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Pal naast Paradiso, maar
dit kostbare stukje grond
ligt eeuwig braak
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Met 24 uursvergunning
vindt stad de nacht weer uit
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Winteropvang Kou drijft bont gezelschap naar Laan van Vlaanderen

Warmte, gesprekken en schaken
De daklozenopvang in de
Laan van Vlaanderen is een
merkwaardig hotel, waar
bewoners het met elkaar
moeten zien te rooien.
COEN VAN DE VEN

‘I

k werd een paar dagen geleden wakker op straat en
dacht echt dat ik doodging.
Ik kijk geen televisie en dus
werd ik verrast door het weer. Ik leef
dankzij dit soort instanties,” zegt Mike. Hij logeert al enkele dagen in de
nachtopvang in de Laan van Vlaanderen in Nieuw-Sloten. Afgezien van
de plek en de inrichting van het gebouw is het net een hotel. Nieuwe
gasten checken netjes in, geven hun
spullen af en worden op vriendelijke
wijze naar hun kamer geleid. Alleen
bestaat de bagage niet uit luxueuze
trolleys, maar uit grote plastic zakken. Ook zijn er geen kamersleutels,
maar bednummers.
Ondanks de ontbrekende luxe bedient baliemedewerkster Valerie Florentines haar gasten met de vriende-

Een nieuwe gast checkt in.
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‘Ik ben blij dat ik hier ben, omdat ik weer eens kan schaken met anderen.’

‘Blikken bier en wiet
kun je gewoon
meenemen in je kleding’
lijkheid die bij een volwaardig hotel
hoort. “Ik kan hier echt niet slapen!
Ik wil niet met haar op een kamer!”
schreeuwt een dakloze jonge vrouw,
die net een bed heeft gekregen. De
vrouw blijft stennis schoppen. Florentines en haar collega’s besluiten
snel: een andere kamer.
Hier kan dat. “Dit gebouw is ideaal,
omdat er behalve grote zalen ook wat
kleine kamers zijn. Mensen die slecht
slapen op een grote zaal, kunnen
meer privacy krijgen in kleine kamers
met maar vijf bedden,” zegt Harrie
Herfs van hulporganisatie HVO-Querido, die hier leiding geeft.
De gesprekken bij de balie zijn een
afwisseling van korte ‘hoe-gaat-hetmet-jougesprekjes’, taalverwarring
en het beantwoorden van (soms verwarde) vragen.
Een grote man in een nog grotere regenjas is voor Florentines verschenen en zegt iets in het Italiaans. “Meneer, wilt u uw tas hebben?” vraagt
ze. Na weer een Italiaans verhaal probeert ze het nog eens: “Of wilt u iets
vragen?” Wederom Italiaans. Uiteindelijk krijgt de man zijn tas en wordt
ze uitvoerig bedankt:“Grazie! Grazie!” Dit soort gesprekken is geen uitzondering. “Er komen hier zo veel talen langs; soms is het echt handenen voetenwerk,” zegt Florentines.
De sfeer is vriendelijk en de medewerkers lijken alle geduld te hebben.

Dakloze Jozef krijgt eten van vrijwilliger Reinier.
Toch verkeren ze in opperste staat
van alertheid. De regels zijn dan ook
streng: binnen is binnen, geen alcohol, geen drugs en roken mag alleen
in de rokersruimte. Fouilleren doet
de organisatie niet, waardoor volgens de daklozen nog een hoop mogelijk is. “Je geeft al je spullen af. Je
mag wel een plastic zakje meenemen; alleen dat controleren ze. Blikken bier en wiet kun je gewoon meenemen in je kleding,” zegt Mike. In
één van de kamers hangt dan ook een
weeïge cannabisgeur.
“Doe normaal!” brult Mike woedend, als een medebewoner foto’s
van hem maakt. Voordat de fotograaf
kan reageren, staat er al iemand bij
om uit te leggen dat foto’s van elkaar
maken niet is toegestaan.
Echte vechtpartijen zijn er volgens

bewaker Jos niet. “Eigenlijk heb ik
een heel rustige baan.”
Wel heeft de twintigkoppige organisatie het druk met het sussen van
conflicten. Zodra ergens een discus-

‘Douchen is niet zo
belangrijk en aan
eten kom ik altijd wel’
sie oplaait, is er binnen de kortste keren iemand bij.
De meeste problemen lijken de
werknemers gemakkelijk af te handelen. “Het moeilijkst zijn de mensen
die toch ’s nachts voor de deur staan
en erg dronken zijn. Dat mag niet,
maar je wilt ook niet het risico lopen

Een lezende kamergenoot is een mazzeltje.
dat mensen doodvriezen,” zegt Florentines. “Meestal maken we duidelijke afspraken en moeten mensen direct slapen.”
Het gebouw is provisorisch ingericht, maar met alles is rekening gehouden. Zo slapen de vrouwen apart,
dicht bij de organisatie, en hebben ze
aparte douchetijden. “We moeten
overal rekening mee houden. Alleen
het eten al: we hebben vier maaltijden, waaronder halal en vegetarisch,” zegt Herfs.
Maar eten niet is het belangrijkst
voor de bewoners. “Ik kom vooral
voor de warmte,” zegt de Roemeense
Mihai, die doorgaans op straat
slaapt. “Douchen is niet zo belangrijk
en aan eten kom ik altijd wel.”
Behalve de noodzakelijke verwarming biedt de tijdelijke opvang ook

een manier om onder de mensen te
komen. “Ik ben blij dat ik hier ben,
omdat ik weer eens kan schaken met
anderen,” zegt de 25-jarige Marek, die
meestal in een tent woont vanwege
zijn illegaliteit. “Ook heb je soms lange gesprekken met anderen; dat is
toch fijn.”
Ondanks het comfort geldt voor velen dat ze vooral overnachten uit
noodzaak. “Ik houd niet van grote
groepen, maar ik ben blij dat ik hier
terecht kan. Ik lees veel in mijn bed,”
zegt Abraham. Een lezende kamergenoot is een mazzeltje. Al om negen
uur ’s avonds liggen de eerste mensen
op bed en daar zit van alles tussen:
snurkers, mompelaars en gasten die
luid met elkaar praten. Toch is iedereen blij de kou uit te zijn. Abraham:
“Eigenlijk hebben we niets te klagen.”

