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Een zwervend bestaan
“Ik dakloos? Nee joh,
ik heb vier huizen;
Humanitas, het Leger
des Heils, het politiebureau
en de gevangenis.”
Pierre Bastiaans (51)
geeft met z’n vuist een
mokerslag op de tafel
en schatert het uit.
Maar het is niet alles
schone schijn. Hij is sinds
zijn achtste jaar alcoholist.
“M’n vader was mijn beste
‘leermeester’. Hij stierf
toen ik 13 was.
Of ik kwaad op hem ben?

‘Je voelt altijd
neerbuigende blikken’

Ik mis hem elke dag”,
zegt Pierre, terwijl de
tranen over zijn wangen
stromen.

‘Elk mens heeft een mindere kant’
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Ruim 1000 dak- en thuislozen
in Twente

Een zwervend

bestaan

Jolanda (39) leeft vanaf haar
negende op straat. Ze is geboren in
Zeist en woonde tot 1985 in
Martin Siegmund (38): “Ik kom uit DuitsApeldoorn. “Ik heb jarenlang
land en verhuisde op m’n tiende naar
veel gestolen. Deed het in eerste
Nederland. Mijn ouders zijn gescheiden
instantie voor de kick. Het ging zo
en op mijn zestiende ging ik uit huis.
makkelijk. In 1985 ben ik gepakt en
Ik ben vader van drie kinderen, maar
moest ik alle winkels af om te
met een vaste relatie gaat het steeds
vertellen wat ik had gepikt.
mis. Dus kom je in een neerwaartse
Schaamde me rot, durfde de
spiraal. Gaat drugs gebruiken, het
mensen niet meer onder ogen te
geld raakt op en uiteindelijk sta je met
komen. Ik zwerf nu ruim twintig jaar
niets op straat. Ik ben vijf jaar geleden
door Enschede en heb een drankm’n identiteitspapieren verloren.
en drugsverslaving. Wil daar een punt
Officieel besta ik niet. Ben al jaren in
achter zetten. Ik drink al een week
een procedure verwikkeld om aan
geen alcohol, het smaakt gewoon
te tonen dat ik rechtmatig in
niet. Ik slaap meestal buiten. Ja,
Nederland ben.” Martin is stevig aan
soms voel ik me als vrouw onveilig.
de drugs en probeert in z’n
Het komt geregeld voor dat mensen
levensonderhoud te voorzien door
onder invloed handtastelijk worden.
te bemiddelen tussen drugdealers

‘Soms voel
ik me als vrouw
onveilig’

Ik heb uit voorzorg altijd een bierflesje
en klanten. Het Stationsplein in
met kapotte hals bij me. Het is tot nu
Enschede is zijn werkterrein.
toe altijd goed gegaan.”
Hier brengt hij vraag en aanbod
met elkaar in contact.

‘Als je officieel niet
bestaat wordt het moeilijk’

Een zwervend

bestaan
Karel (48) zit er wat timide en ineengedoken
bij. Baseballpetje op, trekkend aan z’n
zoveelste shaggie. “Ik heb vanaf mijn jeugd
zo’n beetje alle tehuizen gezien. Veel ellende.
Twintig jaar geleden kreeg ik een vriendin en

‘Ook daklozen hebben recht op respect’

dan hoop je aan een nieuw hoofdstuk te
beginnen. Dat heeft niet lang geduurd. Ze is
op 33-jarige leeftijd overleden. Ik leid nu al
17 jaar een zwervend bestaan. Heb nog een
tijdje in de bosbouw gewerkt. Ja, leuke job,
maar de drank bleek sterker…”
Karel vindt zichzelf een einselgänger en
heeft weinig behoefte lotgenoten op te
zoeken. De dagopvang van Tactus is een
uitzondering. Hier voelt hij zich wel
op z’n gemak. In een speciale ruimte
kan-ie bovendien z’n biertjes drinken.
Karel zit niet lekker in z’n vel. Er is door de
hulpverleningsinstanties veel energie
gestoken in een nieuw toekomstperspectief.
“Via een begeleidwonen-project krijg ik de
kans op mezelf te wonen. Ja, dat is aan de
ene kant mooi, maar ik ben er ook bang voor.
Het maakt me onzeker. Echt, het angstzweet
breekt me uit als ik er aan denk.”

‘Af en toe een
glimlach
ontmoeten is
al mooi’

