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EDITORIAAL
In deze Aan de Rand schrijven we over het schielijk overlijden van Menno Nijsse, geëngageerd en dragend 
vrijwilliger van ons inloophuis. Hoewel Menno al enkele dagen last had van maagpijn, kwam zijn dood als 
een schokkende verrassing. Bedankt Menno, voor alles wat je gedaan hebt. We zullen je missen.

We hebben het ook over hoe cijfers vorm kunnen geven aan beleid.

Maar wat ontbreekt is informatie over onze renovatie. Niet dat we u deze informatie willen onthouden. Alleen 
loopt de verbouwing vertraging op zodat we u weinig nieuwe dingen kunnen vertellen en tonen. Het tekort 
aan grondstoffen en bouwmaterialen heeft stokken in de wielen gestoken. 

Ondertussen zijn de werken opnieuw aan de gang. In onze kersteditie dus meer!

AFSCHEID van MENNO NIJSSE
Op 15 juli overleed Menno Nijsse. Menno was vrijwilliger in De Steenhouwer, ons  
inloophuis. En niet zo maar een vrijwilliger. Al was het maar omdat hij vijf dagen op  
zeven aanwezig was. Als ‘coördinator’ van de logistiek was hij onder meer verantwoor-
delijk voor de organisatie van de voedselbank. Op 5 augustus was er een gedenkdienst 
in De Steenhouwer. Niek Everts van ‘t Vlot sprak er onder meer volgende woorden.

Welkom beste mensen.

Ik zou zo graag gezegd hebben,welkom op het grote 
feest van Menno.

Hoog tijd om hem eens goed te vieren en te bedanken 
voor de memorabele stempel die hij zet op de Steenhou-
wer, op deze wereld, op ons leven.

Beste Menno,

We kunnen het niet vatten dat ge er niet bij 
zijt vandaag, dat ge er nooit meer bij zult zijn.

We zijn hard, ja erg hard geschrokken, we 
zijn heel verdrietig, we voelen ons versla-
gen, hoe kan dat nu dat gij niet meer onder 
ons zijt ? 
Of zijt ge er toch wel bij ? Ergens op een of 
andere manier in de meest glansrijke versie 
van uzelf ? 
In ons hart, in onze ziel, onder onze huid ?

Menno is goed 50 jaar geleden geboren in 
Ossendrecht.

Volgens zijn vader Ad had hij geen makkelijke start: een  
huilbaby met een liesbreuk.

Als kind stak hij graag kattenkwaad uit maar kon dat 
ook doodeerlijk bekennen.

Hij was geen held op school, onthield alleen wat hem 
echt interesseerde.

Zijn eerste job  als bakker  leerde hem vroeg opstaan en 
alles geven: breken en delen en vermenigvuldigen.

Taxichauffeur, dat was  ook een beroep  hem op het lijf 
geschreven.

Hij werd vader van twee prachtkindjes in  een huwelijk 

dat helaas van korte duur was.  
Alleen op een kamertje hield hij het voor bekeken.

Hij verdween  letterlijk met de noorderzon om net over 
de zuidelijke landsgrens,  
hier in Antwerpen, een nieuw leven te beginnen.

En hij slaagde daar, op een of andere 
niet alledaagse manier wonderwel in.

Hij vond een thuis bij  Tammy en haar 
familie.

Hij werd de meest glansrijke versie van 
zichzelf  bij de mensen van De Steen-
houwer .

Menno

Dat was elke ochtend een luide 
en vrolijke ‘goede morgen’

Dat waren fonkelende ogen. 

Altijd energiek, koppig, recht door zee.

Voor alles en altijd een oplossing.

Klinkt het niet dan botst het.

Steeds tot uw dienst.

Geen enkel jobke te zwaar, geen pakket te groot om niet 
te kunnen versleuren en weg te zetten.

Breken en delen en vermenigvuldigen.

Iedereen evenveel waard.

Menno

Memorabel en glansrijk
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NIEUWE DAKLOZENTELLING 
toont meer dan topje van de ijsberg
Op 26 augustus verscheen er op weliswaar.be een artikel over hoe cijfermateriaal 
over dakloosheid als katalysator van ons beleid kan dienen. Hieronder vindt u een 
uitgebreid extract.

In 2020 nam Leuven het initiatief om de dak- en thuis-
lozen in de stad te tellen. Andere steden en regio’s 
volgden. Op basis van de resultaten worden initiatie-
ven genomen om huisvesting, opvang en hulpverlening 
aan te passen. Koen Hermans legt uit hoe de tellingen 
uitgevoerd worden en waarom ze zo belangrijk zijn.

“Er waren eerder al tellingen van dak- en thuislozen”, 
steekt Koen van wal. “Maar toen lag de focus vooral 
op mensen die gebruik maakten van nachtopvang en 
andere specifieke diensten voor dak- en thuislozen. 
Sinds 2020 houden we rekening met meer criteria. 
We tellen ook mensen die buiten slapen en geen hulp 
vragen, mensen die in een garagebox of op een cam-
ping slapen, of bij vrienden of familie op de zetel. In 
onze tellingen gaan we uit van zeven types van dak- en 
thuisloosheid.”

Na Leuven volgden Gent en de provincie Limburg. In 
Wallonië ging het om Luik en Aarlen, met de steun van 
de Koning Boudewijnstichting, die meteen overtuigd 
was van ons onderzoek. “De resultaten hebben heel 
wat teweeggebracht”, aldus Koen. “Maar om het beleid 

nog verder te overtuigen waren er nog extra tellingen 
nodig. Dus zijn we ook gaan tellen in Zuid-West-Vlaan-
deren, in de regio rond Vilvoorde, en in Namen en 
Charleroi. In Brussel is er al langer een sterke straat-
telling. We werken nu samen om de methodologieën 
op elkaar af te stemmen, zodat we tot Belgische cijfers 
kunnen komen. We moeten als land aan de OESO rap-
porteren, maar dat kunnen we op dit moment niet met 
eenvormige cijfers.”

Dé dakloze bestaat niet
“In elke stad zijn er tientallen diensten die helpen 
tellen”, gaat Koen verder. “Vrijwilligers, straathoekwer-
kers, gevangenissen, eerstelijnsdiensten zoals CAW 
en OCMW, huisvestingsmaatschappijen en de psychi-
atrie. Elke organisatie heeft een stukje van de puzzel 
in handen. Als we die samenleggen, krijgen we een 
overkoepelend beeld van het probleem. Dak- en thuis-
loosheid is een ijsberg waarvan we slechts het topje 
zien. Vaak denken organisaties dat ze geen dak- of 
thuislozen kennen. Maar als we even doorvragen, ken-
nen ze meestal toch wel iemand die in een precaire 
omgeving woont, zoals een kamer boven een winkel 
zonder elektriciteit of stromend water. Het cliché wil 
dat de dakloze een oudere man is die op straat slaapt 
en een alcoholprobleem heeft. Die zijn er zeker, maar 
door de profielen goed te gaan bekijken in onze telling, 
krijg je toch een veel diverser beeld. Zo kan het beleid 
ook aangepast worden aan die diversiteit. Dé dakloze 
bestaat niet.”

Niet enkel curatief, ook preventief
Door meer categorieën te tellen, komen er groepen in 
beeld die eerder onzichtbaar waren. “Vrouwen en 18- 
tot 25-jarigen zijn veel meer aanwezig dan we voordien 
dachten”, legt Koen uit. “Het is een manier om het debat 
weer aan te zwengelen en de aanpak van dak- en thuis-
loosheid nieuw leven in te blazen. Op dit moment is het 
beleid vooral opvang- en crisisgericht en curatief. Maar 
met deze cijfers kan je ook preventief werken. We zien 
dat mensen die een instelling verlaten vaak dakloos 
worden, of dat mensen langer in de psychiatrie blijven 
dan nodig omdat ze geen woonoplossing hebben. Of 
zestigplussers die allang huurden, van wie de huisbaas 
niet langer wil verhuren, en die niet weten hoe ze op 
zoek moeten gaan naar een nieuwe woning.”
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REAGEREN KAN
Hebt u vragen of bedenkingen?  Wilt u gewoon uw mening of een gedachte kwijt? 

U kan steeds reageren via eboonet@skynet.be. 
Als u de voorkeur geeft aan pen en papier of de telefoon dan treft u ons op

Het Werk der Daklozen, Aan de Rand, t.a.v. Etienne Boonet,
Blindestraat 6, 2000 Antwerpen. 0475 26 05 70

RENOVATIE VERTRAAGD

Cijfers en acties
Leuven was een van de eerste Vlaamse steden om een 
grootschalige telling te organiseren. De stad koppelde 
er na de resultaten meteen acties aan vast. “Leuven 
wilde al langer een meer afgestemde aanpak tussen 
de verschillende diensten en organisaties. De telling is 
echt een katalysator geweest”, verklaart Koen. “Veel 
diensten samenbrengen is ideaal voor een stad die dit 
wil aanpakken. Binnenkort willen ze opnieuw tellen en 
zal misschien al blijken wat de eerste acties hebben 
opgeleverd. De stad kocht een extra gebouw aan voor 
winteropvang, startte een aantal Housing First-initiatie-
ven en zorgde voor opvang voor jonge daklozen in de 
Abdij van Vlierbeek. Ook in andere regio’s beweegt er 
van alles. Het brengt nuance in de beeldvorming. Het 
feit dat we lokale cijfers hebben, betekent ook dat niet 
langer ontkend kan worden dat deze ¬mensen er zijn. 
Voorheen werd vaak gedacht dat het enkel een groot-
stedelijk probleem was, maar dat is niet zo. Door de 
profielen uit te breiden, merken we dat er overal dak- 
en thuislozen zijn.”

“Hulpverleners krijgen soms wat eelt op hun ziel en 
hebben vaak alleen maar tijd en ruimte voor de ‘erg-
ste’ gevallen. Wie nog wel een dak heeft, maar geen 
thuis, staat dan soms niet bovenaan de prioriteitenlijst. 
Vaak worden mensen gevraagd of ze geen oplossing 
kunnen vinden bij vrienden of familie. Het netwerk van 
deze mensen is echter al broos, en als je het op deze 
manier op de proef stelt, gebeurt het dat door spannin-
gen ook deze banden worden verbroken.”

“Dakloosheid is een ijsberg, en raakt aan zo veel delen 
van de maatschappij: toegang tot huisvesting en werk, 
hulpverlening, psychische problemen of verslavingsge-
voeligheid, soms verstandelijke beperkingen. Vaak wordt 
er in hokjes gedacht en wordt hulp in hokjes georgani-
seerd. Door te kijken naar de meest kwetsbaren kan je 
goed zien hoe ons systeem werkt, maar ook voor wie het 
systeem niet werkt. We hopen het beleid uit te dagen met 
deze cijfers om oplossingen ten gronde te vinden voor 
deze groepen mensen.”

Gestructureerde mededeling 623/3706/30039
Beste Sympathisanten, Beste vrienden

Misschien bent u één van onze schenkers. Dan is 
wat volgt niet onbelangrijk voor wie via de Koning 
Boudewijnstichting stort! Het rekeningnummer is 
als vanouds BE10-0000-0000-0404.   
De gestructureerde mededeling is: 
623/3706/30039

Een correcte mededeling laat de Koning Boude-
wijn- stichting toe om uw eventuele gift snel te 
identificeren en te koppelen aan ons project!

Alvast bedankt voor uw steun en uw blijvende 
sympathie!

Bob Cools, Voorzitter

U KAN ONS HELPEN door ons project ‘renovatie van gebouwen WDD’ financieel te steunen. 
Wij danken u voor elke gift, hoe klein deze ook mag zijn!

VOOR GIFTEN ONDER 40 EURO EN/OF INDIEN U GEEN FISCAAL ATTEST WENST, kan u storten op rekening:

Bankrekening IBAN BE 23 4127 1725 8191
van HET WERK DER DAKLOZEN, BLINDESTRAAT 6, 2000 ANTWERPEN

* * * * * * *
GIFTEN VANAF 40 EURO KAN U (BINNEN EENZELFDE BUGERLIJK JAAR) AFTREKKEN VAN UW BELASTINGEN.

Hiervoor hebt u een fiscaal attest nodig. Dit attest kan u enkel bekomen als u stort op onze EIGEN PROJECTREKENING binnen de 
Koning Boudewijnstichting. De Stichting verleent de wettelijke fiscale vrijstelling aan schenkers die via onze eigen projectrekening 

giften doen. U kan storten op rekening: 

Bankrekening BE10-0000-0000-0404 
van KONING BOUDEWIJNSTICHTING, BREDERODESTRAAT 21, 1000 BRUSSEL

Mededeling: 623/3706/30039


