
Jolanda belandde bij het Daklozenloket en het  Leger des Heils

‘IK WEET NU HOE WEINIG 
EEN MENS NODIG HEEFT’

Nadat haar relatie op  de klippen was gelopen, moest Jolanda (36) noodgedwongen 
haar huis verkopen. Toen ze vervolgens ook nog eens haar baan kwijtraakte, 

belandde ze in een neerwaartse spiraal. Na veel omzwervingen kwam ze uiteindelijk 
terecht bij het Daklozenloket en het Leger des Heils…

Tekst: Jet Hoogerwaard

 “In 2009 gingen mijn vriend en ik uit elkaar. 
We hadden zes jaar samengewoond in 
een koophuis en mijn ex vertrok naar zijn 

moeder. Omdat mijn ex niet draagkrachtig genoeg 
was om de hypotheek te kunnen betalen, zouden 
we kijken of ik in het huis kon blijven wonen. Ik 
had een baan als secretaresse en daar hoorde een 
prima salaris bij. 
Al snel na onze breuk gingen we naar onze 
hypotheekadviseur om ons te laten adviseren. Er 
bleken nogal wat haken en ogen aan ons plan te 
zitten en veel hypotheekverstrekkers zagen het 
niet zitten met mij alleen. Uiteindelijk werd er 
toch een bank gevonden waar ik alleen op mijn 
naam een hypotheek kon afsluiten. Ik kreeg wel 
te maken met een bedrag waarmee ik mijn vriend 
moest uitkopen en ook de rentestand was anders. 
Het gevolg was dat mijn maandlasten zouden 
stijgen. Maar dat had ik er allemaal voor over.  
Zoiets kost de nodige tijd en intussen 
verslechterde de relatie met mijn ex steeds 
verder. We hadden in het begin duidelijke 
afspraken gemaakt over de betalingen van de 
hypotheek, maar al na een maand hield hij zich 
daar niet meer aan. In mijn eentje zorgde ik 
ervoor dat de vaste lasten betaald werden, terwijl 
ik tegelijkertijd mijn best deed om alles zo snel 
mogelijk af te wikkelen. Het duurde en duurde 
maar, want plots ontstonden er problemen met 
mijn werkgeversverklaring. We waren maanden 
verder voordat ik eindelijk een juiste versie van 
die verklaring aangetekend kon laten bezorgen bij 
de adviseur, maar die raakten ze kwijt. 

Door al dat gedoe was er al een halfjaar 
verstreken toen ik eindelijk de formulieren 
voor de nieuwe hypotheek onder mijn neus 
geschoven kreeg. Maar toen klonk er plotseling 
een stemmetje in mijn hoofd: ‘Jolanda, ga je nu 
echt je handtekening zetten omdat je snel van 
je ex af wilt zijn? Weet je wel zeker dat dit de 
juiste beslissing is?’ Ik besloot de papieren mee 
naar huis te nemen en de tijd te nemen om het 
goed te overdenken. Ik had het nu al af en toe 
moeilijk financieel, in de toekomst zou ik nog 
maar heel weinig geld over hebben om van te 
leven. Wilde ik dat wel? En wat als ik mijn baan 
ooit zou verliezen? Ik besloot het niet te doen. We 
zouden met een restschuld blijven zitten, maar 
desondanks ging het huis in 
de verkoop.”

Champagne
“Het verkoopproces werd in gang gezet, dat nam 
ook de nodige tijd in beslag. Er moest nog wat 
aan het huis geklust worden, maar hulp van 
mijn ex kreeg ik daar niet bij. Inmiddels had ik 
een nieuwe partner met wie ik een latrelatie 
had. Hij hielp me waar hij kon, maar het was 
hoe dan ook een zware periode voor me. Vooral 
toen ik ook nog te horen kreeg dat ik mijn baan 
zou verliezen. Een klap, maar ik probeerde mijn 
hoofd boven water te houden. Meer dan dat kon 
ik niet doen. 
Om mijn horizon te verbreden, besloot ik deel 
te gaan nemen aan netwerkbijeenkomsten. Mijn 
hobby was fotografie en op die bijeenkomsten 



kwam ik als fotograaf. Ik leerde daardoor heel 
veel mensen kennen en sommigen hielpen mij 
ook echt op weg. Zo leerde ik op deze manier 
bijvoorbeeld een makelaar kennen in wie ik veel 
vertrouwen kreeg. Hij toonde betrokkenheid, iets 
wat ik bij andere makelaars die ik had benaderd 
had gemist. De verstandhouding met mijn ex was 
inmiddels tot het nulpunt gedaald. Hij geloofde 
niet meer dat ik het huis echt wilde verkopen en 
belde me regelmatig over van alles en nog wat.
Toen er eindelijk een koper was, bleken we 
wonder boven wonder een groot deel van de 
restschuld te kunnen opheffen door een polis 
die bij de hypotheek hoorde. Er bleef slechts 
vijfduizend euro schuld over en mijn ex en ik 
kregen het allebei – zij het met moeite – voor 
elkaar om dat bedrag op te hoesten.  
In mijn netste kleding en met een fles 
champagne van de Hema, verscheen ik bij  
de notaris voor de overdracht. Dit was in 
ieder geval gefikst. Maar nu had ik een ander 
probleem: waar moest ik heen?”

Geen adres
“Ik had weinig geld en het was me nog niet gelukt 
om andere woonruimte te vinden. Ik had wel een 
partner, maar aan samenwonen waren we nog 
niet toe. Bovendien: vanwege allerlei regels die 
in Nederland gelden, kon ik op dat moment niet 
officieel bij hem ingeschreven worden. Dat zou 
financiële consequenties voor hem hebben. Na 
de verkoop van het huis ging ik toch tijdelijk met 
mijn spulletjes naar hem, om van daaruit andere 
woonruimte te zoeken. 
Mijn post werd toen een probleem. Omdat ik 
nog geen nieuw officieel adres had, kon ik mijn 
postadres niet veranderen. Mijn post bleef dus 
op mijn oude adres komen en ik vroeg aan de 
nieuwe bewoner of we daarover tijdelijk iets 
konden afspreken. Dat ging moeizaam. Hij 
vond dat ik mijn adres moest wijzigen. Maar 
waar moest ik de post naartoe laten sturen? Ik 
had geen idee. Na een tijdje besloot de nieuwe 
bewoner brieven die aan mij geadresseerd waren 
te verscheuren. Daar zaten ook belangrijke 
brieven bij, en uiteindelijk ook aanmaningen. 
Mijn schulden liepen op. 
Inmiddels had ik op allerlei manieren hulp 
gezocht. Ik klopte aan bij de gemeente 
met de vraag bij welke instanties ik terecht 
kon. Zonder vast adres is het namelijk heel 
lastig om dingen voor elkaar te krijgen. Een 
ziektekostenverzekering regelen bijvoorbeeld. Ik 

wist niet wat ik het beste kon doen en het was 
ook heel moeilijk om daarachter te komen. 
Hoewel mijn familie aan de andere kant van 
het land me heus wel wilde helpen, hadden zij 
ook de financiële mogelijkheden niet. Hetzelfde 
gold voor veel van mijn vrienden en kennissen. 
Je kunt niet zomaar aan iemand vragen of hij of 
zij jou in huis wil nemen. In de meeste gevallen 
heeft dat grote financiële consequenties. Veel 
mensen wilden dus wel helpen, maar inschrijven 
bij hen kon niet. 
De situatie legde de nodige druk op mijn relatie, 
zeker toen mijn vriend en ik ontdekten dat er 
hoge boetes uitgedeeld konden worden als ik te 
lang bij hem in huis zou verblijven. Dat leidde 
ertoe dat ik op meerdere adressen verbleef en 
uiteindelijk bij het Leger des Heils terechtkwam.”

Wanhopig
“Om te beginnen had ik een postadres nodig 
– ook om een uitkering aan te kunnen vragen 
– en ik hoorde dat ik daarvoor bij de Dienst 
Werk en Inkomen terecht kon. Ik belandde 
in een bureaucratische molen en werd 
volledig doorgelicht. Vervolgens werd mijn 
uitkeringsaanvraag afgewezen. Ik was uit het 
veld geslagen, voelde me wanhopig. Wat moest ik 
nu? Toch wist ik mezelf bij elkaar te rapen en ik 
meldde me bij het maatschappelijk werk. 
In de tussentijd moest ik steeds een formulier 
invullen – het zogenoemde ‘zevendagenformulier’ 
– met daarop de adressen waar ik verbleef. Als 
het formulier vol was, moest ik het inleveren 
bij het Daklozenloket. Als ik langer dan twee 
dagen op hetzelfde adres verbleef, dan werd 
me te kennen gegeven dat ik me daar moest 
inschrijven. Dat was verplicht. Maar mij in huis 
nemen, dat kon zomaar niet, hoewel ik wel 
veel mensen om me heen had die me tijdelijk 
onderdak wilden verlenen, bijvoorbeeld als ze 
zelf op vakantie gingen. Ik heb daarbij echt veel 
hulp gekregen. Ik kreeg steeds weer een kans en 
die greep ik, en dan had ik tijdelijk weer een plek 
waar ik kon verblijven. 
Zo zat ik bijvoorbeeld in het huis van een 
vriendin, die zelf voor een maand wegging. Ze 
had een dekentje voor me gemaakt met mijn 
naam erop. Ik was voor een maand lid van het 
gezin, zei ze. Ze haalde boodschappen voor me en 
zo had ik eten en drinken. Daar verbleef ik dus 
langer dan twee dagen, maar het was helemaal 
niet de bedoeling dat ik me daar zou inschrijven. 
Bij het Daklozenloket werd dan gevraagd waarom 



dat niet kon en als het nodig werd bevonden, 
werd handhaving erachteraan gestuurd om alles 
te checken. 
Wat me in die periode enorm heeft geraakt, is de 
laatdunkende manier waarop er met me werd 
omgegaan. Alsof ik geen mens was. Ik herinner 
me een keer dat ik me moest melden en niet 
eens werd aangekeken. Zelfs niet toen mij een 
formulier werd overhandigd. Ik liep huilend naar 
buiten. Op dat moment viel mijn blik op een 
poster met deze tekst: Rewire your brain, take a 
breath. Die tekst inspireerde mij om anders naar 
mijn situatie te kijken. Ik dacht: gewoon blijven 
ademhalen, Jolanda! Ik besloot me te richten op 
de dingen die ik nog wél had en daar dankbaar 
voor te zijn.”

Het Leger
“Op mijn verjaardag kreeg ik bericht van het 
maatschappelijk werk: ik kon drie weken 
terecht bij het Leger des Heils. Je hebt bij het 
Leger de vrije inloop, waar ook de drugs- en 
alcoholverslaafden dagelijks hun toevlucht 
zoeken, maar ik kwam op een andere plek 
terecht. Daar kon ik langdurig verblijven om weer 
op de been te komen. In die periode liep ook een 
aanvraag voor een daklozenuitkering. 
In de kamer die ik bij het Leger toegewezen 
kreeg, hing ik motiverende teksten boven mijn 
bed. Ik had een laptop, mijn camera en een zak 
met kleren bij me. Het dekentje dat mijn vriendin 
voor me had gemaakt, had ik ook meegenomen. 
Ik deelde de kamer met twee andere vrouwen. 
Een van hen snurkte ’s nachts aan één stuk door. 
Ook lag ik ’s nachts vaak wakker van de jeuk: het 
gebouw werd geteisterd door een muggenplaag. 
’s Ochtends werden we vroeg gewekt voor het 
ontbijt. Miste je dat, dan had je pech. 
Soms bleef ik overdag in de kantine bij het Leger, 
maar vaak ging ik naar buiten met mijn laptop 
en mijn camera. Die camera is echt mijn golden 
ticket geweest. Ik verdiende er een klein beetje 
geld mee en het hielp me ook om contacten 
met mensen te onderhouden. Daardoor bleef 
ik overeind en creëerde ik mogelijkheden voor 
mezelf. Mijn vriend werkte overdag, dus hem zag 
ik vaak ’s avonds. 
De weken die ik bij het Leger heb doorgebracht, 
waren zwaar, maar hebben me ook heel veel 
gebracht. Ik leerde veel mensen kennen en 
maakte mooie dingen mee. Mensen met 
een daklozenuitkering haalden ijsjes voor 
iedereen, mijn kamergenote haalde regelmatig 

watermeloen. De bakker uit de buurt bracht 
weleens iets lekkers. Een dakloze jongen tikte me 
op een warme dag op de schouder en bood me 
een koel blikje frisdrank aan.
Ik kon er twee keer per dag douchen en mijn was 
doen. Ik sprak met mensen van wie ik dacht: hoe 
ben jij hier beland? Hoe kan dit? Maar  ja, zelf zag 
ik er ook echt wwniet uit als een dakloze, in mijn 
secretaressejurkjes.” 

Kracht
“Uiteindelijk ben ik eruit gekomen. Ik mocht 
me inschrijven bij mijn vriend en we zijn toen 
gaan samenwonen. Inmiddels werk ik ook weer, 
als SoulReflection-coach en fotograaf. Ik kan nu 
zeggen dat het goed met me gaat, ondanks alle 
moeilijkheden die ik ben tegengekomen in de 
periode dat ik adresloos was. Dakloos wil ik het 
niet noemen: ik had immers elke nacht een dak 
boven mijn hoofd. Ik heb nooit in een plantsoen 
hoeven slapen. Gelukkig niet, want ook daar 
staan hoge boetes op. 
Ik heb ervaren dat je altijd wel ergens hulp vindt 
als je hulp nodig hebt. Maar het ontbreken van 
een vast adres kan voor veel moeilijkheden 
zorgen. Meerdere malen heb ik gedacht: is dit 
echt Nederland? Informatie over wat je moet 
doen in zo’n situatie, is moeilijk te vinden. Je 
krijgt te maken met regeltjes en sancties waar je 
nog nooit van hebt gehoord. 
Mijn adresloze periode heeft me veel geleerd, 
vooral ook over mezelf en op spiritueel vlak. Af 
en toe heb ik mijn hoofd laten hangen, maar 
nu weet ik: wanneer je het dieptepunt bereikt, 
kom je dicht bij je kern. Ik las veel spirituele 
boeken, die mij rust en vertrouwen brachten. Ik 
kreeg ingevingen en zag teksten om me heen 
waar ik naartoe getrokken werd en die mij rustig 
maakten. Ik hield een dankbaarheidsdagboek bij 
en had een ‘krachtboekje’, waarin ik inspirerende 
teksten schreef en plakte. 
Alle inzichten die ik heb opgedaan, gebruik ik 
nu in mijn werk als coach, maar ook wanneer ik 
eens voor een lastige situatie sta. Die situaties 
weet ik nu om te buigen naar kracht. Ik ben me 
ervan bewust geworden hoe weinig je als mens 
nodig hebt en hoeveel dingen we altijd voor 
lief nemen. Ik dacht dat dit vooral een reis zou 
worden naar een nieuw huis. 
Nu weet ik: het was een reis naar binnen. 
Daar ben je echt thuis.” L




