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Wie zijn wij? 
 

Soms zit het mensen tegen en nog veel meer dan gewoonlijk. Het 
Straatpastoraat Den Bosch wil een plek zijn voor mensen die om 
welke reden in geestelijke of maatschappelijke nood verkeren. Het 
kan zijn dat zij dak- of thuisloos zijn geraakt, op weg terug zijn naar 
een geordend en zelfstandig bestaan of dat zij zich maar moeilijk in 
een “burgerlijk bestaan” kunnen vinden. 

Dagelijks trekt de straatpastor op met dak- en 
thuislozen en al die mensen, die zij om wat 
voor reden dan ook op straat mag ontmoeten. 
Soms zijn zij verslaafd of kampen met 
psychosociale of psychiatrische problemen. 
Het gaat om een groep van tieners tot (bijna) 

bejaarden. Vaak worden zij over het hoofd gezien, tellen ze niet mee 
of kunnen of willen ze geen beroep doen op reguliere hulpverlening. 

 

Het belangrijkste doel is om deze mensen “zorgzaam nabij te zijn”. 
Hen zien, groeten en ontmoeten is een waarde op zich, een concrete 
uitdrukking van de christelijke boodschap van verantwoordelijkheid 
en naastenliefde. Nabij zijn betekent voor de straatpastor zich 
begeven in de leefwereld van de ander. En voor wie zij ontmoet, 
betekent dat hopelijk: Jij bent van waarde! Je wordt gezien en 
gewaardeerd! Er is dan nog geen woord gesproken, maar de 
belangrijkste boodschap wordt zo wel overgedragen. Toewijding en 
trouw mogen deze boodschap versterken. 

Vanuit die ontmoetingen kan een gesprek ontstaan, waarbij vooral 
geluisterd wordt naar wat de gesprekspartner te vertellen heeft. Het 
draait immers om zijn of haar verhaal. De pastor kan iemand 
geestelijk begeleiden en wel zo dat er meer inzicht ontstaat in “het 
leven” en wat daaraan zin kan geven. Samen gaan we op zoek naar 
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bronnen die het leven kunnen sturen of tot vernieuwing en 
voortgang leiden. 

Deze zorgzaamheid, die voortvloeit uit liefde en 
verantwoordelijkheid, betekent ook, dat de pastor haar ogen niet 
wil sluiten voor de materiële nood die er vaak is. Ook daarbij is hulp 
nodig. Veelal bestaat die hulp dan uit meedenken en doorverwijzen. 
  
Het straatpastoraat is een stichting met christelijke, rooms-
katholieke identiteit en is een zelfstandig onderdeel van het Rooms 
Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. 
 
 
 

Pastoraat 
 

De huidige straatpastor is Lianne van 

Oosterhout en zij wordt bijgestaan door 

vele gekwalificeerde vrijwilligers die als 

gastheer/vrouw optreden of zelfstandig 

gesprekken voeren met dak- en thuislozen. 

 

 
Straatpastor Lianne 

 

Lianne is regelmatig aanwezig op de  

diverse locaties waar veel dak- en thuislozen komen, biedt daar een 

luisterend oor, hoort problemen aan en probeert - via de socratische 

gespreksmethode -  

hier eventueel een oplossing voor te vinden, doordat de wijsheid in 

de ander voldoende aanwezig is en door te verwijzen naar 

deskundigen en praktische hulpverleners. Dit alles zonder 

onderscheid des persoons en zonder vooroordeel.  
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Het Straatpastoraat heeft een eigen thuis in het Stadsklooster San 

Damiano aan de Van der Does de Willeboissingel 12 te ’s-

Hertogenbosch. 

Maar eigenlijk kom je het Straatpastoraat overal tegen waar dak- en 

thuislozen zijn: de diverse instellingen voor dag- en nachtopvang, 

het Inloopschip, de Loods, en natuurlijk gewoon op straat.  

In het Stadsklooster San Damiano houdt de straatpastor op 

donderdagmiddag spreekuur en op de eerste zaterdag van de 

maand is er een viering om 15.30 uur. 
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Het eigen karakter van het pastoraat 
 

Pastoraat houdt zich vooral bezig met geloofs-, zin-, en 

levensvragen. Daarbij is een kenmerk van een pastor dat deze een 

theologische deskundigheid heeft. Dat betekent dat deze om kan 

gaan met thema’s als schuld, leven en dood. Ook kan de pastor een 

gesprekspartner zijn bij ethische vragen.  

 

Toch zijn het niet alleen deze grote vragen van het leven die de 

pastor tegenkomt. Een ander kenmerk van het pastoraat is, dat deze 

makkelijker dan andere disciplines zich kan afspelen in de leefwereld 

van de betrokkenen. Het is geen bureau- of spreekkamerberoep, 

maar het speelt zich eerder af waar de mensen ook zijn. Behalve 

deze context van de leefwereld heeft de pastor nog een eigen 

context die zij meebrengt en specifiek eigen is aan het pastoraat. 

Deze context is die van de geloofsgemeenschap. 
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Behalve de traditionele geloofsgemeenschap waar de pastor uit kan 

putten, is er in de praktijk vaak ook een kleine, losse gemeenschap 

rondom de pastor. Het spreekuur is vaak ook een sociale 

ontmoetingsplaats. 

De pastor werkt behalve op individueel niveau ook met grotere 

eenheden en groepsactiviteiten. Als methode van het pastoraat 

wordt de hermeneutiek genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat de 

pastor mensen helpt zichzelf te verstaan in hun context. Dit 

betekent mensen helpen een verhouding te vinden met het leven en 

al wat het leven brengt. Tenslotte is er het kenmerk ‘perspectief’. 

Het perspectief dat de pastor heeft op haar handelen, de wereld en 

de mens heeft een specifieke theologische visie, die haar waarden, 

normen, doen en laten bepaalt.  Zo is bijvoorbeeld in de ogen van de 

pastor ieder mens een kind van God en blijft de pastor hoop 

houden, zelfs in de meest uitzichtloze situaties. 
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Koffie drinken na de viering: Het straatpastoraat als sociale ontmoetingsplaats en 

geloofsgemeenschap. 

 

Over het pastoraat kan gezegd worden: 

 

1. Een specialiteit in zin-, levens-, geloofs- en theologische 

vragen 

2. De context is die van een gemeenschap en in de leefwereld 

van de ander 

3. Werkt vanuit de hermeneutiek 

4. En handelt vanuit een eigen theologische visie/motief 
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Het eerste kenmerkende punt van het pastoraat is een specialisatie 

in zin-, levens- en 

geloofsvragen. De rest van dit 

schrijven zal verder ingaan op 

de zin-, levens- en 

geloofsvragen zoals deze zich 

voordoen in het 

straatpastoraat. De aandacht 

voor zin- en levensvragen is 

voor mij het mooiste wat er is. 

Het is waar het echt om gaat in 

het leven. Ik hoop vooral door                                                                              

middel van verhalen jullie mee              Pastor en vrijwilliger Maurice 

te nemen in deze meest essentiële  

stroom van woord en gedachte en iets van de passie te kunnen 

overbrengen. 
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De kracht van het vertellen 
 

“Het is toch wel mijn bedoeling dat mensen beter weg gaan dan ze 

komen” “Ow, en lukt dat?” kreeg ik als vraag terug. Ik denk na en 

zeg: “Ja, volgens mij wel. Behalve natuurlijk wanneer iemand alleen 

om geld komt vragen en boos wordt als ik dat niet geef. Maar verder 

meestal wel”. 

 

Misschien is mijn streven veel te optimistisch en misschien is het wel 

de realiteit dat mensen beter komen dan gaan. En toch als mensen 

vragen wat ik doe of het straatpastoraat is dan antwoord ik: “Ik ben 

er om mee te praten. ik luister naar de verhalen van mensen.” 

Zeker als iemand net dakloos is geworden en aan het leren is waar 

die terecht kan voor een maaltijd, een kop koffie en dagbesteding 

dan doet dit wenkbrauwen fronsen. En volgt er: “Is dat alles?” 

Nee, het is zeker niet alles maar wel de hoofdtaak van mijn werk. En 

wat ze aan mij hebben ontdekt een dak- of thuisloze vanzelf. Anders 

is dat bij omstanders van het straatpastoraat. Eens kreeg ik een mail 

van iemand die stage wilde lopen en als motivatie gaf ze op dat ze 

wilde ontdekken of deze mensen ook zin- en levensvragen hebben. 

En ook een vrijwilliger, die in de verdiepingsgespreksgroep zat, dacht 

dat mensen eerst bezig waren met overleven en daarna pas ruimte 

hebben om met zingeving bezig te zijn. Dit is alles behalve waar. 

Juist in het overleven op de grensvlakken van leven en dood, van 

ideale en een gebroken werkelijkheid komen levens- en zinvragen 

het meeste voor.  

Dak- en thuislozen hebben veel van zulke ervaringen. Het is dan ook 

een groep die over het algemeen veel levenswijsheid heeft. Maar 
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wie luistert er naar deze wijsheid en wie weet het op waarde te 

schatten? 

 

 
Luisteren naar het verhaal is iemand in zijn waarde erkennen. Het 
geeft iemand kracht en verbondenheid. Het levensverhaal 
vertellen leidt ertoe dat er ook ruimte ontstaat om een nieuw 
verhaal te vertellen, om ruimte te maken voor hoop en toekomst. 
Een ander belangrijk element in het luisteren naar verhalen is, dat 
wij in een cultuur leven waarin taal een belangrijk middel van 
macht is. Juist zij die in de marge van de samenleving leven, 
ondervinden baat bij het vertellen van hun verhaal. Dat dit 
verhaal gehoord en geloofd wordt. Ik denk dat daarom de meeste 
mensen (iets) beter komen dan gaan. Ze worden gezien, gehoord 
en geloofd en er wordt niets verteld of een systeem opgelegd 
waaraan zij zich moeten onderwerpen. Zij hebben de macht om 
hun verhaal te vertellen zoals zij het willen en ervaren. Luisteren 
naar het verhaal bevestigt mensen in wie ze zijn. 
 

 

 

 

 

 

Zin- en levensvragen 
 

Ik heb het de hele tijd over zin- en levensvragen. Het is een 

begrippenpaar dat bij elkaar hoort. Vaak worden ze in één adem 

genoemd. En vaak zijn de vragen ook van beide soort.  Laten we aan 

de hand van een paar voorbeelden kijken wat zin- en levensvragen 

zijn. Hiermee wordt duidelijk wat voor soort vragen het kunnen zijn. 



14 
 

Tegelijkertijd zal duidelijk worden dat het onderscheid maken tussen 

zin- en levensvragen niet echt noodzakelijk is, omdat ze zo dicht bij 

elkaar zitten. 

 

Voorbeeld: Iemand is gevlucht uit zijn geboorteland. Hij heeft een 

verblijfsvergunning maar is door omstandigheden dakloos 

geworden. Zoals iedereen die dakloos wordt, komt hij op de 

daklozenopvang terecht. En zoals bij wel meer mensen het geval is, 

kan hij zijn draai er niet goed vinden. Toch gaat zijn innerlijke onrust 

dieper. Hij worstelt met zijn seksuele geaardheid. Hij vindt het fijn 

om op zijn tijd vrouwenkleding te dragen en is homoseksueel. De 

sociale contacten die hij heeft, staan daar absoluut niet voor open 

en ook binnen de opvang zal dit naar zijn inschatting niet goed 

vallen. Wat moet hij er verder mee? Zijn geaardheid proberen te 

onderdrukken? Dat heeft hij al eens geprobeerd maar dat pakte niet 

goed uit. Hij hield de relatie met een vrouw niet uit, wat mede de 

oorzaak was van het feit dat hij dakloos werd. Of er toch ruimte voor 

zien te vinden en dus alleen doorgaan als vreemdeling in een land en 

cultuur die niet de eigen is, verstoten van familie en sociale 

contacten? 

 

Is dit een zingevingsvraag of een levensvraag? 

Mijn eerste reactie zou zijn; het is een levensvraag. Die persoon is 

zoals hij is en zoekt daarmee zijn weg in het leven. 

Toch is dit ook een zingevingsvraag en een hele lastige met 

tegenstrijdige belangen. Het vraagt naar de zin en betekenis van 

familie en sociale contacten.  

De zingevingsvragen die hier worden gesteld zijn: 

Hoe belangrijk zijn deze contacten en hoeveel zet ik er van mij zelf 

voor opzij?  

Waarom ben ik zo? Is het verkeerd? Kan ik het wegstoppen?  
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Kan ik een goed leven hebben dat de moeite waard is als ik mijn 

geaardheid de ruimte geef?  

 

Dit zijn vragen die kunnen spelen en allemaal verwijzen naar de zin 

van het leven. 

De sociale contacten en de familiebindingen maken ook de mens die 

je bent.  

Ben ik mijzelf als deze contacten niet meer onderhouden kunnen 

worden? 

Waarmee dit laatste misschien toch weer een levensvraag is omdat 

het de vraag is: wie ben ik? Een vraag naar en van het leven is. 

 

In dit voorbeeld lopen dus zin- en levensvragen door elkaar. 

 

 

Een ander voorbeeld: Ik kwam de opvang binnen en zag iemand 

zitten die ik wel vaker gesproken had. Ik zeg: “Hoi, hoe is het?” 

“Slecht,” krijg ik als antwoord terug. Ik informeer naar wat er slecht 

gaat en het antwoord was: “Alles! Ik zit hier maar op de opvang, ik 

heb geen huis, geen vrouw, geen kinderen, ik ben al 50 dus die 

komen er ook niet meer. En wat doe ik nou de hele dag, een beetje 

rondhangen. Ik ben het leven zat en ik wil dood.” 

Is dit een zin- of een levensvraag? 

En misschien denkt nu iemand geen van beide want het is geen 

vraag. En inderdaad strikt genomen is: ik ben het leven zat en ik wil 

dood geen vraag maar een noodkreet. En zo gaat het met zin- en 

levensvragen. De vragen die wij in het vorige voorbeeld bekeken, 

werden ook niet allemaal zo keurig geformuleerd. Maar iemand die 

het leven niet meer ziet zitten, is dat een levensvraag of een 

zinvraag? 
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Mijn eerste reactie zou zijn; het is een zinvraag. Het is de vraag naar 

wat het leven zinvol kan maken. Wat zinnig is in het leven en van zo 

grote waarde dat het meer opweegt, dat het belangrijker is dan het 

lijden dat het leven ook met zich mee brengt. 

Ik zou denken dat het een zinvraag is maar misschien is het op de 

keeper beschouwd eigenlijk letterlijk een levensvraag. Het is de 

vraag naar het leven en de vraag naar de dood. 

 

 
 

Ik denk dat deze voorbeelden laten zien wat zin- en levensvragen 

kunnen zijn. Het laat ook zien dat zinvragen en levensvragen in de 

praktijk zo dicht bij elkaar liggen, dat men daarom altijd spreekt van 

zin- en levensvragen. 

Het laat ook zien dat zin- en levensvragen niet altijd zo keurig 

gesteld worden. Ik zal hiervan nog twee voorbeelden geven. 

 

Ik krijg een appje van iemand die een jaar nadat hij de sleutel van 

zijn appartement kreeg eindelijk klaar was met laminaat leggen. Een 

foto van een net gelegde laminaatvloer in een vrij leeg appartement. 

Wat heeft dit met zin- en levensvragen te maken?  
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Misschien niets? Heeft het niets met zin- en levensvragen te maken? 

Misschien alles en zitten hier zin- en levensvragen in. En misschien is 

dit ook wel geen vraag maar het antwoord op levensvragen, dat nu 

voor onze neus ligt. Het is namelijk ook het bewijs van kunnen. Een 

antwoord op de vraag wat kan ik?  

 

Het weekgeld van wie de vloer 

heeft gelegd is nauwelijks genoeg 

om er de boodschappen van te 

doen laat staan een vloer kopen. 

Dus deze man heeft op 

Marktplaats net zo lang 

laminaatvloeren - die gratis zijn op 

te halen - bij elkaar gezocht, totdat 

hij er een vloer mee kon leggen. 

Dat is al knap gedaan en dit in 

combinatie met een zwakke 

gezondheid en een enorme 

taalbarrière.  

Er zijn ook mensen die absoluut 

geen actie ondernemen om iets op 

de vloer te leggen. Ik weet van 

iemand dat hij zijn 2 jaar geleden 

verworven appartement 

beschouwt als een tussenstation 

en er van uit gaat dat hij er binnen 

kort uit vertrekt. Dat is hier            

                                                            duidelijk niet het geval. 

Degene die de vloer heeft gelegd is zich er aan het settelen. Hij is er 

aan toe om er zijn eigen plek van te maken. Het is een eenzame man 

en met de vloer leggen is hij ook begonnen aan iets te creëren.  Hij 
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heeft levenslust gevonden om er iets van te maken en misschien is 

het ook een uiting van hoop dat er mensen op bezoek kunnen 

komen. Bij de foto van de vloer zat een uitnodiging. Wanneer ik de 

vloer kom bewonderen, informeer ik tactisch naar de betekenis van 

de pas gelegde vloer. 

 

Misschien ben ik met dit voorbeeld niet overtuigend en roept dit 

vragen op. Weet ik wel zeker dat er zoveel achter zit? Het is toch 

normaal om een vloer te leggen? 

In het straatpastoraat is niets normaal en ik weet inderdaad niet 

zeker dat een vloer leggen een antwoord is op levensvragen en dat 

het zin en betekenis geeft, maar het peilen ervan kan geen kwaad. 

En het hoort bij mijn werk om een bijzondere openheid te hebben 

naar zin- en levensvragen. 

 

Daarvoor nog een voorbeeld:  

Geregeld wordt er iemand geschorst van een opvang. Iemand op 

een daklozenopvang zit al in een crisissituatie en daar komt nog een 

nieuwe crisis bovenop. Het is zoveel voor een mens omdat te 

kunnen verwerken, dat de zin- en levensvragen zo door elkaar 

lopen, dat ik met hen meezoek naar wat nu eigenlijk de vraag is. De 

vraag die altijd bovenop ligt is: Shit en wat nu? Waar naar toe? Kan 

ik daar overleven? 

Maar ook vragen als:  Is mijn gedrag niet menselijk? Kan ik nog 

ergens mens zijn? Waar ben ik veilig? Wat heb ik allemaal verloren? 

Waarom doen ze mij dit aan? Is het rechtvaardig? Hoe ga ik om met 

onrecht? Hoe moet ik nu verder? Kom ik ooit uit deze cirkel van 

dakloosheid? Blijf ik van opvang naar opvang gaan? Als mensen net 

geschorst zijn dan loopt dit allemaal door elkaar en het kan 

maanden duren voordat men tot rust komt en weer durft te 
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vertrouwen en durft te hopen. En daarmee weer aan een toekomst 

kan denken.  

Ik ben geschorst is geen vraag maar een mededeling, waarbij de 

ervaring leert dat er veel gesprekken volgen en dat er veel zin- en 

levensvragen spelen. 

 

 
                                  Het pastorale gesprek buiten op straat 

 

Zin- en levensvragen kunnen in kleine opmerkingen zitten en 

kunnen de grote vragen en noodkreten zijn over het leven niet meer 

aan kunnen.  

Over het algemeen komen er meer zin- en levensvragen voor in 

crisissituaties. Deze vragen gaan over de grensvlakken van het leven. 

Het gaat over de gebrokenheid van het bestaan. Waarom overkomt 

mij dit? Waarom laat God dit toe? Maar behalve het gebroken 

bestaan juist ook het leven. Het zijn ook vragen over het leven en 

wat het leven de moeite waard maakt. Het gaat over de eigen 
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identiteit en wat men goed kan. Er zijn ook vragen in de categorie 

heelheid van het bestaan. Hoe men zich begeeft in verbondenheid 

met de ander en de wereld. En natuurlijk ook vragen naar de andere 

dimensie, niet het leven maar de dood. Is er iets na dit leven? 

 

Over zin- en levensvragen is voldoende literatuur beschikbaar voor 

wie zich er verder in wil verdiepen. Ik wil het nu graag hebben 

specifiek over zin- en levensvragen bij dak- en thuislozen. Wat zijn 

de vragen die veel voorkomen? 

 

Zin- en levensvragen in het straatpastoraat 
 

 

Wanneer je aan iemand die dakloos is 

vraagt wat hij of zij wil in het leven, 

dan is in meer dan 90% van de 

gevallen het antwoord dat ze een huis 

willen. Een plaats voor zichzelf, hoe 

dwars tegen de samenleving ze ook 

kunnen zijn. Een eigen plek, rust, 

ruimte en vooral privacy is wat de 

meeste verlangen. Er is hoop dat ze ooit een huisje, boompje, 

beestje krijgen. In de betekenis van een vaste woonplaats, een 

relatie en relatief vaak voorkomend een hond als huisdier. 

 

Een huis, een eigen plek is dan wel belangrijk, maar er is één ding 

dat standaard op nummer 1 staat bij zingeving. Dat wat de moeite 

waard maakt om door te zetten in het leven dat zo tegen kan zitten. 

Stipt op nummer 1 staan de kinderen. Dezen maken dat sommigen 

doorzetten en blijven hopen op betere tijden. Toch is het contact 
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met de kinderen zelden vanzelfsprekend of soepel lopend bij dak- en 

thuislozen. De zorg, het gemis en het verdriet van het moeizame 

contact met eigen kroost gaan door merg en been. 

 

In het stille verdriet dat dak- en thuislozen met zich meedragen, zit 

ook altijd het verdriet van het gemis van een dierbare. Dit kan een 

partner of familielid zijn en daarnaast de vele kameraden die ze 

vroegtijdig hebben zien heengaan. Een aantal van hen heeft de dood 

van een dierbare nooit goed kunnen verwerken en dit is niet zelden 

de reden dat iemand uiteindelijk verdwaalt in drank- of 

drugsgebruik. 

 

“En na de dood van mijn vrouw ging ik drinken om de pijn maar niet 

te hoeven voelen en nu ben ik alcohol verslaafd,” vertelt iemand mij. 

De partner is dertig jaar geleden overleden. Dit laat zien dat heftige 

gebeurtenissen iemands hele levensloop kunnen ontwrichten. En 

eenieder die zich begeeft in de wereld met veel drank of drugs heeft 

een verhaal. Heeft een heftige gebeurtenis mee gemaakt. Ik luister 

graag naar de verhalen erachter en dit vertellen ervan kan bijdragen 

aan herstel. Toch, als het zo simpel was zouden mensen niet meer 

dan dertig jaar verslaafd zijn. Het leven van dakloosheid is een zwaar 

leven, waar heftige gebeurtenissen elkaar blijven opvolgen. Mensen 

zijn niet bezig met leven maar met overleven. De hectiek van alle 

dag maakt ook dat er weinig ruimte is om goed te verwerken en te 

rouwen om wat verloren is gegaan. Ik zie dan ook vaak dat mensen 

die net een eigen plek hebben gekregen, haast niet weten waar ze 

moeten beginnen. Ze komen niet zomaar tot rust maar voelen dan 

pas de vermoeidheid en de veelheid aan gebeurtenissen, die ergens 

geplaatst moeten worden in het levensverhaal. Langzaam gaan de 

waaromvragen spelen en zoeken mensen de samenhang van 

gebeurtenissen. Toch, voordat het zo ver is moet er ook gedeald 
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worden met de emoties rondom alles wat mensen hebben mee 

gemaakt. 

 

 

Zoeken naar verbondenheid 
 

Bij zo’n brei aan gebeurtenissen en emoties kan muziek goed 

helpen. Instinctief vinden de mensen de weg naar muziek. Ze 

hebben een liedje die uitdrukt hoe zij zich op zo´n moment voelen. 

Ik krijg weleens een appje met een youtube-link naar een lied dat 

uitdrukt hoe men zich voelt. Ik ben blij met zulke appjes en ze zijn 

mij kostbaar. Al wordt het toch vaak door de zender omschreven als: 

“Ach, ik stuurde je zomaar een liedje.” Met instemming van de 

zender gebruik ik soms dit gestuurde lied in de viering, omdat er 

vaak een thema inzit dat voor meerderen in de groep herkenbaar is. 

Een herkenning van emotie in muziek geeft een verbondenheid aan 

met iets. In dit geval begrepen worden door een zanger of muzikant. 

Het is deze verbondenheid met iets anders wat de mens zo hard 

nodig heeft. De filosoof Levinas ziet het ik enkel in relatie tot een 

ander. Dit geldt voor alle mensen. Dat we verbondenheid nodig 

hebben met de wereld om ons heen. Ernstig genoeg is deze 

verbondenheid niet vanzelfsprekend.  

 

Daklozen worden behandeld als het uitschot van de maatschappij. 

De hinder van negatieve discriminatie tegen daklozen ervaren ze op 

verschillende manieren en het raakt hun diep. Soms zelfs zo diep dat 

ze ervaren dat hun menswaardigheid in het gedrang komt. De 

levensvragen hieromtrent gaan zo fundamenteel diep, dat het 

vragen zijn over het bestaansrecht en een plaats waar ze mogen zijn. 
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Het gaat ook over de choquerende ontdekking wat de situatie van 

dakloosheid met henzelf doet.  

Een aantal dagen niet in de gelegenheid zijn om te douchen en jezelf 

ervaren als stinkend, ondermijnt 

het zelfvertrouwen. Ook hier is de 

vraag weer naar de menselijke 

waardigheid en er mogen zijn, 

ongeacht wat. En niet zelden krijg 

ik de vraag of het rechtvaardig is 

om te stelen als men erg honger 

heeft. (Mijn antwoord hierop is 

nee. Het is niet rechtvaardig omdat 

het niet gerechtvaardigd is dat ze 

honger hebben. Ik verwijs ze dan 

door naar de Loods waar ze met 

dagbesteding 5 euro kunnen verdienen, en daar nog kunnen mee-

eten. En daarbij is zowel de katholieke als de protstante diaconie 

nooit te beroerd om iemand een tas boodschappen mee te geven). 

 

 

 

Het hele proces van dakloos worden, jezelf erkennen als dakloze, 

onzekerheid ervaren in de fundamenten van je bestaan en jezelf 

zien afglijden naar iets wat je niet wilt zijn, het eigen beeld van jezelf 

dus zien verschuiven, is een heftig proces. Mensen zijn blij als ze 

eruit zijn en ervaren dan dat ze aan herstel moeten beginnen. 

Daarom is schorsing van een woonvoorziening zo erg en hakt er diep 

in bij mensen. Ze dachten een stabiele basis te hebben en worden 

opnieuw geconfronteerd met het niets hebben en het niets zijn. Het 

niet hebben van autonomie en het niet hebben van de controle over 
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eigen leven. Dit is een grote crisis wanneer iemand dit opnieuw 

moet doormaken. 

 

Een van de daklozen wist het goed te verwoorden en zei tegen mij: 

“Het erge van dakloosheid is dat je geen autonomie meer hebt. De 

hulpverlening bepaalt alles over je leven”. De vraag: wie ben ik is 

moeilijk te stellen zonder de ervaring van autonomie. Andere 

basislevensvragen als wat kan ik? En wat wil ik? zijn compleet 

zinloze (levens)vragen bij gebrek aan autonomie. Dit maakt mensen 

passief en tast hun zelfbeeld en zelfrespect aan. Hieruit zou moeten 

voortvloeien dat er weinig respect en zorg is voor de omgeving. Toch 

overstijgen dakloze mensen zichzelf hierin. Ze hebben 

betrokkenheid en zorg voor elkaar. Wanneer ik belangstellenden in 

het straatpastoraat vertel dat een van de meest terug komende 

gespreksonderwerpen is: het ´van betekenis zijn voor de 

maatschappij´ dan zijn de meeste toehoorders verbaasd. Maar een 

veel voorkomende levensvraag gaat juist over het verlangen om iets 

bij te dragen aan het grotere geheel. Om van betekenis te zijn voor 

anderen, voor de maatschappij of voor een betere wereld, op wat 

voor eigenzinnige wijze dan ook. 

 

Waarom overkomt mij dit? 
 

Dit is een levensvraag die ik verwacht had veel tegen te komen. Toch 

moet er kennelijk een bepaalde ruimte zijn voordat mensen eraan 

toe zijn deze vraag te kunnen stellen. Ik zie meestal dat de schuld 

overal wordt neergelegd behalve bij zichzelf. Of juist omgekeerd dat 

ze zichzelf te zwaar de schuld geven van de problemen waarin ze 

zitten. Een aantal van hen lijkt geen inzicht te hebben in hoe 

gebeurtenissen in hun levensloop de rest van hun leven 
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beïnvloeden. Traumatische gebeurtenissen maken dat mensen 

anders reageren. Mishandeling of misbruik in hun jeugd heeft geleid 

tot een minderwaardig voelen diep van binnen. Wat er toe leidt dat 

ze niet het goede voor zichzelf kunnen kiezen. Omdat ze het geluk 

en het goede leven niet denken te verdienen. Voor iemand die veel 

slechte ervaringen heeft opgedaan kan een goed leven totaal 

choquerend en beangstigend zijn. 

 

Omgaan met zin- en levensvragen 
 

Dit is een van de redenen waarom aandacht voor het levensverhaal 

zo belangrijk is. Mensen vertellen over hun leven. Dit geeft inzicht 

en overzicht in wat er allemaal gebeurt en helpt bij het mogelijk zien 

van verbanden. Van actie - reactie.  

Het levensverhaal vertellen herstelt voor een stuk ook de autonomie 

van de mens. Het is hun verhaal en zij mogen zelf bepalen hoe ze het 

vertellen en interpreteren.  

 

En zo is het ook met het antwoord zoeken op levensvragen. Mijn 

uitgangspunt is dat de mens een zelfstandig wezen is met een rede. 

Dat ieder mens een vorm van levenswijsheid heeft. Deze 

levenswijsheid vind ik zeker bij daklozen terug, omdat zij zoveel mee 

hebben gemaakt en geconfronteerd worden met de meest diepe 

fundamentele levensvragen over het bestaansrecht, het leven en de 

dood. Het is dan ook niet aan mij om te denken dat ik het beter 

weet of de antwoorden heb. Het antwoord op levens- en zinvragen 

zit in de persoon zelf en alleen deze kan die beantwoorden. Wat ik 

kan doen, is mee zoeken door er te zijn, te luisteren, en hopelijk de 

juiste vraag op het juiste moment te stellen.  
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Er zijn mensen die er verder mee komen en hun leven weer op de rit 

krijgen. Er zijn er ook bij wie het praten ertoe leidt dat ze genoeg 

vinden om door te gaan om het leven te overleven, totdat hun tijd 

gekomen is om zelfs het laatste wat ze hebben los te laten. 

 

De spirituele dimensie 
 

Op de daklozenopvang verbleef eens een man die psychologie had 

gestudeerd en daarin werkzaam was geweest. Nu was hij zelf 

dakloos geworden maar zijn observatie naar de medemens is 

daarmee niet verdwenen. Hij vroeg mij: “Waarom zijn toch zoveel 

daklozen spiritueel, of religieus of nou ja, ze zitten niet in de kerk 

maar ze geloven wel. Weet jij hoe dat komt?” 

Ik dacht na en vertelde hem dat ze weleens zeggen dat nood doet 

bidden, maar dat ik denk dat dat niet de gehele uitleg is maar een 

combinatie van factoren. Ten eerste is Jezus onschuldig gevangen 

genomen en heeft veel geleden. De Heilige Maagd Maria heeft haar 

kind verloren en de apostel Paulus, van wie brieven zijn opgenomen 

in de Bijbel, heeft in de gevangenis gezeten. Dit zijn allemaal 

gebeurtenissen die zij vaak kennen uit hun eigen leven. Daarnaast is 

er nog de boodschap van verrijzenis, van hoop en dat geen mens 

verloren loopt. Eerlijk gezegd is het gewoon een goed verhaal.  

Ook de overgave aan God, wat ook de boodschap is van de Islam, is 

het beste wat je kan doen als je niets meer hebt en op niemand 

meer kan vertrouwen. 

En dan heb je nog dat veel dakloze mensen drugs hebben gebruikt. 

Hier zit ook iets in van de menselijke maat overstijgen. Het maakt ze 

gevoelig voor dat er meer is tussen hemel en aarde. Misschien is het 

ook dat mensen zich goed voelen door de drugs. Ik weet het niet 
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goed en kan het ook niet goed verwoorden, maar daar lijkt iets in te 

zitten.  

Mijn gesprekspartner - die net uit de afkickkliniek kwam en dus 

ervaring had met drugs - zei: “Ik begrijp precies wat je bedoelt, je 

hebt gelijk maar ik kan het je ook niet uitleggen.” 

 

Nu is het zeker niet zo dat alle daklozen gelovig zijn. Sommigen 

willen uit principe niks met de kerk te maken hebben en andere 

beginnen als ze mij ontmoeten uit te leggen dat ze niet in God 

geloven. Daarentegen kom ik mensen tegen met een heel diep en 

groot geloof. Maar het gros zit er ergens tussen in. Doordat ik pastor 

ben gaan de gesprekken ook sneller over geloven, God, dood en 

hoop. Ergens wordt er van de pastor verwacht dat zij verstand heeft 

van God en daarmee ook de aangewezen persoon is, om over 

dingen te praten die normaal minder snel ter sprake komen zoals 

het geloof. Maar het gaat ook de andere kant op. Ook als een niet-

gelovig persoon mij veel leed vertelt en de moeilijkheden in het 

leven, dan zijn ze altijd blij als ik beloof een kaarsje voor hen op te 

steken. 

 

Dat doe ik dan ook. Ik bid iedere avond voor 

iedereen die ik ontmoet heb, al meld ik dat 

meestal niet. Want luisteren naar verhalen doe 

je met het hart. Ik vertrouw iedereen toe in de 

liefdevolle handen van de goede God, die geen 

mens verloren laat gaan. Daarom ook voor u, 

een hartelijke groet en veel zegen! 

 

Straatpastoraat Den Bosch 
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Bijlage 
 

Geïnspireerd op: 
 

De kenmerken van het pastoraat: 

Een specialiteit in zins-, levens,- geloofs-, en theologische 

vragen 

De context is die van een gemeenschap en in de leefwereld 

van de ander 

Werkt vanuit de hermeneutiek 

En handelt vanuit een eigen theologische visie/motief 

Is een visie overgenomen uit zorg voor het verhaal. Dit is een 

handboek van het pastoraat geschreven door Ganzevoort en Visser. 

 

Van Zanten - van Hattum auteur van leren omgaan met 

zingevingsvragen maakt een indeling, dat zingevingsvragen zich 

afspelen in de gebieden leven, dood, gebrokenheid en lijden, en 

heelheid en volheid van het bestaan. Deze indeling heb ik 

overgenomen. 

 

De Oostenrijkse psychiater en hoogleraar Viktor Frankl omschrijft 

drie manieren waarop men zin kan ervaren. Dit is: door te geven, 

door te nemen en door het lijden. Dit geeft inzicht waarom juist bij 

dakloosheid zoveel levens- en zinvragen voorkomen of juist niet 

gesteld worden, maar anders worden opgelost. 

 

De filosoof Camus stelt dat de enige filosofische vraag die wezenlijk 

van belang is die van de zelfmoord is. Hij denkt na over de zin en 

betekenis van het leven of juist het ontbreken ervan, en wat toch 

het leven de moeite waard maakt. Deze filosoof zit dicht bij het 
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spanningsveld van de belevingswereld van daklozen. 

Zingevingsvragen zijn zo urgent en de vraag naar zelfmoord is 

actueel. Tegelijkertijd ligt de zin en betekenis van het leven niet voor 

het oprapen. Dit heb ik meegenomen in mijn stuk tekst maar niet te 

nadrukkelijk benoemd. 

 

De filosoof Ricoeur, die veel heeft betekend voor de hermeneutiek, 

omschrijft dat door jezelf verstaan (wat gebeurt door te vertellen 

van het levensverhaal) mensen zelfrespect krijgen, een openheid 

naar de ander en dat verbeeldingskracht toeneemt. Deze visie komt 

terug in mijn verhaal over zingeving. 

 

Zingeving bij dakloosheid gaat ook over de structurele 

kwetsbaarheid van een bepaalde groep mensen. Hier ben ik niet op 

ingegaan in mijn stuk tekst. 
 

 

 

 

Het belang van luisteren naar het verhaal 
 

Nixon is een anglicaanse priester die met veel gedrevenheid 

hermeneutisch onderzoek heeft gedaan met en naar de verhalen 

van daklozen mensen. 

Onderstaande tekst is afkomstig uit mijn afstudeerproject en zend ik 

mee als achtergrondinformatie. Hij geeft een nauwkeurige indeling 

in thema’s van gesprek. Ik geef dit als bijlage weer, omdat het 

herkenbaar is en inzicht geeft in gespreksonderwerpen. 
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Het belang van aandacht hebben voor het verhaal van daklozen 

onderbouwt Nixon met het gedachtengoed van de sociaal 

antropoloog Unni Wikam. Hij  omschrijft en parafraseert het werk 

van Wikan en zegt :  

 

"Poor people leading their lives surrounded by a culture whose 

values and attitudes are alien to them. Since they lack the strength 

to determine their own value system, they are powerless to resist an 

alien culture being imposed upon them" (Nixon, 2013, p. 35).  

 

Hiermee wordt verwezen naar de macht van de heersende cultuur. 

In Nixon´s visie wordt de realiteit beheerd en geschapen in 

conversaties, en is dus taalvaardigheid cruciaal in het in stand 

houden van of doorbreken van de culturele hegemonie. Hij zegt: 

 

“He remarks that conversation is the most important way in which 

reality is maintained.” 

(Nixon, 2013, p. 34). 

 

Hierdoor is de hoofdtaak van een pastor bij Nixon aandacht bieden 

aan het verhaal van de ander. Een andere taak is het zich inzetten 

voor een betere wereld. Hierdoor zit er enigszins een ambivalentie 

ten opzichte van de marge van de samenleving. De onderkant van 

de samenleving, dat mensen leven in armoede en gebrek, is niet iets 

wat zomaar geaccepteerd moet worden. 

In het voorwoord valt bijvoorbeeld te lezen:  

 

"In this way, listening to the voices of homeless men and women is to 

be pointed towards an exploration and understanding of a larger 

paradigm which provides a frame of reference for listening to the 

experience of a wide range of people in many different contexts who 
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increasingly have a sense of their lives being shaped by a space, or 

spaces, which they have to occupy, but to which they do not belong” 

(Nixon, 2013, p. ix).  

 

Hij legt de nadruk op de tegenstrijdigheid waarmee de dominante 

cultuur de marge creëert juist door buitensluiting uit die dominante 

cultuur. De mensen in de marge van de samenleving zijn uit de 

‘mainstream’ buitengesloten, maar tegelijkertijd wordt de vorm van 

die marge bepaald dóór de mainstream. Daklozen zijn zo 

onderworpen aan de waarden, normen en regels van de dominante 

cultuur. Ze worden gedwongen zich in de fysieke ruimte van deze 

cultuur staande te houden. Nixon legt nadruk op de manier waarop 

luisteren naar de verhalen van mensen in de marge hun perspectief 

zichtbaar maakt, en als het ware terug brengt in de maatschappij.  
 

Verhalen van de straat 
 

In zijn boek ‘Stories of the street’ benoemt Nixon in hoofdstuk zes 

tot en met acht drie thema’s die uit de verhalen van daklozen 

mensen naar voren komen. Als thema’s heeft hij gekozen: Biografie, 

emoties en spiritualiteit. Ieder thema heeft zijn eigen hoofdstuk 

(Nixon, 2013, pp. 81-122). Het zijn thema’s die een beeld geven van 

de problemen die de mensen van de straat ondervinden, en wat dat 

met hen doet. De omschrijvingen binnen deze thema’s zijn bij Nixon 

tot stand gekomen uit een analyse van de verhalen van de mensen 

van de straat. Deze omschrijvingen van de doelgroep zijn 

herkenbaar voor mij als straatpastor. Nixon benoemt onderwerpen 

die ik als straatpastor ook vaak tegenkom. 
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Thema biografie 

Nixon heeft het thema biografie gekozen, vermoedelijk omdat hij 

luisterde naar de levensverhalen van de mensen van de straat. De 

onderwerpen die hij uit deze verhalen haalt, zou ik niet zozeer 

biografie noemen maar eerder crisis. Hij omschrijft crisissituaties die 

mensen in het leven meemaken. De onderwerpen zijn: gezondheid, 

relaties, kindertijd, sterfgevallen/confrontatie met de dood, 

seksualiteit en misdaad. Hieronder bespreek ik kort deze 

onderwerpen. 

 

Gezondheid: 

Zoals ook gegevens uit onderzoeken van het CBS naar mensen van 

de straat laten zien, benoemt ook Nixon de slechte gezondheid van 

veel daklozen mensen (Nixon, 2013, pp. 83-84). Deze slechte 

gezondheid heeft verschillende verhalen. Er zijn mensen die niet 

geboren zijn met een sterk, draagkrachtig lichaam. Gezien de zware 

omstandigheden van dakloosheid en een bovengemiddelde 

drank/drugs gebruik ontstaan er lichamelijke klachten en soms 

levensbedreigende aandoeningen. Er zijn ook verhalen waarin 

mensen chronische klachten hebben overgehouden, bijvoorbeeld 

aan een verkeersongeluk. Hierdoor ontstaat een situatie van 

werkloosheid wat bij een enkeling uiteindelijk leidt tot een situatie 

van dakloosheid. Dus gebrekkige (geestelijke of lichamelijke) 

gezondheid kan een reden zijn om niet mee te komen in de 

maatschappij, maar kan ook een gevolg zijn van dakloosheid. 

 

Relaties: 

Nixon benoemt dat hij geregeld verhalen hoort van fout gelopen 

relaties die leidden tot crisissituaties (Nixon, 2013, pp. 84-86). 

Vooral benoemt hij relaties die al een crisissituatie in zich hadden, 
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zoals het hebben van een gewelddadige partner of het samenleven 

met een partner die te veel middelen gebruikt. 

 

Kindertijd:  

Nixon omschrijft verhalen van mensen die in een kindertehuis zijn 

opgegroeid of in onveilige thuissituaties met (seksueel) geweld 

(Nixon, 2013, pp. 87-88). Het zijn verhalen waarin crisissituaties al 

vroeg in het mensenleven op de voorgrond stonden. 

 

Sterfgevallen/ confrontatie met de dood:  

Nixon beschrijft dat vaak het overlijden van de partner een heftige 

crisis in het leven veroorzaakt. (Nixon, 2013, pp. 88-89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksualiteit: 

Deze paragraaf is in het boek van Nixon slechts een halve bladzijde 

en beschrijft het verhaal van een persoon, van wie zijn 

homoseksuele geaardheid niet door de omgeving geaccepteerd 

werd (Nixon, 2013, p. 89). Naar mijn inschatting is homoseksualiteit 

Dit herken ik als straatpastor in de verhalen die ik hoor. Maar wat ik 

als straatpastor het afgelopen jaar vooral tegen kwam waren 

verhalen waarin mede-daklozen plotseling wegvielen door de dood. 

Het waren verhalen van zelfmoord, verkeerde drugs, moord of 

onverwachte dodelijke ziekten. Ook kom ik als pastor tegen dat 

mensen het moeilijk vinden om bij herdenkingsdiensten voor 

overledenen te zijn. Vaak zeggen ze: “Ik heb er al zoveel zien gaan.” 

Wanneer ze er wel bij zijn en het een kameraad of familielid betrof, 

dan staat het ook in hun geheugen gegrift. Jaren later komen ze nog 

terug op de herdenkingsdienst, omdat deze van grote betekenis is 

geweest. 
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complex in de wereld van de straat. Aan de ene kant wordt het niet 

altijd geaccepteerd door mede-daklozen. Deze vinden een 'homo' op 

de slaapzaal soms lastig en maken lompe opmerkingen. Aan de 

andere kant worden ze ook van buiten lastig gevallen en hebben ze 

een verhoogd risico slachtoffer te worden van (seksueel) geweld. 

 

 

 

 

 

Misdaad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel eerdergenoemde onderzoeken als Nixon benoemen misdaad 

als veelvoorkomend probleem (Nixon, 2013, pp. 90-91).  Het CBS 

meldt dat daklozen meer in aanraking met politie en justitie komen 

dan het gemiddelde in Nederland. Een gedeelte hiervan lijkt 

rechtstreeks gevolg van de dakloosheid zelf, omdat buiten slapen en 

rondhangen beboet kan worden. Veel daklozen zijn niet goed in 

staat boetes te betalen of op belangrijke papieren te reageren, 

waardoor ze vervolgens in aanraking komen met justitie. Dit is 

echter maar een deel van het verhaal. De wereld van de straat is er 

een waar kleine en grote criminaliteit zich afspeelt. Toch zijn niet 

Wat ik als pastor vooral tegenkom is het gebrek aan privacy, dat 

daklozen hebben. Dit geeft uiteraard moeilijkheden met uiting 

geven aan seksualiteit. In sommige gevallen gaat de problematiek 

dieper wanneer het gaat over bepaalde vormen van geaardheid, 

die samenhangen met de beleving van persoonlijkheid. Vooral 

travestieten en fluid-genders (mensen die zich noch man, noch 

vrouw voelen en zich in beide hoedanigheden willen uiten) komen 

in de knoop. De omgeving accepteert dit niet, heeft er weinig 

begrip voor, of herkent dit niet als een geaardheid, als wezenlijk bij 

een persoon behorend. Pastorant M. vertelt dat dit heeft geleid tot 

zijn zelfmoordpogingen, waarvan de littekens inderdaad goed 

zichtbaar zijn. Pastorant A. is hierdoor (opnieuw) ondergedoken. 
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alle daklozen crimineel. Er zijn er genoeg die langdurig dakloos zijn 

en geen strafblad hebben. 

 

De biografische verhalen hebben deze onderwerpen van crisis 

veelvuldig gemeen. Behalve dat Nixon dit omschrijft benoemt hij 

ook de gevolgen van deze crisissituaties. Als gevolg ziet hij vooral 

zelfbeschadiging, zelfmoord en middelenmisbruik (Nixon, 2013, pp. 

91-94). 

Thema emoties 

In de verhalen van de mensen van de straat hoort Nixon veel 

eenzaamheid. Het zijn verhalen van pijn, woede en angst. Een 

enkeling omschrijft dat het een leven in de hel is (Nixon, 2013, pp. 

95-97). Een van de onderwerpen is bij Nixon dan ook: woede, pijn, 

isolatie.  

Een ander onderwerp binnen dit thema emotie is liefde en 

overleven. Met liefde bedoelt hij niet zozeer de emotie van liefde 

maar het tegenovergestelde ervan. Het ontbreken van liefde. Nixon 

analyseert dat hij veel verhalen hoort die gaan over de afwezigheid 

van liefde en het er niet voor kunnen openstaan. Nixon koppelt aan 

liefde overleven. Dit is samen een onderwerp. Hij koppelt ze aan 

elkaar omdat liefde volgens hem hoort bij het overlevingsproces. 

Volgens hem is het kunnen open staan voor liefde ook de weg naar 

het terugkomen naar het leven. Deze gedachte, het geloof in de 

kracht van liefde, kwam ook terug in de verhalen die de mensen van 

de straat zelf vertellen (Nixon, 2013, pp. 99-102). 

De mensen die Nixon sprak dachten na over de toekomst. Voor 

sommigen was dat een terugkeer naar het leven, waarmee een 

verlengde wordt bedoeld van het leven dat ze hadden voordat ze 

dakloos werden. Voor anderen was het een nog nooit begane weg, 

waarin ze dingen verlangden die ze nog nooit gehad hadden, 
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bijvoorbeeld leven in een stabiele veilige situatie. Volgens Nixon zat 

er in bijna alle gesprekken hoop voor de toekomst (Nixon, 2013, pp. 

108-110). Het laatste wat ik uit Nixons thema emoties wil benoemen 

is wat hij omschrijft als het onderwerp onafhankelijkheid. Vrijheid en 

onafhankelijkheid zijn belangrijke waarden voor de mensen van de 

straat. Nixon benoemt dat een aantal de ervaring heeft dat hun 

vrijheid ingeperkt wordt door instanties. Anderen geven te kennen 

dat dakloosheid ook een bepaalde soort onafhankelijkheid met zich 

meebrengt. Tegelijkertijd tonen de gesprekken aan dat dezelfde 

mensen ook de afhankelijkheid benoemen. Zo wordt er een gesprek 

geciteerd waarin de dakloze persoon uitlegt dat het Leger des Heils 

alle verantwoordelijkheid uit handen van de mensen neemt, 

waardoor de persoon zich niet meer onafhankelijk kan voelen. 

(Nixon, 2013, pp. 97-99). 

 

Nixon analyseert in deze onderwerpen twee cyclussen van 

dakloosheid. De eerste is de grote hoeveelheid crisissituaties die 

leidt tot zelfbeschadiging en middelengebruik, wat niet zelden leidt 

tot verlies van woning of plaats op de opvang, waardoor 

dakloosheid in stand blijft. De andere cyclus van dakloosheid komt 

volgens Nixon voort uit de overlevingsdrang, de wil om 

onafhankelijk te zijn en de strijd voor het behoud van de menselijke 

waardigheid. Deze krachtige mechanismen verhinderen soms dat 

mensen op tijd interventie zoeken om verdere en nieuwe 

crisissituaties te voorkomen (Nixon, 2013, p. 143). 

 

 

Het mag duidelijk zijn dat de situatie van dakloosheid een moeilijk 

bestaan is. Juist daarom hebben deze mensen warme zorg en extra 

aandacht nodig. Hopelijk is uit bovenstaande duidelijk geworden dat 



38 
 

wij als straatpastoraat met liefde en openheid de dakloze 

medemens ondersteunen, zo goed als het gaat. 
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