemak 
de snor erbij. eerst denk je nog: wat ziet 
die man er idioot uit, daar zal toch zeker 
niemand op gaan stemmen? en daarna 
realiseer je je dat 's mans haar (en/of 
snor) de ultieme ondersteuning is van diens 
marketingstrategie. Zo herkenbaar voor 
werkelijk iedereen. we noemen geen namen. 
nou vooruit, ééntje dan: donald trump. Zijn 
flinterdunne klatergouden lokken kamt hij 
vanuit zijn nek over zijn schedel schuin naar 
zijn voorhoofd. waait het dan nooit waar 
trump is? ik stel me voor dat hij van die 
kuif na een forse windstoot een matje over-
houdt. of zelfs een iel staartje in de nek kan 
maken. Zulk haar dus. Je zult maar bereid 
zijn om louter en alleen voor de marketing 
er zo bespottelijk bij te lopen. 

en als dat haar nu het enige was. maar zo'n 
capillair ongeluk komt nooit alleen. na alle 
gênante quotes en uitgelekte feiten - de 
miljardair betaalde geen inkomstenbelas-
ting, hij raaskalt over immigratie en muren 
bouwen, hij heeft foute ideeën over abortus, 
hij slaat vrouwonvriendelijke mannenpraat 
uit, en ga zo maar door – bestaat deze repu-
blikeinse presidentskandidaat van misschien 
wel het machtigste land van de wereld het 
om, nu hij op verliezen staat, zich niet 
zonder meer neer te leggen bij de uitslag 
van democratische verkiezingen. daarmee 
neemt hij een agressieve en ondemocrati-
sche positie in en lapt hij op voorhand de 
kiezer aan zijn laars. en hij komt er niet 
alleen mee weg, nee, er is schijnbaar een 
grote groep mensen die helemaal niets ziet 
in democratie, die zijn cynisme toejuicht, 
en, vrees ik, tot norm stelt van het eigen 
gedrag. trump als wereldrolmodel. mag ik 
dan met de teslaman mee naar mars?
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Midden in de Schilderswijk, hoek Jacob Catsstraat/
Van ostadestraat, staat een hek dat een 
braakliggend terrein afschermt. Een paar weken 
lang was vormgeefster Sunita Sodhi bezig om 
aan dat hek witte draadjes wol te bevestigen. Die 
draadjes werden letters en die letters een zin: 
This used to be my playground. Deze tekst slaat 
op het feit dat hier ooit een voetbalkooi was; een 
epicentrum van sportieve voetbaldrukte waar veel 
jongeren plezier aan beleefden. Ruim 2 jaar geleden 
verdween deze sport-ontmoetingsplek om plaats te 
maken voor… ja voor wat eigenlijk? Een vrouw die 
een statement tegen de gemeente Den Haag in wol 
aan een hek knoopt; een ongebruikelijk straatbeeld. 
Zeker in de Schilderswijk. En dat lokte reacties uit. 
Stuk voor stuk positieve reacties. Buurtbewoners, 
inclusief de wijkagent, vonden het zowel 

fantastisch als origineel. Sommigen brachten haar 
een parasol tijdens de warme zomermaanden. Weer 
anderen brachten druiven en wijn. En toen Sunita 
in gesprek raakte met straatschoffies die hier ooit 
voetbalden, sloten ook zij dit vandaalgevoelige 
project in de armen. Sterker, toen één van hen 
nieuwsgierig aan een letter begon te pulken 
kreeg hij van zijn kornuiten direct een venijnige 
pets op zijn korte stekeltjeshoofdhaar. Afblijven! 
was de boodschap aan de draadpulker. Tot slot 
die buurtbewoner die eigenlijk alle hoop voor de 
Schilderswijk had verloren, maar tegenover Sunita 
verklaarde dat hij door haar project weer een toefje 
van die verloren hoop had terug gekregen. 
Sunita tot slot: “Ik had nooit verwacht dat dit 
zo’n sociale impact zou hebben. Dat is toch 
schitterend?”

tekst en beeld Paul Waayers
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Uitgepuzzeld?

Als u bent uitgepuzzeld, leest u in de gekleurde hokjes de 
naam van een talking head.

Stuur uw oplossing vóór vrijdag 12 november naar: 
Straatnieuws, Nutshuis Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag 
of mail naar redactie@haagsstraatnieuws.nl.

Straatnieuws verloot onder 
de goede inzendingen een 
tocht met de Ooievaart.

 

De winnaar is Quin Buizert uit Den Haag. Het boek 9/11 
is gewoon een complot van Coen Vermeeren wordt hem 
toegezonden.

Horizontaal
1 Tweemaal de (Haagse) staatssecretaris (12)
6 Stewardessennaam (3)
7 Is deze Amerikaanse zangeres nu al kinds? (4)
10  Humor in de oorlog en een beleving  

op de motor (1+1+1+1)
12 Geen gevoel voor wartaal (7)
14 Aanhankelijke blazer (3)
15  Buitenlander die achter de bank staat en de vliegen (3)
16  Een paar dagen geleden werd de Maas hoorbaar  

veelkleurig (4+6)
18 Zie 17 vert.
20 Hier vind je geen woelige baren (4+3)
21 Haagse adviesstraat (4)
23 Je krijgt steeds meer kleur bij hepatitis A (5)
24 Verleden tijd van een dwaas (5)
25  De heer van B. uit Rotterdam vond die eentjes  

niet leuk (8)
27 Wil in Rotterdam harmonisch leiding geven (5)
29 Rotterdams alternatief voor het Boekenbal (11)
30  Waardeloos rondje dat Jones toch graag had willen 

houden op 23 oktober (3)
32 Agressieve groente (3)
33  Niets onder de schoenen van de spelers van  

Excelsior (3) 
35 Fieren (8)
38  Zou Verstappen de doodgezwegen broer zijn van  

35 vert.? (3)
40  Verwisselt al jaren boven en beneden, binnen en 

buiten aan het Voorhout (6)
41  Komt deze oud-trainer uit het Midden-Oosten? (6)
42 Luistert de koning binnenshuis naar (9)

Verticaal
1  Elsschot trof hierbij wetten en bezwaren op zijn  

weg (5)
2 Zitplaats (5)
3 De derde persoon is Frans (3)
4  Is Micha Wertheim begin en eind van de maand in  

Den Haag of ….? (6+6)
5 Deze tijd wordt omgekeerd op het land (3)
8 In de weer zijn met stoffen (4+5)
9  Speelt 4 november in het gras bij het Zuidplein (13)
11  Maastrichtenaren zoeken een plaats tussen  

Amsterdam en Haarlem, in Den Haag (7)
13  Op 12 november komt de man die Toon Hermans naar 

strooigoed liet zoeken, in Den Haag (11)
14  Leidenaar die in Rotterdam van vierkant naar cirkel 

ging (5+2+3)
17 en 18 horizontaal
  Op de school in Leidschendam is fietsen een verplicht 

vak (2+6) 
17 en 29 en 35 horizontaal
  (Haagse) meegaande mensen spelen deze maand op  

de Oostpool (2+12)
19 (Telefonische) groet (5)
22 Deze kijker wil ook wat (3)
26 Vogel die zichzelf herhaalt (4)
27 Voortdurend Haags of Rotterdams (6)
28 Benzine die klinkt als een proefwerk (4)
29 Zie 17
31 Theater aan de Nijl (5)
34  Benzinestation waarnaar je iemand laat lopen (4)
35  Het beste wat Willem-Alexander en Straatnieuws  

kon overkomen (5)
36 De journalist staat er gekleurd op (6)
37 Typisch Haags klein uurtje (6)
39 Loopkaas (4)

oPLoSSINg CRYPToVILLE 275:
de Helleveeg

Straatnieuws geeft adresgegevens niet door aan derden, 

maar gebruikt deze incidenteel voor eigen mailings. 

door mariëtte storm
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delen van de wereld. over dappere 
prinsen die vechten, maar niet per 
se altijd winnen.  
€ 13,-  
hollandbaroquesociety.com

dinsdag 15 november
20.15 Club guy & roni / 
Slagwerk Den Haag - Happiness. 
een voorstelling met een stevige 
knipoog. over antihelden die niet 
voldoen aan het perfecte plaatje, 
maar het geluk vinden op hun ei-
gen manier. of je met ze zou willen 
ruilen? dat is de vraag. maar moet 
je per se hoog scoren op de schaal 
van geluk om het geluksgevoel te 
ervaren? dansgezelschap Club guy 
& roni gaat samen met de mannen 
van slagwerk den Haag op zoek 
naar geluk, in een wereld bevolkt 
door vreemde snuiters die hun 
echte en virtuele personages niet 
altijd uit elkaar kunnen houden. 
een absurde en bitterzoete ko-
medie, geïnspireerd op de gelijk-
namige film van de amerikaanse 
regisseur todd solondz.  
€ 15,- 
clubguyandroni.nl

DeN Haag

vrijdag 4 november

barryhaymusic.com
20.30 Cameretten - Halve 
finalisten|Try-out. 
de halve finalisten van Cameretten 
hebben tijdens het workshop-
weekend keihard gewerkt aan hun 
programma en gaan dat tijdens 
de try-outs verder finetunen. 
misschien zie jij vanavond wel de 
winnaar van Cameretten Festival 
2016!  
€ 11,50,-. 
cameretten.nl

donderdag 10 november
20.30 mylou Frencken - Zinloos 
Zuchten. 
Cabaret, in haar nieuwe programma 
'Zinloos Zuchten' verkent zangeres/
cabaretière/liedschrijfster mylou 
Frencken het zoetzure sentiment 
van de saudade. Ze neemt haar 
publiek mee naar Lissabon en rio 
de Janeiro, maar ook naar haar 
eigen geboortegrond, waar ze zich 
op jonge leeftijd al verdiepte in 
Latijns-amerikaanse literatuur en 
poëzie uit portugal. Ze groeide 
op met zangers en zangeressen 
als Caetano veloso en elis regina 
en leerde genieten van vergeefs 
verlangen. met haar tedere liedjes, 
ontroerende verhalen waarom 
verlangen we zo graag? waarom 
warmen we ons aan weemoed? met 
haar tedere liedjes, ontroerende 
verhalen en humoristische sketches 
brengt mylou Frencken het ongrijp-
bare geluk onder handbereik. 
€ 12,50,-. 
myloufrencken.nl
20.15 Teen & Tander. 
ronny en eric, oftewel deng boy, 
zijn al hun hele leven (letterlijk 
vanaf geboorte) bekenden van 
elkaar en als ze samen in één 
ruimte zitten wordt er altijd meer 
gelachen dan gepraat! sinds 2008 
toeren zij met succes door het land 
en staan ze elk jaar met een nieuw 
programma in de theaters. Hun 
voorstellingen zitten vol komische 
sketches, imitaties en verschil-
lende typetjes, waarmee zij de 
hilarische kant van de samenleving 
laten zien. ouder worden, het 
verkeer, vrouwen, verkering en 
etUH (eten).  allemaal waar deng 
boy ‘teen & ’tander over te melden 
heeft! vooral over etUH… 
v.a. € 7,50,- 
theaterdakota.nl

zaterdag 12 november
20.30 ecstatic buddha  
Dance Wajid. 
een muzikale dansreis met je 

lichaam en door je lichaam. vrij 
en spontaan laat je je lichaam 
bewegen. Je impulsen volgen in 
beweging en klank. Je uit wat er is, 
je creëert zo je eigen reis, je eigen 
feestje. dit kan alleen zijn, of met 
een ander of in een groep. daarin 
is geen sturing. alles ontstaat in 
het moment.  
€ 7,50,-. 
wajid.nl

zaterdag 19 november
19.30 Tantric Dance. 
na een succesvolle eerste editie 
komt tantric dance 19 november 
opnieuw naar het Zeeheldentheater 
in den Haag. bereid je voor op 
een speelse contactdans die ga-
rant staat voor een avond ultiem 
genieten. tantric dance nodigt je 
uit om met een frisse blik te kijken 
naar aanraking, zonder dat daar 
van alles aan vastzit. “er zijn heel 
veel dansplekken, maar waar maak 
je echt verbinding met elkaar? in 
deze dans kan dit op een speelse 
manier,” vertelt organisator rakesh 
mijling (art of Loving).  
€ 16,- vvk, € 20,- aan de deur. 
tantricdancing.nl 

roTTerDam

donderdag 3 november
20.15 open podium cabaret. 
arie vuyk stelt aanstormende talen-
ten op cabaret-gebied aan je voor. 
vanavond met oscar arnold, Heln 
Franke en dan tien in de Lucht. 
€ 10,-  
theaterkapelletje.nl

vrijdag 4 november
19.00 Langs. 
twee eenzame zielen proberen 
koste wat het kost de liefde te vin-
den. Hortend, stotend, voorzichtig 
proberen ze de muur om zichzelf 
en de ander af te breken. maar 
dan blijkt dat als je elkaar weet te 
vinden, je nog steeds langs elkaar 
heen kunt leven. Langs is een 
acrobatisch portret van een relatie 
waarin klassieke circusdisciplines 
als luchtacrobatiek, goochelen, en 
jongleren worden gebruikt om een 
aangrijpend verhaal te vertellen. 
v.a. € 10,- . 
maastd.nl

zaterdag 5 november
17.00 ontheemd. 
een beeldende en muzikale erva-
ringsvoorstelling over ontheem-

DeLFT

dinsdag 8 november
20.15 Patrick Laureij - Dekking 
Hoog. 
patrick Laureij is een echte 
rotterdammert. Uit Zuid. en dat 
hoor je, ervaar je. met een on-
vervalst accent en bijbehorende 
eerlijkheid vertelt hij zijn verhaal. 
sterk getimede observaties op een 
sympathieke, innemende manier 
gebracht. en denk daarbij vooral 
niet dat hij mild is. 
€ 15,- 
facebook.com/patrick.laureij

zondag 13 november
14.30 Holland baroque Society 
& orkater & oorkaan - De 
Pindakaas Prins. 
twee jongens fantaseren met hun 
zusje over prinsen en prinsessen. 
dit zorgt voor een familievoorstel-
ling vol barokmuziek, rock-’n roll 
en strip- en sprookjesfiguren. ‘de 
pindakaas prins' is een familie-
voorstelling waarin barokmuziek 
en onvervalste rock ‘n roll elkaar 
tegenkomen. twee broers en een 
zusje zitten aan tafel. de jongens 
proppen alles snel naar binnen, 
maar hun zusje heeft geen trek. 
om haar aan te sporen, vertel-
len de broers sprookjes uit alle 

20.15  Likeminds - voor mijn 
kinderen. 
stel, je ziet heel helder wat er mis 
gaat in de politiek en de samen-
leving. stel, je wilt daar iets van 
zeggen. misschien wel iets aan 
doen. dan, waar te beginnen? Hoe 
je te onderscheiden? de mensen om 
je heen denken precies hetzelfde 
als .jij. en er wordt zoveel geroe-
pen en geschreven, dat de moed je 
bij voorbaat in de schoenen zinkt. 
kenneth besluit toch te praten. Hij 
ziet hoe moeilijk het is, maar doet 
een poging. niet voor zichzelf. 
Hij redt zich wel. maar voor zijn 
kinderen. want hij heeft het gelijk 
aan zijn kant.  
€ 15,-. 
likeminds.nl 

zondag 6 november 
16.00  verreck Zondagmiddag. 
marcel verreck en paul pleijsier 
brengen ook dit seizoen hun 
muzikale talkshow ‘verreck 
Zondagmiddag’ in theater dakota. 
vier keer dit theaterseizoen ont-
vangen zij bijzondere gasten uit de 
wereld van theater, muziek en lite-
ratuur, die ook iets van hun kunst 
laten zien en horen. de Hagenaars 
verreck & pleijsier, ooit winnaars 
van het Leids Cabaret Festival, 
omlijsten de middag met liedjes, 
actuele grappen en schitterende 
gitaarmuziek. 
v.a. € 5. 
theaterdakota.nl 

dinsdag 8 november
19.30 barry Hay Flying v 
Formation. 
ruim vier jaar geleden vond barry 
Hay, frontman van golden earring, 
dat het tijd werd voor een nieuw 
project. wat meer reuring in zijn 
rock & roll bestaan en wat meer 
samenwerking met jonge muzikan-
ten die hun vak begrepen hebben. 
Het resultaat: barry Hay's Flying v 
Formation. Het debuutalbum kwam 
begin dit jaar uit en eindelijk staat 
de rasartiest weer met de formatie 
op de planken. Hay ziet zichzelf 
in de Flying v Formation muzikaal 
gesterkt door dewolff-gitarist 
pablo van de poel, daim de rijke, 
Huub van Loon en Jan rooymans. 
de wens om de nieuwe composi-
ties op te nemen, ging afgelopen 
jaar in vervulling. met bas van 
wageningen, de bassist van di-
reCt, als co-producent dook het 
gezelschap de Haagse basement 
studio in.  
€ 17,50,-. 

Je uit wat er is, je creëert zo 
je eigen reis, je eigen feestje. 
Dit kan alleen zijn, of met een 
ander of in een groep. Daarin 
is geen sturing. Alles ontstaat 
in het moment. En dat gaat 
het beste als je je mind vrij af 
geeft. Daarom het verzoek niet 
te praten (want praten is een 
'mind-ding'). 
 
Uitgangspunten: 
We gebruiken dezelfde drie 
uitgangsprincipes als Ecstatic 
dance: 
-  communiceren doen we met 

het lichaam (niet praten);
-  respect voor je lichaam en 

andermans lichaam;
-  beweeg vrij zoals je lichaam 

wil bewegen.
 
opbouw avond: 
We starten in een cirkel, wel-
kom moment voor iedereen, een 
korte uitleg, contact maken en 

tip 2  zaterdag 12 november > ecstatic buddha Dance DeN Haag

vervolgens een warming-up-
dans. Daarna, in een vloeiende 
overgang, start de muzikale 
reis. Aan het eind een rust-
moment om de stilte in jezelf 
te verkennen. We sluiten weer 
af in een cirkel om de ervaring 
rond te maken. Na afloop 
lounge en socializen.  
 
Qua muziek:  
Laat je verrassen (gevarieerd 
en onvoorspelbaar).
We laten de dansreis ontstaan, 
elke avond zal dus anders zijn. 
Net zoals het leven zelf. 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie:  
www.wajid.nl

een muzikale dansreis  
door je lichaam en voor je 
lichaam van 2 uur. een vrije 
speelplaats, een dansvloer 
in beweging, een plein van 
samen-zijn, een zaal vol 
medereizigers. een stilte-
bron, een extatisch-lichaam. 
Welkom lichaam. Welkom ziel.

Wat is Ecstatic Buddha Dance? 
Dat is een kwestie van erva-
ren, moeilijk in woorden uit 
te leggen, maar ongeveer: 
een muzikale dansreis met je 
lichaam en door je lichaam. 
Vrij en spontaan laat je je 
lichaam bewegen. Je impulsen 
volgen in beweging en klank. 

Straatnieuws selecteerde

uit de agenda twee gratis

of goedkope uitjes voor u. 

tip 1  vrijdag 11 november > FreSH – door Y.m.P. roTTerDam

uit Rotterdam-Zuid die zijn liefde 
voor taal ontdekte op het diepte-
punt van zijn leven: in de gevan-
genis. opgegroeid met hiphop, 
geïnspireerd door onder anderen 
50 Cent, Eminem, DMX en de 
Wu-Tang Clan. Zijn teksten zijn 
voorzien van ritmische invloe-
den. Het hiphopbloed giert door 
zijn lichaam. Maar ook invloeden 
van klassieke muziek stromen 
door zijn optredens heen. Hij 
is gaan schrijven om negatieve 
ervaringen vanuit het verleden 
om te zetten in positieve ge-
beurtenissen voor de toekomst. 
Bewapend met een pen en zijn 

ding. spelers en publiek zoeken in 
een vreemde omgeving naar een 
nieuwe plek. met muziek en dans 
wordt de leegte gevuld. ?  
rcth maakt theater over alles wat 
afwijkt en anders is. met de voor-
stellingen doorbreekt zij taboe's en 
maakt het ongrijpbare tastbaar. dit 
doet rcth met kunstenaars met en 
zonder een beperking. 
€ 20,-. 
rcth.nl

zondag 6 november
14.35 Singer-songwriter ses-
sion. 
singer-songwriter session is een 
project van singer-songwriter 
marcel verbeek en leden van 
countryband savannah. tijdens dit 
akoestische luisterconcert spelen en 
zingen zij liedjes van John denver, 
James taylor, eric Clapton, Crosby, 
stills, nash and Young, venice en 
eigen werk. 
€ 15,- . 
theaterkapelletje.nl

vrijdag 11 november
20.15 Fresh – door Y.m.P. 
Y.m.p is een talentvolle woordkun-
stenaar uit rotterdam-Zuid die zijn 
liefde voor taal ontdekte op het 
dieptepunt van zijn leven: in de ge-
vangenis. opgegroeid met hiphop, 
geinspireerd door onder anderen 50 
Cent, eminem, dmX en de wu-tang 
Clan. Zijn teksten zijn voorzien van 
ritmische invloeden. Het hiphop-
bloed giert door zijn lichaam. maar 
ook invloeden van klassieke muziek 
stromen door zijn optredens heen. 
Hij is gaan schrijven om negatieve 
ervaringen vanuit het verleden om 
te zetten in positieve gebeurtenis-
sen voor de toekomst.  
€ 14,-  
maastd.nl

vrijdag 18 november
20.15 Sergo bunsee – moeilijk 
moeilijk moeilijk. 
met zijn tweede voorstelling 
moeilijk moeilijk moeilijk laat 
sergio (aka sardjoe) zien dat hij 
meetelt in theaterland! Zijn pro-
gramma is een gepeperde comedy 
met een gulle lach en een traan.  
een show, waarin sergio met 
zijn ‘triple identity’ (surinaams, 
Hindoestaans én west-Fries) een 
inkijk geeft in zijn onstuimige 
leven. sergio probeert inzicht te 
krijgen, sardjoe graaft bagger en 
sersjo… sersjo, die ruimt de puin. 
€ 15,-  
theaterzuidplein.nl

hersens als munitie haalt Y.M.P 
het beste uit zichzelf.  
 
onlangs ging zijn onemanshow 
De Binnenplaats in première. 
Hierin vertelt hij openhartig 
zijn levensverhaal in een span-
nende mix van spoken word en 
live muziek. over opgroeien 
zonder vader, familiewaarden 
en verkeerde idealen. Y.M.P 
organiseert daarnaast Flow 
spoken word gala.  
€ 10,- met Rotterdampas. 

Meer informatie:  
Maastd.nl
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platform voor jonge mensen met 
grote ideeën. FRESH is er iedere 
eerste vrijdag van de maand. 
Vorig seizoen hadden o.a. Raymi 
Sambo & Ira Kip, José Montoya, 
Remses Rafaela en Khadija 
Massaoudi de touwtjes in handen.  
 
11 november treedt Y.M.P op in 
het Rotterdamse Maaspodium. 
Een talentvolle woordkunstenaar 

Tijdens FreSH organiseren 
creatieve geesten hún avond 
voor hún publiek. Y.m.P 
heeft deze editie de touwtjes 
in handen.

FRESH is een terugkerend 
event in het Maaspodium met 
steeds een andere creatieve-
ling als vormgever van het 
programma. Een creatief 




