Gerrit Rietveld Academie

Stichting De Regenboog

Issue nr.1 Februari 006

pagina / page 10
by Daniel, Johannes, Richard, Daniel,
Kouai, Henk, Ferry & Rob
pagina / page 19
by Claus, Marcel & Clifton

pagina / page 8
by Saskia & Jeannette

paginas / pages 12 – 15
by Alexa & Wilma

pagina / page 6
by Anette & A.

pagina / page 8
by Saskia & George

pagina / page 17
by Saskia & Jules

pagina / page 3
by Johannes, Daniel, Abdel, Valentine & Richard

pagina / page 20
by Mike, Remis & John

pagina / page 20
by Noa & Delano

pagina / page 21
by Brita & Andrew

pagina / page 15
by Alexa & Wilma

pagina / page 9
by Tunc, Nino, Tineke & Peet

paginas / pages 18 – 19
by Kalle & Clifton

pagina / page 4 – 5
by Dag & Gary

Deze publicatie is het resultaat van ontmoetingen
tussen studenten van de Gerrit Rietveld Academie
en bezoekers van stichting De Regenboog. De
ontmoetingen vonden plaats in november en
december 2005 in de inloophuizen en gebruikersruimtes van stichting De Regenboog en waren
gebaseerd op nieuwsgierigheid naar, en interesse in
elkaars levenswijze.

Er werd gepraat, getekend, gekookt, gegeten,
levensverhalen verteld, posters gemaakt, gewandeld,
gekust, geruzied, geschilderd, actie gevoerd, lettertypes ontworpen, piano gespeeld, een kerstboom
versierd, een beeld ontworpen, geschreven en zelfs
werd er kosmische energie ontvangen.
Het was een blind date die een kleine romance werd.

This publication is the result of an encounter
between students of the Gerrit Rietveld Academy and visitors of the Rainbow foundation.
Guided by a mutual interest in each other’s
way of living, students and visitors met
regularly throughout November and December
2005 in the drop-in centres and user rooms of
the Rainbow foundation.

Together they talked, cooked, ate, told life
stories, made posters, wandered, kissed,
argued, painted, invented actions, designed
typefaces, decorated a Christmas tree,
played the piano, wrote texts and some even
received cosmic energy.
It was a blind date that turned into a small romance.
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Illustration of a human heart. From Henry
Gray’s book “The Anatomy of the Human
Body”, 1918s edition.

Abdel en Richard en de politie ﬁets

Sint en Piet
in de inloop
Oud-West

Abdel en Richard met de ﬁets van een klant

Het was op een koude natte morgen dat wij ons voor het eerst
meldden bij inloopcentrum de Regenboog aan de Bilderdijkstraat.
Fris en uitgeslapen stonden we
voor de deur met onze projectjes
uitgedacht en uitgetypt in onze tas.
Toen we binnen kwamen was het
nog leeg. Na tien minuten werd
de deur geopend voor bezoekers.
Een grote groep verkleumde en
slaperige mannen stroomde binnen. De meeste gingen zitten en
vielen direct in een diepe slaap.
Andere namen een kop kofﬁe en
een broodje, verorberden deze
snel om vervolgens ook in slaap
te vallen. Het was ons al gauw duidelijk dat niet iedereen hier direct
zat te wachten op ‘leuke projectjes’. Velen van hun hadden het
veel te druk met de primaire en
secundaire levensbehoeftes…
Het project dat we wilden uitvoeren heet Beautiful Bikes en
speelt met het vooroordeel dat
daklozen en junkies ﬁetsen ste-

len. Voor dit project zouden we
ﬁetsen van voorbijgangers gratis
overspuiten. Samen met bezoekers van de Regenboog zouden
we zo wat doen voor ﬁetsend
Amsterdam. In dit project werd
de voorbijganger nou eens niet
om een ‘kleinigheidje’ gevraagd
maar renoveerden we hun ﬁets
voor nop. Een ludieke titel was
dan ook snel gevonden: “Lekker
Spuiten met Junkies”.
De voordelen van een kleurrijke
ﬁets: De grauwe kluwen ﬁetsen
in de stad veranderen in een uitspatting van kleur en diversiteit.
De ﬁets krijgt een eigen identiteit
zodat die makkelijker terug te
vinden is voor de eigenaar. Het
is voor een ﬁetsendief—wie dat
dan ook is—minder aantrekkelijk
om de ﬁets te jatten omdat deze
opvalt en makkelijk te herkennen is. We wilden op deze manier
ons steentje bijdragen aan diefstal
preventie en opfleuring van het
straatbeeld van Amsterdam.

Alle benodigheden waren gekocht
en verzameld maar dat betekende
niet dat we er al waren. Dat de locatie voor het project het Vondelpark werd was snel bepaald. Bijna
net zo snel als dat de omliggende
horeca gelegenheden en de politie
hadden bepaald dat zij dat geen
optie vonden. Uiteindelijk hebben we van beide partijen geen
last gehad. Het was december en
niet het beste weer om buiten met
verf te werken, wie zou er zin in
hebben om zijn ﬁets over te laten
spuiten als hij hiervoor een half
uur buiten zou moeten blauwbekken?
Op 5 december klopten we weer
aan bij de het inloopcentrum. De
straten waren nat en het was verre
van warm. Toen we binnenkwamen was het nog leeg maar onder
het personeel hing echter een opgewonden sfeertje. Al snel kwamen we er achter dat Sinterklaas
en Pieterbaas het inloopcentrum
zouden bezoeken. De cliënten

hadden zich de week van tevoren
kunnen inschrijven en drie vrijwilligers werden omgetoverd tot
de Goedheiligman en zijn knechten. Het werd al gauw duidelijk
dat niemand dit wilde missen,
daarom besloten we ons project
maar even uit te stellen. En eigenlijk hadden we zelf ook wel
zin in een feestje. Toen iedereen
binnen was werd er hard op de
deur gebonsd. Het was in één keer
volkomen stil. De Sint werd hartelijk ontvangen. “Geef die vent
een borrel!” werd er geroepen.
Zoals vanouds begonnen we met
liedjes zingen. Vervolgens werden
alle aanwezigen op het matje
geroepen bij de Sint. Sommigen
kregen een kleine preek, maar
iedereen kreeg een cadeautje. In
het pakketje zat snoepgoed, sokken en shag. De sfeer zat er goed
in en er hoefde gelukkig niemand
mee naar Spanje.
Uiteindelijk hebben we het Beautiful Bikes project in de kerstvakantie uitgevoerd. Twee dagen
van tevoren gingen we naar de
inloop om mensen te ronselen.
Er waren vele enthousiastelingen
onder hen en ze zouden allemaal
komen. Toen we de volgende dag
terug kwamen stonden onze compagnons klaar. Samen met Valentine, Abdel en Richard trokken
we naar het ondergesneeuwde
Vondelpark. We hadden zelf drie
ﬁetsen meegenomen om mee te
beginnen. Eenmaal aangekomen
in het Vondelpark hebben we
ons geïnstalleerd langs de weg.
Een groot zeil werd op de grond
gelegd, de spuitbussen kwamen
uit de tas.Ook hadden we warme

chocolademelk meegenomen om
de kou te trotseren. Toen alles
klaar stond zijn we begonnen.
We waren nauwelijks klaar met
onze eigen ﬁets of onze eerste
klant stond klaar. Samen spoten
we de ﬁetsen over als professionals. Binnen enkele minuten waren
we omringd door toeschouwers
en klanten. Een voorbij rennende
hardloper betreurde het feit dat
hij geen ﬁets bij zich had, zijn
benen bleken het beste alternatief. De ﬁetsen kregen de gekste
kleuren. Richard maakte een ﬁets
van goud terwijl Valentijn bezig
was met een reggaeﬁets. Trots
gingen ze met hun klanten op de
foto. De eerste particuliere politieﬁets werd dankzij Abdel realiteit. De delen die niet bespoten
dienden te worden werden netjes
afgeplakt en de delen die wel
werden bespoten tot in de puntjes
uitgewerkt. Na verloop van tijd
voelde niemand meer iets van de
kou.We hadden de grootste lol.
De bezoekers van de Regenboog
werden steeds hartelijker bedankt
en hun klanten waren apetrots op
hun nieuwe ﬁets. De ﬁetsen zijn
nog vaak gezien in de stad en naar
mijn weten nog niet gestolen…
Daarna zijn we naar de inloop
terug gegaan om ons succes te
vieren. We hadden een tray halve
liters bier en een fles Piña Colada.
Het was erg gezellig, we hebben
iedereen over ons project verteld.
Het koude bier ging als warme
broodjes en was veel eerder op
dan ik had gedacht.

Dag

Gary



22.11.05—10.01.06
Three excerpts from conversations between Gary Windell and Dag Brandsæter

D: The things you’ve done and seen
counts for life-times. Since you left the
U.S. in 1980, you’ve lived in Germany,
Austria, Spain, Italy, Portugal, Ireland and
the Netherlands.
Actually, before you came to Amsterdam
you worked and lived in New York. Me
too. It’s funny, we actually used to work
right next to each-other, just the parallel
street around the corner, 3 years ago…

I had a job, a career, a nice house. I was
different back then, I was all about career,
business, socializing in the right circles. To
me It was such a lonely affair. At a point
it made me feel like I didn’t want to be
home anymore. I’ve always done well in
my career, so I used all my savings for
traveling.

G: When I was young I decided that I
wanted to travel and see the world. One
thing is to go somewhere on a visit, or
watch a documentary about it, but to live
there is something else…

G: Yes…

D: Exactly.. experience and understand the
culture, the people, and what makes the
place special is something quite different…
G: Right… the people, the culture. I
am very social and I love diversity. For
example, If I’d never travel and you never
travel, then we wouldn’t have met here,
and had the opportunity to work on
this project together.
D: Do you have a favorite place?
G: I don’t know, I cant tell. Wherever
I go, I like. There is something in any
place. Wherever I happen to be at anytime
is my favorite place at that time. Like the
rain and the snow, I can fall and land
anywhere at anytime and become part of
the landscape.

D: Did you always travel alone?

D: Why is that?
G: Well, my friends are quite the opposite
of me. They enjoyed the stable life. They
never changed jobs, never changed phone
number. I enjoy now, I enjoy life. I can
be just as happy with money as I can be
without. I’m not one of those people who
work all their lives, and at a certain point
decide to enjoy, and wake up the next
day at the hospital with a heart attack. My
passion in life is Life itself. I believe in
living everyday to the fullest, not merely
existing. I can feel pain and happiness and
fulfillment, and enjoy each emotion. That
is what life is all about.
But sure, I also have an extremely conservative side. I have a conservative and an
extreme side. Only by appreciating both
of them will I find stability. Too much, or
either alone, becomes boring…
_

D: But don’t you feel like settling down at
one point?

D: On your art, you’ve got a particular fascination for the renaissance, what inspires
you, what drives you?

D: You told me you are inspired and motivated through challenge, what’s been your
biggest challenge?

G: For my art, I get inspiration from going through art books here at the public
library, I look at paintings from artists like
Ebyl, Caravaggio, van Eyck, and I try to
analyze what they are doing.
I’m inspired and driven by challenges.
Anything I do, I do it for myself. It makes
no difference for me what others think.
But this changes with age, how old are
you?

G: My biggest challenge is not to be solely
dependent on myself. It is to find and
have a perfect relationship, long term and
productive. This I have not found yet, but
the search has taken me too many corners
around the world and taught me many
lessons about myself. I could never have
regrets over what did not last or work
out. For each one, at one time it was special and exciting.
_

D: 23…
G: Yeah… at 23 I believe I was striving to
impress others. Today, I can do a painting many times or focus on a detail just
because I believe, I know, I can do better.
I can spend 3 minutes rolling a cigarette… I think what fascinates me so much
about renaissance art is the strive for
perfection. One of the things I’ve learned
is never to settle for less, if you accept
what you don’t want, you’re never going
to get what you want. There’s no easy way
out.
D: What do you think makes a good
painting?
G: Oh, thats difficult. When i look at
paintings from the masters, I see the
perfect faces of the paintings from Ebyl,
or the shading and blending of DaVinci.
I believe its this achievement and dedication to perfection and detail.
_

G: I do. But everything happens for a
reason. I Never planned initially to leave
the States. I was looking to settle down
and buy a house. But at a certain point I
realized, I had all the money I needed, but
I wasn’t happy. I dont miss it. This made
me think there’s other things in Life.
A detail of a painting by Gary
Work in progress, oil on canvas

Gary playing the Bösendorfer
piano at the Cristofori piano
shop in Amsterdam

Gary looking for inspiration at the
Amsterdam Public Library

Dag
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dat het schoon is, weet je. Als klein kind was ik altijd al
heel… Ik ben een van tien kinderen, ik ben de vijfde van
de tien. Mijn moeder zei dat ik altijd heel erg priegelig
was. Was er daar een vlekje of een gaatje, hup, uit. Als
kind al. Da’s ook de reden waarom ik nog overal binnen mag komen op de Zeedijk bedoel ik, omdat ik altijd
verzorgd ben, weet je. Ja, als ik thuis ben niet, dat kan
me niet schelen, loop ik in de oude kleren, weet je. Geen
mascara want dan gaan m’n ogen tranen.
Je wordt een beetje nerveus, toch?

We zitten in een café aan de overkant van de straat en
drinken koffie en mangosap. Voordat de tape aanstond
vertelde ze me het verhaal van haar ‘ongeluk’waardoor
ze lange tijd in het ziekenhuis heeft gelegen. Ze was uit het
raam gegooid door een man met wie ze vlak van tevoren
nog in het café had gezeten, niets aan de hand, geen business of zo, alleen wat drinken voor de gezelligheid. Ze
was met hem mee gegaan om naar een huis te kijken voor
een schoonmaakbaantje voor haar. Ze had hem aangeklaagd maar hij was niet veroordeeld vanwege zijn drugs
gebruik. Hij beweerde zelf ook door haar aangevallen te
zijn. A. kreeg een taakstraf en de man een geldstraf. Dit
is het verhaal zoals ik het me herinner.
Oh shit ik dacht dat iemand binnen kwam die ik kende
- oh nee het is hem niet - een klant- wist je dat van mij
dat ik die dingen allemaal gedaan heb? vindt je ’t erg?
Ik zal het je vertellen, we kunnen er wel een boek van
maken, vandaar hoor. Maar het is een gebruikersleven.
Toen ik in het ziekenhuis lag, toen begon ik me dus te
realiseren- ik heb zo lang daar gelegen dat ik een beetje
op een afstand de dingen kon bekijken - dat het een heel
leeg bestaan is, wat ik heb geleefd. Ik heb helemaal niks
eraan overgehouden alleen maar rottigheid, weet je wel.
Het is wel bijna dertig jaar van je leven… En dat is heel
lang… vijfentwintig jaar gebruik ik. 29, ik was vier- nee,
negenentwintig toen heb ik de eerste keer gesnoven, op
mijn 34e heb ik de eerste keer heroine gebruikt en op
mijn 38e heb ik de eerste keer coke gerookt en toen was
ik in de business, weet je wel . Je moet gebruiken hoor,
als je - wij zeggen ‘de hoer speelt’, weet je wel. Ja als je
de hoer speelt. Gewoon, ik was prostituee. Ik ben begonnen in Amsterdam-Oost in een privéhuis. Op nummer
19 was ik Honey, en op nummer 23 was ik een slanke
huisvrouw dus ik liep door de tuinen heen en weer en de
klanten kwamen op twee adressen want ze wisten niet
dat ik dezelfde was. Honey was mijn pseudoniem, Honey
en slanke huisvrouw, ja, slanke huisvrouw was ik op de
hoek… Maar ik had veel klanten, hoor, een goeie klantenkring had ik. Maar tegenwoordig als ik het kan, dan licht
ik ze allemaal op die kerels. Stelen doen ik niet maar ik
ben een ‘con master’. Een oplichter. Ja, naja alleen met
die kerels daar. ‘k bedoel ik als verdien maar ook er onder
uit kan komen om dat te doen, dan doen ik dat natuurlijk.
Maar je krijgt een haat tegen ze. Je kweekt er een haat
tegen… niet tegen alle mannen maar wel daar. Dus als
ik ze kan tillen doen ik het. Nou, ja geld los lullen. Ze
dingen beloven die ik niet na kom. Maar… Die man waar
het mee gebeurd is was dus werkelijk helemaal geen…
geen… De enigste wat het was, was dat ik zou meegaan
om te kijken voor het schoonmaken weet je wel. Als ik
iemand ga besodemieteren dan gaan ik toch niet mee naar
huis toe, dat doe ik… zo dom ben je toch niet. Ja, maar
nou krijg ik dus die taakstraf. Ze zijn ervoor bezig en dat
gaat via die Jellinek en dan heb ik mijn… ik zit ook in dat
supportersproject, mentorenproject heb je daar weleens
van gehoord? Dat is van de Jellinek een afdeling. Dan
supporten ze je, dus als je weer ergens een opname moet
hebben, als je opgepakt word, je geld boetes, dat soort
bekeuringen, in alles begeleiden ze je dan. Want toen
hebben ze me ook aangemeld voor de Princehof voor
de gedoogruimte waar je mag gebruiken op de Wallen,
weet je wel - ik word nerveus. Ik had een jointje moeten
roken denk ik.
Naja, ik heb weleens gedacht, kijk, niet omdat ik zo’n
behoefte heb om een boek te schrijven, maar weleens
gedacht… want ik ik schrijf graag, hè. Ja en gedichtjes

maken vind ik leuk en als ik de kans had gehad om door
te leren vroeger had ik op studenten cabaret gezeten, weet
ik zeker, want ik ben gek op satirische dingen weet je
wel. Dus heel lekker de draak steken met dingen gewoon
spontaan rijmen, weet je, vind ik leuk. Maar sommige
dingen die ik meegemaakt heb, zijn niet allemaal rotdingen, zijn… zijn ook… ja, wat heel naar is dat… heel veel
mensen vallen weg, hè, veel mensen gaan dood, tegenwoordig. En veel mensen door aids, door giftige coke…
Van de week weer een jongen dood, Marokkaanse jongen van zesendertig jaar, ook giftige cocaine gehad, een
vriendin van me in januari, ja hoor… Mag ik misschien
een sigaret, kunt u een sigaretje missen? Ja? Dank u, ik
heb alleen shag. Ja dank u wel. We zijn bezig met een
interview. Zij zit op de Rietveld Academie en ik zit in een
heel ander wereldje, kan je zelf invullen maar daar gaat
het om. Zo die hebben we weer voor mekaar die sigaret.
Dat is ook husselen, dat is ook husselen. Ja toch? Ja maar
ik heb er nu gewoon twee, wil je ook een sigaretje? Ik doe
dat normaal niet hoor. Kijk, ik ben een van de weinige
vrouwen op de Zeedijk, op de Wallen, - ja ik zeg altijd
in de buurt-, die nog in bijna alle cafes mag komen. Als
ik geen geld heb kan ik een tientje lenen. Maar de reden
waarom ik dus ga husselen, nog steeds, is dus dat ik…
ik heb dus een wao van de gemeente, ik was ambtenares,
kokkin. Dat is een leuke baan, hoor, vond ik, heel leuk
om te doen. Maar ik werkte twintig uur in de week dus
ik heb minimum en dan betaal ik 498 euro voor pension,
dat is mijn kamer, mijn eten en wassen - niet mezelf wassen maar me kleding . En aanvullend ziekenfonds is ook
vrij pittig tegenwoordig. En dan thuiszorg, ik heb dus
een hulp een keer in de week omdat ik dat ongeluk heb
gehad. Ik kan niet alles meer doen, mijn schaambot staat
verkeerd, hij drukt tegen mijn stuit en dan, in bepaalde
houdingen heb ik daar echt last van. Ik heb ook zware
pijnstillers en zo. Zijn ook verslavend maar die heb ik
nodig en dan betaal ik nog boetes af en dan hou ik over
in de week: 21 euro. Ja, en dan heb ik nog dat ik verslaafd
ben. Na, je begrijpt wel daar kan je niet veel van doen. Ik
gebruik, vroeger gebruikte ik elke dag, dat doe ik nu niet
meer. De hele week heb ik niks gebruikt. Nu, vandaag
heb ik iets gebruikt. Omdat, ik geen zin heb om naar die
buurt te gaan. Het is zo’n rotzooitje geworden daar, alleen
de Regenboog is gezellig, ja, is leuk, lieve mensen, doen
heel veel goed werk. Heel hard nodig ook dat ze dr zijn,
heel hard nodig. Mensen worden zo opgejaagd. Dus de
dealers… d’r wordt veel troep verkocht, wordt misbruik
gemaakt van de crisis, hè, die d’r is. Want de goeie dealers, nou, die zijn er wel, zo bij de Wibautstraat, wel goeie,
die kan je wel bellen en dan zeggen ze waar ze staan en
dan ga je kopen. Naja, ik heb de mazzel daar, dat ik een
ﬁets heb, dat heeft ook niet iedereen. Maar het is zo, als
je daar bent om geld te maken. Je kunt tegenwoordig
maar beter bij een schoonmaakbedrijf gaan werken. Want
als je het uitrekent per uur wat je over houdt…… Paar
weken terug had ik gelukkig een Engelsman, die gaf me
450 Euro. Godverdomme, als ik in mijn bed lig ‘s avonds
dan denk ik, godverdomme had ik hem maar nog een keer
laten pinnen, weet je wel. Maar ja, alles gebeurt zoals het
gebeuren moet, toch? Het heeft allemaal een reden… ja…
ik bedoel het is niet alles gegaan als zo, dus het moest
zo. Vind je deze jas eigenlijk mooi staan bij me? Het is
de eerste keer dat ik hem aan heb. Hij is niet nieuw, nee,
maar dat kan me helemaal nooit wat schelen want ik vind
iets mooi of ik vind het niet mooi. Klaar. Ja deze laarzen
zo met die jas hier en dan heb ik weer een zwarte riem dat
hoort dan weer eigenlijk niet. Maar dit truitje dat zit zo
lekker, het is katoen, weet je wel en ik vind ‘t zo lekker

Jaa, ja, maar dat heeft ook te maken met dat ik m’n pillen
niet heb gehad. En toen ik naar jou toe liep toen dacht ik
nog, vergeet je pillen niet, ik slik namelijk ‘s morgens tien
en ‘s middags acht pillen en als je die niet neemt dan… Ja
ik ben nu nog niet ziek hoor, ik kan nog wel effe.
Ja… je loopt, je hebt een bepaald gedeelte van de buurt
waarvan mannen weten dat daar meisjes zijn, weet je
wel. Net zoals vroeger achter het Centraal maar dat is
niet meer… De Regenboog is een goed punt nou waar
die mannen komen. Want die weten dat die meiden daar
boven zitten dus komen ze daar bij dat steegie, ja, naja,
sommigen, want ik zie een kerel, al zien ik hem een beetje
zwaaien, beetje gezopen, weet je wel, ja die zijn meestal
voor mij. Ik heb meestal een goeie blik voor hen, hoor.
Sommigen vinden me te oud, laatst had ik een jongen
van 23 jaar, hele mooie, een hele mooie, een adonis was
het, echt een mooie man. Amerikaanse jongen. En die zei
“Meisje, I want to have you, you’re so beautiful’. Ik zeg,
“do you wear your contact lenses or what”. Maar ja, zijn
we samen, hij wist wattie zei… Heb ik goed aan verdiend.
Maar meestal als je daar loopt zeg je: “hello, hoe gaat
het”, weet je wel. Want, het kan ook een burgeragent zijn,
dus kan je niet zeggen van ga je mee of zo, weet je, want
dan ben je de lul. Als ik dat merk… ik verdien tegenwoordig ook aan dope leveren aan mannen, je verdient meer
eraan, meer geld… Er zijn heel veel middenstanders die
cocaine gebruiken, heel veel, mannen, deftige kleding,
hè. Ja, die zijn ook deftig, hoor je het? Maar die mannen die kunnen vanwege hun maatschappelijke positie
dus niet zelf scoren en ze weten niet waar ze goed spul
moeten halen, zoeken ze ‘n meisje uit. Dus meestal zorg
ik dat, als ik nou denk van dat is er een die gebruikt, hou
ik mijn pijpje bij me, soms zit er niks in maar dan doe
ik net alsof en dan zeggen ze “hey, heb je nog wat?” en
dan zeg ik “nou,we gaan nieuwe halen, als je meedoet”,
weet je. Na, maar dan kost zo’n balletje 20 euro een halve
gram, twee voor 35, drie voor 50, maar laat ik de kerel
100 betalen plus dat die met mij rookt. Dus op die manier
moet je dat doen. Soms sta je daar zes, zeven uur, gebeurt
er niks, hoor, gebeurt ook. Je hebt wel een bepaalde plek,
nou meerdere plekken, zeg maar. Ik loop bij de Febo.
Want ik ben daar achter gekomen dat het in je voordeel
werkt dat als je dus bij de Febo- je kent de Febo? bij de
Wallen? dat is de brug van de meisjes eigenlijk, hè? daar… Maar daar word tegenwoordig meer gedeald dan
gewerkt. Maar als je dus niet gaat lopen dan denken die
mannen dat je een… een gewone vrouw bent. Dacht ik,
‘ja, ik zit een beetje omhoog met mijn geld’, dus ik dacht
laat ik maar proberen of ik misschien hier wat kan verdienen. “Doe je dat voor het eerst?” ”Ja ja wat dacht u
dan? dat ik een hoer was of zo?” Ja, en zo begint het.
En alles wat zij willen en mooi vinden, dat heb ik dan.
Begrijp je? Alles staat bij mij in de kast. Ik heb - ik ben
een beetje uitgekookt op straat. Nee, dat hebben ze van
mij gemaakt, hoor. Maar ik ben maar lief, hoor. Ik ben
maar lief. Gewoon thuis ben ik lief. Maar op straat moet
je gewoon, je moet gewoon, je staat ook onder druk, hè.
Ik bedoel, je komt daar, je wilt wat roken, er zijn allemaal
gebruikers om je heen… Je wilt wat roken, je hebt meer
moed met die mannen wat te doen, om ze aan te spreken,
en, eh, ja dus dan wil je wat roken soms heb je twee of
drie eurootjes, koop je een pofﬁe bij iemand, weet je gewoon een trekkie, ja dan voel je even wat. Dan is er nog
een sex bioscoop daar op de Lange Niesel en de man die
daar werkt is ook een klant van me en bij hem mag ik
altijd wat roken in z’n kantoortje. Soms doe ik wat met
hem, ja dat moet. Ja, ik heb een vriend hoor, die mag dat
allemaal niet weten. Hij weet wel dat ik hussel maar hij
weet niet dat ik wat doe. Ja, hij is toch in Italië nou, wanneer gaat die krant uitkomen?

A.
Jacky



Waar ga jij dan zitten?

Ja, dan is hij nog niet terug. Het is wel zo, het gene wat
ik vertel, zo werkt het voor de meeste vrouwen wel, daar.
Alleen zo zie ik ’t dan. Sommige meiden die zijn wel
jaloers op me, hoor. “Hoe flik je dit toch?” Ja, gewoon
goed inzicht hebben in mensen. En ook weten met wie je
het niet moet doen. En consequent zijn. Onthouden wat
je zegt tegen ze. Ik zeg altijd ‘RIAG spreekuur, intaken
hier’. Soms, andere keer, zegtie, “hey’, zeg ik, “wat hey,
kun je pinnen?’Rot op dan”, zo, weet je. En daar kikken
ze op, als ik brutaal ben. Daar krijgen ze… ze vinden het
lekker om gedomineerd te worden. Weet je wel. Nou en
als je een klant hebt, dan ga je in zo’n sex shop in zo’n
cabine of mee in dat hotel; Marriot ben ik geweest, Sonesta, Victoria Hotel, Ibis Hotel bij het Schiphol. Ja, maar
mee naar huis nemen doe ik niet. Mijn privé, daar komt
niemand. Daar ben ik gewoon A. en op straat zeg ik altijd
dat ik -……- heet weet je wel. Ja, maar ik ben blij als ik
uiteindelijk- of ik er helemaal van afkom weet ik niet.
cocaine is like a… Maar ik wil het eigenlijk zo hebben
dat ik gewoon een keer in de twee of drie weken wat rook
weet je wel. Ik verveel me nou, en ik heb gewoon geen
ander doel, dus ik moet. Ik hoop met de taakstraf dat ik
op een plek terecht kom waar ik mijn kwaliteiten kan
laten zien en dat ze me misschien als vrijwilligster willen
hebben, weet je. Wel dat hoop ik, dat ik daar een prikkel
van krijg. Ik moet een prikkel hebben. Niks prikkelt me,
weet je wel. Die buurt, de kick van het husselen, het bezig
zijn, maar die energie kan ik ook op een andere manier
gebruiken, toch? Maar ze moeten me ook de kans geven,
weet je. En ik ben, ik ben al een stuk rustiger geworden,
hoor.

Nou ik moet misschien nog even een nieuw tapeje halen
denk ik, maar ik weet niet, hoe lang heb je nodig?

h

a
eL

ng u

a ge o f t h e

He

ar
t”

Waarschijnlijk over een maand of zo.

“T

Anette
Sirkel

Maar anders, ja, twintig minuutjes. Kan dat? Als jij dan,
je kan hier zitten? Kom je hier terug dan? Ja. Ok doen we
dat. Doen we dat? Is dat goed?
Goed.
Ben ik ook rustiger. Ok. Ja?

Backyard painting at Haarlemmerweg.

Ja. Dank je wel.
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Ja. Want ik vind ook wel leuk, ik merk dat je ook belangstelling hebt, weet je. En het is voor een goed doel
toch? Ik vind’t ook leuk om over de Regenboog positief te
praten. Het is alleen, het is zo jammer dat ze zo proberen
dat allemaal te beknibbelen, weet je wel.
Toen ze een uur later nog niet terug was ben ik naar huis
gegaan. Een paar dagen later vertelde ze me door de
telefoon dat ze was aangehouden door de politie voor
drugsgebruik.

Heart on wooden fence at Central Station.
Close to the subway entrance.

Maar wat voor werk zou je dan willen doen?

Dakloos Alfabet

Wat ik aan kan, lichamelijk ook, nou, ik zou eigenlijk
omgeschoold willen worden, dat ik receptiewerk kan
doen of zo. In de zorgsector. Bij bejaarden, haren kammen, haartjes knippen, nageltjes verzorgen, weet je wel.
Boodschappen doen of zo, op bezoek, kopje thee drinken,
echt huishoudelijk werk kan ik niet meer. Dat wil ik wel.
Maar dat kan ik niet meer. Daar kan ik hooguit een keer in
de week wat doen en dan is… mijn lichaam is op. Want ik
ben echt, als ik zo’n dag op de wallen ben geweest, ben ik
drie dagen bezig om bij te komen. Ik kan niet meer dan.

by Jacky
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Ja, het moet ook wel pijnlijk zijn, na dat ongeluk.
Ja, zo is het hem. Dat is het ook. Maar af en toe moet
ik wel met een man, weet je. En die gek, die gooit je
benen dan omhoog. Dat doet zeer. Ik kan niet meer op
m’n knieen hoog zitten. Na, inderdaad met zo’n werk heb
je dat af en toe nodig, om op je knieen te moeten zitten.
Ja en dat moet je, zeggen ze, “ah, ben je’n oud wijf of
zo”, weet je. Ik heb gewoon een ongeluk gehad. Maar ze
denken allemaal dat ze zo bijzonder zijn die kerels. Zijn
ook wel wat aardige mannen bij, hoor. Er zijn heel veel
eenzame mensen ook. Eigenlijk iedereen die op de Wallen komt is eenzaam. Die hebben allemaal een zere plek.
Voor wat voor reden je er ook komt, of je gebruikt, gokt,
zuipt, naar de hoeren gaat, gewoon loopt om te kijken
- want er zijn ook heel veel gluurders - dat zijn allemaal
mensen, die hebben een plekje van binnen dat zeer doet,
wat niet lekker is. En daarom komen ze daar. Want je
bent eenzaam onder de eenzamen. Het is ook net of het
daar altijd nacht is, vind ik. Zodra ik die buurt uit ga is
het weer dag. Gek he? … Wou je nog wat weten? Hoe
laat is het nou? Ik word erg onrustig hoor. Moeten we
nog veel doen?
Naja voor mij kan het gewoon door gaan maar als jij niet
meer kan dan…
Tot hoe laat heb jij tijd?
Vandaag? Ik heb nog even tijd.
Ja want anders zou ik even wat regelen en dan zouden we
weer verder kunnen gaan. Zouden we dat kunnen doen?
Is ook goed.
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The Rainbow Soulclub presenteert:

Jeannette geeft diksha, De Engel van Amsterdam, 10 december 2005

via handen doorgegeven maar kan ook via
ﬁlm, kunst, muziek, stem en zelfs televisie.”
En wat doet het precies met je? “Het brengt
je meer in contact met de persoon die je eigenlijk bent. Het klaart een mist op, het heft
blokkades op. Daardoor kan het je bijvoorbeeld innerlijke rust geven.”

Toen ik voor de eerste keer in De Kloof
kwam viel ze me meteen op. Ze zat achterin in een hoek naast de bar. Ze was geen
bezoekster maar ook geen medewerkster.
Het was een opmerkelijk tafereel.Ze zat aan
een tafel; links van haar zat een bezoeker
met zijn voeten in een bak water en rechts
van haar een bezoeker die zijn blote voeten
op haar schoot had gelegd. Ze raakte zijn
voeten licht aan en bewoog haar handen bijna onmerkbaar langzaam in een bepaald patroon. Het was geen voetmassage, geen reflexologie het was iets anders. De bezoeker
keek er gelukzalig bij. Op tafel lag een stuk
papier met namen van bezoekers, de wachtlijst. Ze heet Jeannette en nodigde me uit
om het ook eens te proberen.Na sluitingstijd
zat ik naast haar met mijn voeten op haar
schoot. Om ons heen waren vrijwilligers
aan het vegen en stoelen aan het opstapelen.
Ze vertelde me dat ze ‘diksha’ doorgaf, een
kosmische energie die ze zelf het jaar daarvoor in India had ontvangen.
“Het is een kosmische energie die ongeveer
7 jaar geleden ter beschikking is gekomen
voor de mensheid. In Nederland zijn er ongeveer 150 mensen die het doorgeven en dat
aantal groeit met de dag. De diksha wordt
doorgegeven op de manier die het beste past
bij degene die het geeft. Meestal is dat via
de handen naar het hoofd. Maar hier in de
Kloof voel ik dat de meeste mensen er heel
ontvankelijk voor zijn via hun voeten. Ik
weet niet precies waarom maar ik vermoed
dat ze letterlijk veel contact met de aarde
hebben, ‘geaard zijn’, ze lopen natuurlijk de
hele dag buiten. De diksha wordt niet alleen

De ‘diksha’ voelt prettig. Al weet ik niet zeker wat het nou precies is. Ik vraag me af of
het echt de energie is die ik prettig vind, of de
ontmoeting met Jeannette als persoon.Het is
niet vaak dat je iemand ontmoet die energie
overbrengt op de blote voeten van daklozen
(en daar niet voor wordt betaald). Dit idee
alleen al geeft me een prettig gevoel.
Een paar weken later, op 10 december,
ontmoet ik Jeannette weer. Dit maal in de
gedaante van ‘De Engel van Amsterdam’.
Het is vandaag de Dag van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens.
Samen met kunstenaar Rob Schrama
vraagt ze aandacht voor het trage vredesproces in het Midden- Oosten. Jeannette
ziet er mooi uit, ze is gekleed in een lange
witte jurk met veren vleugels en houdt een
rood hart vast. Via een ladder beklimt ze
de 5 meter hoge ‘zuil op de schildpad’ in
de Jodenbreestraat en staat precies tussen
12.00 en 12.30 doodstil op de zuil. Het vriest 5 graden, de zon straalt en er komt een
enorme vlucht ganzen in V- vorm over haar
hoofd gevlogen. Auto’s stoppen, toeristen
maken foto’s en voetgangers blijven staan.
Jeannette heeft het niet koud, ze mediteert
en geeft vanuit de lucht diksha aan iedereen
die maar voorbijkomt. Ik zag het aan haar
bewegendeha nden.

Vorige week zag ik Jeannette weer in De
Kloof. Ze ‘deed’ de voeten van bezoekster Priscilla. Priscilla zat relaxed onderuitgezakt naast haar, twee spijkerbroeken
over elkaar aan tegen de kou, sigaretje erbij,

ogen half dicht en weer die gelukzalige blik.
Als een spinnend katje. Priscilla: “ Het geeft
me rust, niet alleen lichamelijk maar ook
geestelijk. Het is een soort ﬁjne subtiele zenuwkriebel. Het haalt een last van me weg.
Ik geniet ervan.”
Rietveld student Kalle is ook in De Kloof.
Jeannette biedt hem aan ook zijn voeten èn
hoofd even te doen. Na sluitingstijd krijgt
ook Kalle ‘diksha’.

Esther & Lotje–elke woensdagavond en nacht tekenen/kledingontwerpen in de Vrouwennachtopvang, Bergen van verlangens
kleien met Annet bij Makom, de Kloof, ge-

Jeannette vertelt wat het eventueel voor hèm
zou kunnen doen: “Het verandert letterlijk
iets in je hersenen. Het activeert gebieden
in de hersenen die nog niet optimaal worden gebruikt en het ‘kalmeert’gebieden die
teveel worden gebruikt. Je raakt daardoor
meer in balans en je capaciteiten kunnen zo
beter tot hun recht komen.”

bruikersruimte Westerpark etc. Schilderen

“klinkt goed” vindt Kalle.

schilderen in de Kloof) en meer… Info bij de

De volgende dag vraag ik Kalle of hij nog
wat van die diksha heeft gemerkt. Nee, niet
echt, er was hem niets speciaals opgevallen
de vorige avond.
Daarna vroeg ik hem of hij eigenlijk dat
logo al had ontworpen voor de Regenboog
Soulclub. Hij vertelde me dat hij dat toevallig gisteren avond gedaan. Hij had het
getekend, ging zo te gek, hij had er niet 1
gemaakt maar wel 25 en hij kon niet kiezen,
ze waren allemaal goed……..
Jeannette Albers geeft diksha aan bezoekers in De Kloof, gratis, om de week op donderdagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00,
intekenlijst op tafel. De andere week is
Jeannette te vinden bij Het Stoelenproject
in de Marnixstraat onder de parkeergarage.
Jeannette geeft ook privé sessies op verzoek
en sessies in het Mirror Centre. Meer info
over diksha op www.livinginjoy.com

met Rijnder, stop-motion animatie met Jak
en denktanktekenen met Rens op donderdagavonden in Blaka Watra. Blackboarddrawings met Nathou in de kunstsuite (Makom)
En in voorbereiding projecten van Serife
(documentaire), Janne-Wieke (performance/
theater), Sophie en Vincent (portrettekenen/diverse locaties en bij Saskia en George

Tunc

Nino
Peet
Tineke

9

There are no right or wrong answers only true wishes
Take a sheet of paper. Write as many wishes as you
can think of. Just write—don’t edit or evaluate them
(you can do that later). Just keep writing - don’t worry
if some of them some seem draft or childish (they
may well be the most important for you). Just write
all the wishes that pop into your mind. If pen seems
too much of a commitment, write in pencil. The back
of a piece of paper will do just as well as a beautiful
notebook. When you’ve got your long list of wishes,
read through. Some wishes may happen very quickly.
Sometimes you have to help them happen.

Who? TUNC Where? MAKOM When? 23.11.05 Why? LETTERING WORKSHOP
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“… jump into the ﬁre,
live your dreams,
let out your desire,
live your dreams,
don’t give your life away.”

Heart on drainpipe in Hazenstraat.
Across the street of art gallery
Diana Stigter.

10

L
he

an

g u a ge o f t h e H

ea

r

t”

Valentine
Ferry
Richard
Rob
Kouai
Daniel
Henk
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Daniel
Johannes

Chalk drawing on the right toilet at café
Sugar on the Hazenstraat.

Het maken van een groepsschildering
in de inloop aan de Bilderdijkstraat,
11 november 2006
We begonnen met een maagdelijk wit papier van 1,5 meter bij 3 meter en een tray
bier. In de middag hadden we kandidaten
geronseld voor het maken van een Utopische schildering. Diezelfde avond begonnen we met twee bezoekers aan de schildering. Een aantal elementen werden vlot op
het papier gezet. Meer mensen kwamen
al snel binnendruppelen. Het papier lag op
een pingpongtafel die bijna de hele ruimte
vulde.Iedereen had wel een idee hoe Utopia
er uit moest zien. De ideeën vloeiden naar
buiten terwijl het bier naar binnen vloeide.
De groep werd groter en we kwamen er al
snel achter dat iedereen hier ook verschillende opvattingen over Utopia had. In het
begin werkte ieder op een eigen stuk van
het papier maar op een gegeven moment
begonnen de grenzen te vervagen en liep
het ene Utopia over in het andere. Wat zeker mooie elementen opleverde maar ook
strubbelingen:

—“Als we zwevende gezichten op de horizon gaan schilderen hoeft het voor mij
niet meer, dan ga ik ook schilderen wat ik
wil.”
en:
—“Blijf van me geel af klootzak, je moet
niet aan mijn geel komen.”
Het enthousiasme werd steeds groter en fanatiek werd het schilderij afgemaakt Naast
het resultaat was het interessant om te zien
en te horen was hoe ieders Utopia er uit
zag. De volgende dag zijn we langsgegaan
bij de inloop waar we voor openingstijd de
schildering hebben opgehangen. Het was
een overweldigend gezicht ook de maat
zorgde er voor dat je er bijna in kon stappen. Toen de deuren open gingen vertelden
de bezoekers de anderen over de schildering en wezen ze de gedeelten aan waar ze
zelf verantwoordelijk voor waren.
—“Dat hebben we toch mooi meergezet”
—“Mooi, het stelt wat voor en het betekent
ook wat, dit is echt kunst, moet je kijken wat
een capaciteiten.”

—“In Utopia zijn natuurlijk je vader en je moeder. Links de vader en rechts de warme borst van je moeder.”

Jaroslav

visitors of Blaka Watra
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Portretten van bezoekers in Blaka Watra,
Jaroslav Toussaint, december 2005

Alexa

Wilma

Wilma and a model on a recruitment poster for the buddy program of De Regenboog approximately in 1995
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Wilma
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De Regenboog, interkerkelijke stichting voor verslavingszorg, Postbus 10887, 1001, EW Amsterdam

jouw maatje?

Als buddy bij De Regenboog leer je de wereld van drugverslaafden met aids kennen.
Vrieandschap en gezelligheid staan voorop in het contact met je maatje. Wij bieden training en begeleiding. Heb je 8 uur per week de tijd (liefst overdag), ben je ouder dan 23
jaar en woon je in de regio Amsterdam, bel:020-5317600

Wilma and Alexa on a remake of the original poster in January 2006

foto: Saskia Janssen, grafisch ontwerp: Alexa Tang

Een drugverslaafde

Alexa

Wilma

14

From : Lai Ming Tang <alexatang@hotmail.com>
Sent : Monday, January 16, 2006 3:55 PM
To : Wilma van Eldert <w.eldert@chello.nl>
Subject : RE: Hoi hoi

From : Wilma van Eldert <w.eldert@chello.nl>
Sent : Wednesday, January 18, 2006 6:28 PM
To : “Lai Ming Tang” <alexatang@hotmail.com>
Subject : RE: Hoi hoi

Hey, Wilma, how are you? You know I really happy that I didn’t meet
my 1st client otherwise I won’t have chance to meet you, hehe!!
Sounds a bit not nice but..... anyway......

Hoi Alexa
I am happy to, that I no u, so I hope that I see u more times, sure
I like to go to the bar, I want to ast last time that u was here,
but nex time we do that, and we can eat sometimes here,
I was also nerves befor I met you,
But I really like u an I like to keep in contakt,
Saskia has sent me the peace thatt it write for the newspaper, and
its very good, its axect, how is was, and is, I hope its com in the
newspaper

At the beginning I am a bit worry about to be in a buddy programme
(even that what i chose) coz i don’t know who I am going to meet,
the ﬁrst 15 mins we meet i was a bit insecure you too BUT after that
i realized that you were a GREAT person, I really enjoy the time we
spent --- having dinner, decorating the Christmas tree, going to
Monnickendam(??) and watching TV together...... thinks more is going
to be happen... right?
Although I knew you via Deregenboog, for school project, I don’t
wanna ﬁnish what we have now when i ﬁnish Deregenboog, i do want to
continue our friendship after that...... it is hard to keep my phone
number secret while i am still in the buddy programme , but now i
can make it open, remember once i send you SMS, i didn’t block my
number , I don’t know if you keep it or not, if you forget it, just
email me or... i will call you soon!
I would love to go to the bar with you the one you always go, we
should go one time.....

I don’t have ur pfone nummer, I never look and I don’t no how to put
in in the telefoon hahahha, but I wil write it op, so mail it to me
than I try to do it in the telefoon and athers, I put it on paper.
When u have nothing to do, u cal me and we go to the bar or stay
here, what ever we like to, I am olmost every day here, so u have to
look when u have time, I have always time
Hope to hear soon from u,
oja, the pics are nice, thanks
Liefs
wilma

I told you I wanna put the our email in the newspaper but i don’t
know will i do it now coz i have too much stuff, I would love to
but it doesn’t matter if the design team do it or not coz it won’t
change the situation of what we have.....
So, see you next time!
take good care and thank you so much of your help!
love,
alexa

Hoi, ik ben Wilma. Ik ben 54
jaar, en verslaafd sinds mijn 15e,
das bijna 40 jaar. Sinds 1984 weet
ik dat ik HIV heb, voor zover ik
weet, ben ik de enige overlevende van die groep waar ik ooit
mee begonnen ben, op de Nieuwmarkt, waaronder René Stoute
die later een paar boeken over de
Nieuwmarkt schreef.
Ik mag op een A4-tje schrijven
wat verslaving met je doet, als
ik voorlichting geef op scholen
verwijs ik altijd naar “monky
on ur back” van de Stones, ik
had het zelf niet beter kunnen
omschrijven, je hebt een aap op
je rug en die moet gevoerd worden, anders gaatie bijten. Feed
the beast, zei Glenn Miller al in

de jaren 50. Hoe ik ooit aan de
dope begonnen ben? Nou, daar
kan ik de jaren 60 wel de schuld
van geven, dat, en het feit dat het
niemand iets interesseerde wat ik
deed, heeft ook wel meegeholpen,
pa te druk met de wilde wijven,
en ma had net een kind van een
muzikant, dus die zat ook niet op
mij te wachten, dat hele stiekem
hasj roken, was allemaal reuze
spannend, en als je dan ook nog
spoot, was je helemaal te gek, dat
gaf aanzien, we haalden opium
bij de chinees, we spoten speed,
en slikten LSD, we woonden in
een kraakpand op de nieuwmarkt
en ik kan niet anders zeggen dan
dat ik een waanzinnig leuke tijd
gehad heb, maar ja, de jaren gaan
voorbij, de heroine kwam en dat

heeft me toch wel veel jaren van
m’n leven gekost, je komt er zo
moeilijk vanaf, dat is ook wat ik
altijd op scholen probeer te laten
zien, ik ben normaal, ik weet wat
ik doe, ik heb het helemaal gehad
met die dope en toch gaat er geen
dag voorbij of ik denk eraan, maar
er zijn ook halve dagen dat ik er
niet aan denk. Maar er komen af
en toe van die momenten dat ik
ineens denk, “zal ik wel of zal
ik niet”, zo’n moment is ook zo
weer voorbij hoor, af en toe neem
ik een snuifje, maar meestal hou
ik het bij methadon, dope roken
gaat niet meer, long emﬁceem, en
dat spuiten doe ik al 15 jaar niet
meer, dus voor mezelf vind ik dat
ik het goed doe, ik heb een leuk
huis, geen cent schuld, ik kom

zelfs met m’n geld uit de hele
maand, das al een kunst op zich,
aan de overkant is een café, daar
ga ik wel eens een pilsje of een
kofﬁe drinken, ik heb een computer en internet, ik ga de deur
verder niet uit, m’n buddy komt
af en toe, en ik heb een vriendin,
en n paar vrienden die niet gebruiken, die komen af en toe langs,
mn hiv medicatie werkt goed,
m’n status is al jaren undetectable, wat wil zeggen dat er geen
virus in het bloed gemeten kan
word, das goed dus. Het verschil
met vroeger is dat ik nu alles gewoon doe op methadon, vroeger
moest ik eerst wat hebben anders
kon ik nix doen, dus die geestelijke afhankelijkheid is wel weg, ik
ben eigenlijk heel tevreden met

m’n leven zoals het nu gaat. Heel
af en toe, als ik het niet uithou
omdat de opvliegers in volle
hevigheid op komen, dan neem
ik een heel klein snuifje, ik vind
het hartstikke sterk van mezelf
dat ik zover gekomen ben, maar
goh… wat heeft dat lang geduurd.
10 jaar geleden is er een poster
gemaakt voor de regenboog, het
was een wervings campagne voor
buddies. Ik heb er voor geposeerd
samen met iemand anders die de
buddy moest voorstellen. Nu, 10
jaar later, vind ik zelf dat ik er nog
best goed uitzie. Als dat geen bewijs is dat het goed gaat met me,
weet ik het ook niet meer, ik word
over 2 maanden 55, ik weet niet
hoe lang ik het nog volhoud, maar
ja, dat weet niemand natuurlijk.
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Alexa

Heart cut out in a tree in the
middle of Rembrandtplein.

Sanded indoor heart. Located at
Fannius Scholtenstraat.

Monnickendam, 30 november 2005
Wilma geeft voorlichting aan middelbare scholieren,
gedeelte uit haar lezing
Wilma: Ik gebruik vanaf mijn 15e, dus 40 jaar. Ik gebruik
nog steeds, maar heel weinig.
Ik kan je wel vertellen dat het heel moeilijk is om er vanf
te komen, als je eenmaal begint.
Waarom begint iemand te gebruiken?
Scholieren: Stoer?
Wilma: Ook ja. En ook als je nieuwsgierig bent… Of als
je vrienden het doen. Jullie zijn nog erg jong en zullen er
niet zo snel mee in aanraking komen.
Lerares: Ze zitten wel op een middelbare school, waar op
de hoek van de straat van alles word aangenomen.
Wilma: En als je nou langs loopt en je krijgt wat angeboden, wat doe je dan?
Scholier: Ik weet wel zeker dat ik dat niet doe, maar als het
gebeurt zou ik het zeker afwijzen.
Wilma: Ben je niet nieuwsgierig dan? Ik was altijd heel
nieuwsgierig. De eerste keer dat ik er van hoorde was in
de jaren 60, natuurlijk, een hele andere tijd. Verdovende
middelen en hasj roken, was ik erg nieuwsgierig naar en
wilde het allemaal proberen. Ik wilde weten hoe het voelt.
Het was echt een andere tijd, ik zie toch dat veel kids het
doen om stoer te doen, heel veel.
Scholieren: Hoe voelt het dan eigelijk?
Wilma: Het voelt natuurlijk lekker! Je kan het in drie dingen onderverdelen: uppers, downers en hallucinerende
middelen.
Scholieren: Heeft u dat dan allemaal gebruikt?
Wilma: Ja! Ik heb alles gebruikt, en ik moet zeggen, sommige dingen zijn gewoon echt lekker. Waar iedereen intrapt is dat als je het 1 keer gebruikt en de volgende dag
opstaat en je bent niet ziek, en je hebt geen kater. Dan denk
je “Dat kan ik nog wel een keer doen”. En op een gegeven
moment denk je dat je het wel kan handelen. En dan in 1
keer word je ziek, dan krijg je lichamelijke klachten, en je
wordt gewoon ziek. Vanaf dat moment heb je het gewoon
nodig. Ik woon nu tegenover een kroeg, meestal ga ik daar
kofﬁe drinken ’s morgens. Maar er komen veel alcohol-

isten en dan drink ik wel eens een paar biertjes, maar ik
heb nooit zo van alcohol gehouden, alleen in combinatie
met andere middelen. Met die medicijnen die ik nu heb
kan je toch niet zo veel drinken. De meesten die verslaafd
zijn aan verdovende middelen drinken niet zo veel. Als je
coke gebruikt kan je heel veel drinken, want je wordt niet
dronken. Met XTC is het zo dat je het in het begin het gewoon leuk vind om te doen, en later heb je het gewoon niet
naar je zin als je het niet doet. In het boek van René Stoute
‘Op de rug van witte zwanen’ staat nog een stuk over mij,
want René woonde ook bij mij op het plein. Daarin word
ik omschreven als ‘de barones’ Over het algemeen lees ik
niet zo graag die boeken, ik heb het allemaal meegemaakt.
Roken bestond vroeger niet, ze spoten of ze slikten. Later
zijn ze pas gaan roken. Ik spoot in mijn armen, voeten en
benen. Na verloop van tijd gingen die daar helemaal kapot
van. Toen ben ik ermee gestopt, na een longemﬁceem
waren mijn longen ook helemaal kapot. Ik was gestopt
en steeds ziek, dus ben ik maar een beetje methadon gaan
gebruiken. Ik had allemaal opvliegers, ik zat ook in de
overgang. Ik werd echt ziek en toen dacht ik “Als ik weer
een snuifje neem heb ik nergens last van”. Je hele leven
lang ben je 24 uur per dag bezig met je dope. Als je wakker wordt ben je ziek. Om de 4 à 5 uur wordt je ziek. Het
liefst wil je natuurlijk de hele dag gebruiken maar als je
weinig dope heb kan je wel ziek worden. Iedereen denkt
dat overkomt mij niet, dat overkomt anderen. Je glijdt er
echt heel langzaam in. Je vindt dan echt dat je het allemaal
heel goed doet. Twee weken niet, dan weer een keertje wel,
en maar volhouden. Dan komt er een dag dat je extra geld
heb en dan ga je. Die scene van die dealers en gebruikers
is ook heel spannend, daar moet je eigelijk ook wel een
beetje van afkicken. Daar gebeurt altijd wel wat, het is ook
gewoon het idee dat er wat kan gebeuren: politie invallen,
vechtpartijen etc. Dit zorgt ervoor dat je een zekere spanning in je lijf hebt. Dan val je in een enorm gat, niets vind
je meer interessant. Boodschappen en kinderen boeit je
allemaal niet meer. Kinderen denken dat het leven een lollletje is, dat denk je dan op die leeftijd. Mijn ouders intereseerde het allemaal niet zoveel. Ik kon met moeder nooit
echt opschieten, dus ik heb in tehuizen gezeten, omdat ik
niet naar school ging. Mijn moeder heeft voor afstand van
mij getekend en mijn vader was uit zijn ouderlijke macht
ontzet. Toen moest ik naar een tehuis en daar ging ik dan
dwars liggen en dan ging ik weer naar een strenger tehuis. Binnen de kortste keren zat ik in Rekken, dat is het
strengste tehuis van Nederland. Daar was het echt erg hoor,
40 jaar geleden. Ik heb 9 keer in de gevangenis gezeten,
maar dat is een lachertje vergeleken met Rekken. Toen
ben ik onverbeterlijk verklaard, op mijn 16e. Op mijn 16e
verjaardag ben ik er uit gezet want ik was te negatief voor

de groep. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Ik was al
eerder in Amsterdam geweest, toen ik was weggelopen. Ik
had ook gehoord over Amsterdam van langharige Provo’s.
Lekker op de Dam zitten en stickies roken. En ik dus HUP
gelijk naar Amsterdam! Ik nam toen speed, ik spoot en ik
at heel veel, toen woog ik op den duur 75 kilo. Ik kon alleen nog maar eten en slapen. Ik at ’s ochtends 10 sneden
brood met normaal beleg en daarna moest ik zoete muisjes
nemen. Om 10 uur had ik dan weer honger, aardappelen
met vette jus, ik was helemaal geobsedeerd. Toen ging ik
speed spuiten en werd weer lichter. Toen dacht ik ‘Nou,
da’s voor mij!’. Toen werd ik opgepakt, de jeugdpolitie
ging ’s avonds de kroegen af. Toen ik werd teruggeplaatst,
toen ben ik zo dwars gaan liggen dat ik weer onverbeterlijk
werd verklaard. Daar heb ik toen 3 jaar gezeten. Ik had het
gevoel dat toch niemand zich voor mij interesseerde. Ik
ging op een gegeven moment ook voor mijn moeders neus
een shot nemen. Daar heb je niets over te zeggen, dacht ik
toen. Je hebt afstand van me genomen en mij in een tehuis
gedaan. Nadat ik de eerste keer wegliep was ik gelijk naar
mijn moeder gegaan en ik dacht “Die kinderrechter denkt
natuurlijk, die wil wel”. Toen heeft mijn moeder de politie gebeld om mij weg te halen. Vandaar ben ik ook naar
Amsterdam gegaan. Ik ben ook nog een keer weggelopen
naar Frankfurt, samen met een meisje. Op blote voeten, we
hadden corvee, toen zijn we met zijn vieren weggelopen.
Twee zijn gepakt maar ons was het gelukt. Wij ’s nachts
tussen de koeien de Duitse grens over. Mijn enkels daar
zat helemaal geen vel meer op, van het ijs. Ik had het helemaal niet koud, ik wilde alleen maar weg. Het was een
groep meiden, sommigen van hen hadden in de prostitutie
gezeten, het was het strengste tehuis van Nederland. Er
zaten echt meiden die te jong waren voor de gevangenis.
Ik hoorde daar eigelijk gewoon niet thuis. Ik moest elke
maand naar een strenger paviljoen. Op een gegeven moment moest ik minstens een keer per maand in de isoleer
cel. Ik mocht ook niet weg in het weekend ik kon nergens
naar toe. Ik had dus niks te verliezen. Andere meiden deden
nog goed hun best, als je goed je best deed mocht je om
de 3 maanden een dagje naar huis. Ik ging naar de kerk,
moesten de meisjes voor en de jongens achter en als je dan
omkeek moest je weer naar de isoleer cel.
Scholieren: Wat voel je nou als je ziek bent?
Wilma: Van drugs worden je spieren slapper, als je geen
drugs krijgt spannen ze aan. Dus je krijgt aanvallen, je kan
helemaal niet meer slapen je wordt zenuwachtig. Je voelt
je koud je gaat zweten, je krijgt kippenvel. De tijd gaat niet
voorbij iedere minuut duurt wel een uur.
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A poster by Dawit

Snowheart on the border of the concrete
beach in Westerpark.

A poster by Peet

Saskia

Jules
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GIMME SHELTER
(M. Jagger/K. Richards)
The Rolling Stones

Electric Space Cowboys in Paradiso, 4 januari 2006, nieuwsjaarsparty voor daklozen, v.l.n.r. Ian (drums), Jules, Theo, David en op de voorgrond Clifton

Ooh, a storm is threatening my very life today
If I don’t get some shelter, oh yeah I’m gonna fade away
War, children, it’s just a shot away, it’s just a shot away
War, children, it’s just a shot away, it’s just a shot away
Ooh, see the fire is sweepin, our very streets today
Burns like a red coal carpet, mad bull lost its way
Rape, murder, it’s just a shot away, it’s just a shot away
Rape, murder, it’s just a shot away, it’s just a shot away
Rape, murder, it’s just a shot away, it’s just a shot away
Mmm, the ﬂood is threatening, my very life today
Gimme, gimme shelter, or I’m gonna fade away
War, children, it’s just a shot away, it’s just a shot away
It’s just a shot away, it’s just a thaught away, it’s just a ‘
shot away
I said, love, sister, it’s just a kiss away, it’s just a kiss away
It’s just a kiss away, it’s just a kiss away, kiss away, kiss away, yeah

Paradiso, woensdag 4 januari, 21.00 uur. Het
is een ongewone avond in Paradiso. Alles is
anders dan anders. De toegang is gratis, er
staat geen rij bij de deur en er wordt onrustig
heen en weer gelopen tussen binnen en buiten. De garderobe ligt vol met tassen, rugzakken en paketten. Binnen is het donkerder
dan anders. De meeste concertgangers hebben hun jassen en handschoenen nog aan.
Rechts in de zaal wordt een groot doek beschilderd door een aantal mannen.Aan de
bar gratis frisdrank & chips, geen alcohol.
Een paar oudere dames in uniform met koket hoedje houden een oogje in het zeil.
Het is de jaarlijkse nieuwjaarsparty voor
dak en thuislozen die door het Leger des
Heils wordt georganiseerd. Waarschijnlijk
de enige keer per jaar dat daklozen in Paradiso zijn. De sfeer is goed, het is een onskent-ons-jongens-onder-elkaar-sfeertje en
de blikken bier gaan onder de jassen van
hand tot hand. Hoofdact van de avond zijn
de Electric Space Cowboys, de band van de
Amsterdamse straatpsychiater Jules Thielens. Ze spelen rockmuziek uit de 70-er
jaren (‘classic rock’) en enkele eigen nummers. De band bestaat naast Jules zelf uit
twee professionele muzikanten en wordt af
en toe, zoals ook vanavond, aangvuld door
gast gitarist David Hollestelle. (uit Herman
Broods Wild Romance) De boel komt vlot
op gang en Jimi Hendrix’ ‘Voodoo Chile’
knettert door Pardiso heen. Op de eerste
rijen wordt er druk geswingd, ik herken zeker de helft van hen ook uit de inloophuizen
van De Regenboog. Ik dans met Clifton uit

de Kloof en met Iwan uit Makom. Iwan is
door het dolle heen, als in trance en wil ook
op het podium. Jules zelf is ook in trance.
Het is niet niks om zelf op de bühne van
Paradiso te staan waar je al je grote idolen
hebt gezien. Het ene na het andere toepasselijk gekozen nummer passeert de revue,
‘Gimme Shelter’, ‘Wild Horses’, en na
dik een uur spelen de toegift ‘Whole Lotta
Love’.

Iwan, ?, Clifton in Paradiso, 4 januari 2006

Jules: “In het dagelijkse leven ben ik psychiater en ben ik fulltime bezig met de zorg
voor 320 verwarde dak- en thuislozen in
Amsterdam. Met veel plezier. Deze mensen
hebben geen verleden en geen toekomst. De
meesten zijn al heel veel kwijtgeraakt in hun
leven; familiecontact, vrienden, een baan,
een partner. Een van de weinige dingen die
ze wel hebben behouden is de liefde voor
muziek. Mijn eigen passie is het spelen in
een rockband. Ik merkte dat het mogelijk
is via deze gedeelde passie dichter bij deze
mensen te komen. Zo ontstond het idee voor
‘Rocktherapie’, een vermaak avond door de

band. Noem het ‘verwenpsychiatrie’. We
hebben nu ongeveer 40 maal opgetreden
in diverse instellingen. De reacties waren
boven verwachting. Bijzonder was ook om
te zien hoe, als zeer psychotisch bekend staande mensen plots hele gedichten konden
voordragen en plezier konden maken.Er
was plots erg veel gezond gedrag te zien.
Afgelopen jaar zijn we gestart met het onderdeel ‘Idols’. Hierin kunnen patienten of
medewerkers een vantevoren zelf ingestudeerde song ten gehore brengen. Een soort
moderne variant van de bonte avond, het
personeel lijkt trouwens meer podiumvrees
te hebben dan de patienten…”
Ondanks het alcoholverbod kan Paradiso
tevreden zijn vanavond, de liefde voor muziek gaat inderdaad nooit verloren. Van Clifton mocht ik een paar singeltjes uitzoeken
die hij met zich meesleept in een grote tas.
Ik kies toepasselijk ‘Beat the Street’ van
Sharon Redd en ‘Emotional Rescue’ / met
‘Down in the Hole’ op de b-kant, van de
Rolling Stones.
De volgende dag ben ik toevallig in de gebruikersruimte van Blaka Watra. De kachel
is flink opgestookt, de muren azuurblauw
geschilderd, grote rookwolken van de crack
in de lucht. Wat het helemaal afmaakt is Bob
Marley in de cd-speler. Alle - overwegend
Antilliaanse gebruikers- bewegen al rokend
op de maat van de muziek heen en weer. Het
is bijna gezellig, alsof het een coole club op
Jamaica was. De kracht van muziek is niet van
de lucht.

Singeltjes uit de tas van Clifton

Reggae in de cd speler in gebruikersruimte Blaka Watra

Kalle

Clifton
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After the ﬁrst time I met Clifton
I was pretty confused, and my
initial plan to make a comic together with him pretty soon felt
like a pretty lame plan. He was
telling me stories about what it
was like living outside society,
and it became more and more
clear what a claustrophobic
situation that is. Not only do
you have to struggle to see to
the basic means of surviving,
you also have to ﬁght against
the whole apparatus of society
to do so.

I asked him for stories that I
could tell in pictures, here on
this page. He gave me copies of
letters he had written to different govermental institutions,
where he described different
events where people he knew
had been treated deeply unfair
by the ofﬁcal machinery. People being harrased by ofﬁcials,
and forced into catch 22 situations, using the rules against
them instead of helping them.
People arrested for being so exhausted that they fall asleep in
public, due to constantly having to move around the city.
Since if you look like a homeless, you´re not allowed to sit
on a bench, go lie in the park
or even stand still. There is
nothing funny about this life,
he said. There are no happy
endings, if you get up, they
strike you down again. It was
all heavy issues we were talking about, still it was nice talking to him. The last thing he
told me that day was: Holland
doesn´t have teeth, but it bites.

Afterwards I heard from my
teacher that he was more active trying to get some actual
changes done than I realised.
So the natural thing for me to

Clifton
Marcel
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do together with him was to get
his message out. I decided to
dress his message in the same
way he dresses himself, proper, flawless and with style. The
next time we met I had made
proposals for a graphic proﬁle
for him. We also decided to
write a letter about one of the
biggest problems for homeless
people, the sleeping situation,
and send it to the people who
can improve the situation. We
had some nice talks during the
autumn, and the more I got
to know about him, the more
impressed I got by his will to
help people and his strenght to
keep going. He left Surinam
and came to Holland in 1963
at the age of 15. His mother
worked hard to save money to
send her children abroad. Every two months she was able
to send two of them, until all
her seven children were here.
She had a hard life, he told me,
and sometimes had to to things
she didn’t like to make sure her
children would survive. If you
hang out with bad people you
will do bad things, he told me
about his youth. Since eight
years he has been staying out
of trouble with the police.

“In everything I do I try to
make sure the good side of me
is the bigger part of it. I used
to have a two room apartment,
and I used to let people who
had no where to go stay there
for a while. Once there was this
couple with a small baby who
were in danger of freezing to
death in the streets, and I took
them in to get them away from
the cold. But the constant new
faces in the stairs made my
neighboors think I was dealing drugs or something. They
collected 16 signatures saying
I was doing bad things in the
house. That’s how easy it is to
lose you home. I used to think
that if you paid your rent, tried
to do good, you would be ok.
But I’ve learned it doesn´t always work that way.”

They call themselves the Scene.
The freebasers, and the heroin
smokers, and those who choose
to shoot the heroin, and those that
just choose to be homeless, and
those that have no choice but to be
homeless, and those that ended up
on the street and just never went
back, and those that went to Amsterdam and still are here – on the
streets.

camera system is omnipresent
but the users know where to hide,
where the blind angles give space
for the dealings and doings.
After the shelters close, there
is nothing else to do than walk
around in the night. And you are
not allowed to stop.

They set their own stage in the
centre of Amsterdam; the streets
of the red light district and the
streets around it. The drop-in
shelters for the homeless deﬁne
the outer limits of the geography.

Should the urge for a pipe of
crack or a smoke of heroin overtake you, you would want to be
near the pushers in the ‘street’ so
that you could get your ﬁve-euro
heroin or rock of crack cocaine.
And you are still not allowed to
stop, and the cameras are silently
looking.

In the centre of the red light district the drugs are bought from the
pushers. The police surveillance

If you stop walking the police will
tell you to move. If you have fallen asleep you are ﬁned. Too many

outstanding ﬁnes and you get to
go to jail for a week.
But you got to smoke, so you
hide. You use the doorways,
the staircases, and the sightseeing benches on the prams in the
canals. You team up and keep a
look out for the police. And the
talk goes and everybody knows
where to go and where to be at
what time. When this hideout
closes and when that one opens.
And it’s ‘keep walking’, don’t sit
down, don’t fall asleep the police
will come and get you.
It’s called the Scene and you don’t
see it because it’s not there. It was
there just a second ago but it moved
on in the night, where you are sleeping anyway. You have to get up and
go to work, and they just go on.

Noa
Mike

Delano
Remis
John

Two people met in a city, at a certain place.
Actually it was a kind of a shelter. By going inside this place you are safe for a few
hours and you can also get food there, take
a shower and wash your clothes. As two human beings entered this place together, you
could think of similarities between them,
of course.
The ﬁrst time they met there, they talked
about the possibility of cooking together,
at this place.
The second time they met, they cooked
Couscous, green salad and fruit salad as a
dessert for all the visitors of this place at
that day, about 60 people.
The third time they agreed to meet there,
one of them didn’t show up and the other one waited there for the other person,
among all the other visitors.
After a while, the person who showed up
to the meeting went outside, crossed the
street and entered a café in front of this
place.

Delano & Me
Going out to the dark streets,
walking back home after the ﬁrst
time we cooked together, the
city looks so different suddenly.
Crossing the Zeedijk, a black
man on a bike shouted at me
“Hey, you cooked really good
today!” and continued to bike. I
shouted back “Thank you, thank
you!”. The fact that I was cooking for 60 homeless people today,
sounds so different now. What
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Next time they met there, they cooked together again, this time Ghanese soup. One
of them hurried to go away, while the other
one stayed, cleaned the kitchen and stepped
out while the next shift stepped in and took
their place without even saying a word, like
this is what happens there every day.
The next time they met, it was a few days before Christmas. They sat and talked there.
When they left together, they hugged and
kissed.
The next meeting didn’t happen. One of
them waited for the other one, in front of
this place, in a cold night at the beginning
of January. She decided to leave without
knowing why the other person never came,
she also decided not to look for him anymore or to go back to this place.
As two human beings there is a lot of similarities between them, but they are different. Sometimes, the easiest thing to do is
to identify quickly and totally, in order to
experience the feeling of being one with
yourself again.

have I actually done? I don’t
know. SOS, who am I saving?
There I felt that I was also in a
shelter, hiding, hoping to save my
own soul.
Delano didn’t come. I was waiting for him in the room, doubting
whether noticeable that I am not
one of them. The pool table there
has no holes, the people that were
playing kept knocking the balls
over and over again, but why and
where to? What are the rules of
this game?

I am sitting in a café now, actually right in front of the center,
when I realized that I am hiding
behind the curtain. On the one
hand I am going there, completely bare, willing to give myself,
while on the other hand I am
actually hiding, afraid to reveal
myself.
Ghanese Pearl soup
Chicken in pieces with bone
200 grams of carrots

½ spoon of green cardamom
seeds
1 big onion, cut
2 or 3 cloves of garlic
30 grams of ginger root, ﬁnely
chopped
½ can tomato paste
1 yellow pepper Madame Jeanette (without seeds)
1 can of peeled tomatoes
1 cube of chicken stock
Cook the carrots in salted water.
Take off the skin of the chicken.
Crush the garlic, cardamom and
ginger into a paste, then rub it
onto the chicken. Fry slowly over

Map of Wales drawn by John

Map of Lithuania drawn by Remis

low heat with the chicken in a
soup pan, together with stock and
tomato paste.
Separate the crushed tomatoes
and pepper until smooth and
add to the chicken with 1 liter of
water. Bring to boil and simmer
for 50 minutes or until chicken
is tender. Serve with potato or
rice. (If you want more substance
or you have many people to
feed, add more stock and water
and more vegetables, like green
beans, more carrots, onions
or cabbage and you could add
potatoes into the soup and serve
rice separate)

He keeps talking about the
hypocrisy of this project: “What
good does it do anyway to me
and to the others here? At the end
of the day we are still homeless and also our children and
their children. It’s a circle that
this kind of activities will never
brake…” This makes me move
in unease in my chair and I want
to get out of there. I don’t have
any answers, I guess it’s his way
dealing with his reality.

Brita

“The heart (in Latin cor) is a hollow, muscular organ that pumps
blood through the blood vessels
by repeated, rhythmic contractions. In a human body, the heart
is located almost in the center of
the chest, between the lungs. It’s
tipped slightly so that a part of it
sticks out and taps against the left
side of the chest, which is what
makes it seem as though it is located there. In normal adults, the
heart is about the same size as two
fists. The heart beats about 100,000
times in one day. During an average lifetime, the human heart
will beat more than 2.5 billion

Andrew

times. If you squeeze a tennis ball
hard, you’re using about the same
amount of force your heart uses to
pump blood out to the body. It is
twice as hard as the leg muscles
of a person sprinting. If you place
two fingers at pulse points on your
neck or wrists, you will feel the
blood stopping and starting as it
moves through your arteries. As
an adult, your pulse rate slows to
an average of 72 beats per minute.
The heart pumps about 4 million
liters of blood during an average
lifetime. If you listen to your heart
beat, you’ll hear two sounds, often described as “lub-dub”. These
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“lub” and “dub” sounds are made
by the heart valves as they open and
close. The heart is often illustrated
as an icon, symbolizing love. St.
Valentine’s Day, the 14 of february, is the traditional day on which
you can let people know about your
love. The history of Valentine’s day
can be traced back to an obscure
Catholic Church feast day, said to
be in honor of Saint Valentine. The
day’s associations with romantic
love arrived after the high Middle
Ages, during which the concept
of romantic love was formulated.
In religion the heart is the organ
that is responsible for generating

emotions of love. It is refered to
as “the spiritual heart” but also
called the anahata chakra or the
middle dantyan. Some early Christians believed that it was located
in the physical heart. Confirming the wisdom of the poets and
philosophers, doctors say that
the sudden death of a loved one
really can cause a broken heart.
The condition is called “broken
heart syndrome.” The symptoms
are as a classic heart attack-like
symptoms, including chest pain,
shortness of breath and ﬂuid in
the lungs. Unlike a heart attack,
the condition is reversible. Pa-

tients often are hospitalized but
typically recover within days, and
suffer no permanent damage. For
centuries, doctors have known that
emotional shocks can trigger heart
attacks and sudden deaths. Broken heart syndrome, technically
known as stress cardiomyopathy,
is a different phenomenon. In studies scientists have found out that
factors to trigger this condition is
in most of the times grieving over
the death of a partner, parent or
child, a surprise party, car accident, armed robbery, fierce argument, court appearances and fear
of public speaking.”

Drawing of a dancing heart from the series “The Language of the Heart” made by Andrew. Placed on the shelf in the bar at the Kloof

“So what about the heart?”, I ask Andrew.
“Everything is about the language of the
heart.” he answers.
I can do nothing but agree.
In the year 2000 Andrew started a series of
drawings of dancing hearts. The series is
called “The Language of the Heart”. Right
now he has done around 900 hearts. In the
end there will be 2000.
I am Brita and I study graphic design at
the Gerrit Rietveld Academy here in Amsterdam. In september 2005 we started this
project and we were invited by the Regenboog to do a collaboration with the visitors
of the drop-in-centres. My intention was to

produce some kind of an art piece specially
designed for a visitor of De Kloof, made
exactly after his/her wishes. After talking
to some people at De Kloof I met Andrew.
As we talked about my project and what
he would want me to do, it turned out that
one of his drawings from the “Language
of the Heart” series could be a nice sculpture. Andrew wanted it to be covered with
gold-leafs, in the style of Fernando Botero,
a Colombian artist that dedicates his work
to express volume and mass. So how to
make this sculpture then? After talking to
Andrew it became more and more clear
that he is the artist in this project and my
part is to produce a piece for his collection
as close as possible to the drawing. I found

out that this could be done with a machine
that translates 2D pictures to 3D and then
physically print it out as a sculpture. From
a copy of Andrews drawing that is hanging at De Kloof. I scanned it and used the
design program Illustrator to capture the
shape. Then I gave it to a friend in the architecture department who helped me to
transform it into a 3D drawing in a 3D
program. In the program you can choose
how much volume the sculpture will have.
According to Botero it had to be as much
volume as possible. Whilst writing this article the heart is still in production in one
of the workshops in the Rietveld Academy.
When it’s ﬁnished it will be covered with
gold-leafs.

The sculpture will be exhibited at the opening of the new building of the Princehof
and later permanently placed on a shelf at
De Kloof.

A screenshot from the 3D program in the process of
making the sculpture.
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BLAKA WATRA INLOOPHUIS
Droogbak 1-c
020 - 531 7600
Geopend 7 dagen
per week 11:30 - 18:00

HET AFRIKAHUIS HUISKAMER
Van Ostadestraat 270
1073 TV Amsterdam
Nederland
020 673 4828
020 673 6583
http://www.sma-nederland.nl/afrikahuis.htm
smaafricahouse@hotmail.com
De Huiskamer is open op werkdagen van 12.00-18.00 uur

BLAKA WATRA GEBRUIKERSRUIMTE
Droogbak 1-c
Geopend 7 dagen per
week 11:30 - 22:00

TABE RIENKSHUIS INLOOPHUIS
Oudezijds Achterburgwal 91
020 - 530 9801
Geopend op werkdagen
10:00 - 16:30 (tot 11:00 alleen
voor veldwerk bezoek)

TABE RIENKSHUIS SPUITOMRUIL
Oudezijds Achterburgwal 91
020 - 530 9801
Geopend 7 dagen per week
12:00 - 16:30 en 19:30 - 01:00

TABE RIENKSHUIS VELDWERK
Oudezijds Achterburgwal 91
020 - 530 9801
Open spreekuur Maandag,
Woensdag en vrijdag 10:00 - 11:00

TABE RIENKSHUIS VROUWEN NACHTOPVANG
Oudezijds Achterburgwal 91
020 - 530 9801
Geopend 7 dagen per week
20:00 - 08:00

INLOOPHUIS DE KLOOF
Kloveniersburgwal 95
1011 KB Amsterdam
020 - 618 9649
Geopend Maandag,
Dinsdag 10:00 - 12:00 en 14:00 - 16:00,
Woensdag t.m Vrijdag 10:00 - 16:00

ZWERVERSCAFÈ DE KLOOF
Kloveniersburgwal 95
1011 KB Amsterdam
020 - 618 9649
Geopend Maandag en
Donderdag 19:45 - 21:30.

INLOOPHUIS MAKOM
Van Ostadestraat 153
1073 TK
020 - 6644005
Geopend Maandag, Woensdag,
Vrijdag en Zaterdag 10:00 12:30 en 13:30 - 16:00.
Woensdag ook 17:00 - 20:00.
Zondag 13:00 - 16:00

KUNSTSUITE MAKOM
Van Ostadestraat 153
1073 TK
020 - 6644005
Geopend Woensdag 10:00 - 16:00
en Vrijdag 13:30 - 16:00

INLOOPHUIS OUD WEST
Bilderdijkstraat 182 Hs
1053 LD Amsterdam
Tel: 020 - 616 2159
Geopend Maandag t/m
Zaterdag 09:00 - 12:00, Maan
dag, Woensdag en Donderdag
ook 14:00 - 16:00, Dinsdag ook
18:00 - 21:00.
Zondag 11:00 - 16:00

GEBRUIKERSRUIMTE PRINCENHOF
Oudezijdsvoorburgwal 165
Geopend 7 dagen per week
11:00 - 19:00

GEBRUIKERSRUIMTE WESTERPARK
Van Der Hoopstraat 93 HS
020 - 682 7622
Geopend 7 dagen per week
12:00 - 18:00

Het Afrika Huis wil in Nederland verblijvende Afrikanen, die in
de marge van de samenleving leven of daar terecht dreigen
te komen, ondersteunen met praktische en pastorale hulp.
In de Huiskamer kunnen mensen tot rust komen, met elkaar
praten, zich ontspannen (bijvoorbeeld tafeltennis of dammen) of een luisterend oor vinden. Er is thee, koffie en een
boterham. Ook wordt twee keer per week een warme maaltijd
gemaakt. De vrijwilligers proberen samen met de bezoekers
een oplossing te vinden voor problemen, zoals problemen
met werk, slaapplaatsen, medische steun etc.

BELANGENBEHARTIGING AMSTERDAMSE
DAK- EN THUISLOZEN (BADT)
Bilderdijkstraat 182 -huis
1053 LD Amsterdam
Nederland
Postbus 15113
1001 MC Amsterdam
Nederland
06 1019 5597
http://www.badt.nl
B_A_D_T@hotmail.com
BADT maakt zich sterk voor verbetering van de situatie van
Amsterdamse dak- en thuislozen. Tijdens bijeenkomsen
(eens per drie weken) worden problemen en de mogelijke
oplossing daarvan besproken. Elke Amsterdamse dak- en
thuisloze is welkom.

BIKBUS, MOBIELE MAALTIJDVOORZIENING VOOR
DAK- EN THUISLOZEN
020 622 6211
Rode Kruis
Openingstijden
Waterlooplein (tegenover Moses en Aaronkerk):
di en do 17.45-19.00 uur
Voor € 1,40 à € 1,60 kunnen dak- en thuislozen een warme
maaltijd krijgen. De Bikbus biedt een plaatsje om even op
te warmen, en fungeert ook als informatiepunt. Voor info:
Nederlandse Rode Kruis, district Amsterdam.

LEGER DES HEILS DIENSTENCENTRUM
AMSTERDAM ZUIDOOST
Klieverink 100 C
1104 KC Amsterdam
Nederland
020 461 0203
http://www.legerdesheils.com/
Tweedehands kledingwinkel, verstrekking warme maaltijden,
bijbelgespreksgroepen, jeugdactiviteiten, maatschappelijk
werk en woontraining/-begeleiding.

DE EETKAMER, EETGELEGENHEID
(Ex-)CLIëNTEN VAN DE GGZ
Wenslauerstraat 22
1053 BA Amsterdam
Nederland
020 618 1968
opgeven als gast of als kok
Openingstijden
Dinsdagavond. Vòòr 13.00 uur opgeven.
Maximaal 16 personen. Prijs: € 5,-.

FILAH, EETCAFé VOOR DAK- EN THUISLOZEN
Van der Hoopstraat 43 hs
1051 VB Amsterdam
Nederland
020 669 4473
jaap.kolkman@zonnet.nl
Ma, wo en do: 16.30 uur open, om 18.00 uur eten
Het eetcafé voor dak- en thuislozen is een initiatief van de
Nassaukerk. Ledereen is welkom.

LEGER DES HEILS
Oudezijds Achterburgwal 45
1012 DB Amsterdam
Nederland
020 422 7505
http://www.legerdesheils.com/

INLOOPHUIS DE SCHAKEL
De Wittenkade 109
1052 AG Amsterdam
Nederland
020 684 7820
Ma t/m do:
ontbijt 07.30-09.00 uur
inloop 09.00-13.00 uur
De Schakel wordt voornamelijk door dak- en thuislozen
bezocht. Activiteiten: dagopvang met koffie, thee, krant,
spreekuur, ontbijt, schone kleren en noodhulp.
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STICHTING STOELENPROJECT
Marnixstraat 248
1016 TL Amsterdam
Nederland
Gehuisvest onder parkeergarage
020 494 5727
http://www.stoelenproject.nl
info@stoelenproject.nl

DAG BESTEDINGS PROJECT (DBP)
Haarlemmerstraat 146 - 148
1013 EZ Amsterdam
Nederland
020 428 3072
http://www.volksbond.nl
Koffiehuis:
voor bezoekers: dagelijks 09.00-19.00 uur

Uitgifte toegangskaarten:
Dinsdag en zaterdag 08.00-09.30 uur bij het Stoelenproject. Ook indien men uitgeslapen is bij de HVO-de Veste
Poeldijkstraat 16. Aanbieden van laagdrempelig avond- en
nachtopvang aan dak- en thuislozen. Het Stoelenproject
biedt dak- en thuislozen basale voorzieningen, zoals een
warme en veilige plek om te slapen, een eenvoudige maaltijd
en eventueel schone kleding. Het project is open in de
periode 15 september tot en met 30 april. Iedere avond kunnen 40 mensen terecht. Daarnaast zijn er 5 crisisplaatsen.
Tijdens de koude-opvang (als het enige dagen vriest) is er
plaats voor 50 mensen. Om gebruik te kunnen maken van
het project is een toegangskaart nodig.

Het Dag Bestedings Project (DBP) is er voor dak- en thuisloze
mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die om welke reden dan
ook onvoldoende in staat zijn om voor zichzelf een zinvolle
dagbesteding te organiseren maar daar wel behoefte aan
hebben. Het DBP bestaat uit een kofiehuis / inloopvoorziening (50 personen per dag) en uit een tweedehands kledingwinkel waar men werk- en leertrajecten kan volgen
(17 personen per dag).

DE TWEEDE MIJL
Willemsstraat 39
1015 HW Amsterdam
Nederland
020 623 2828
http://www.totheildesvolks.nl
schrijf@detweedemijl.nl
Maandag, woensdag en vrijdag: 11.00-15.00 uur
De Tweede Mijl is een inloophuis waar dak- en thuislozen
terecht kunnen voor koffie, een maaltijd, een gesprek en
indien nodig dekens en kleding.
De Tweede Mijl wil praktische hulpverlening combineren met
evangelisatie. Gevestigd in een gebouw van de christelijke
Stichting Tot Heil des Volks.

WERKGROEP VLUCHTELINGEN ZUIDER AMSTEL
Rijnstraat 115
1079 HA Amsterdam
Nederland
020 301 0030
Voor het ondersteunen bij aanpassing van mensen die uit
een andere cultuur komen en nu in deze buurt wonen. Contactpersoon: dhr. J. Kraaijeveld.

VOEDSELBANK AMSTERDAM (VBA)
Kempering 66
1104 KG Amsterdam
Nederland
020 531 7615
http://www.amsterdam.voedselbank.org
stichtingvoedselbank@wanadoo.nl
Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) verhindert dat goed
voedsel verloren gaat door de voor verkoop afgekeurde partijen te verdelen over sociale restaurants en families die onder
het bestaansminimum leven. Doel is een bijdrage te leveren
aan de vermindering van (verborgen) armoede.
De voedselpakketten zijn bedoeld voor mensen die niet rond
kunnen komen, en niet als extraatje voor mensen die het
niet breed hebben. Er zijn uitdeelpunten in Zuidoost, Zeeburg
en Noord. Er wordt gewerkt aan initiatieven in Osdorp en
Oost/Watergraafsmeer.

DE ZUSTERS AUGUSTINESSEN VAN SINT MONICA
Warmoesstraat 159
1012 JC Amsterdam
Nederland
020 623 7213
http://www.zustersaugustinessen.nl
amsterdam@zustersaugustinessen.nl
De zusters Augustinessen bieden tijdelijk opvang in hun
klooster aan vrouwen en kinderen die om wat voor reden dan
ook geen ander verblijf hebben.
Ook worden dagelijks pakjes boterhammen uitgedeeld aan
dak- en thuislozen.

LEGER DES HEILS DIENSTENCENTRUM
NOORD / KOMPAS
Loenermark 318
1025 TD Amsterdam
Nederland
020 636 8219
http://www.legerdesheils.com
Ma en wo ‘s middags en do de hele dag.
Het Kompas is een inloopvoorziening, o.a. kleding verkoop.

DON BOSCOHUIS AMSTERDAM
Apollolaan 91
1077 AM Amsterdam
Nederland
020 679 2095
http://www.donbosco.nl
http://jonathan.donbosco.nl
donboscoamsterdam@yahoo.com
dbjonathan@planet.nl
Het Don Boscohuis Amsterdam is een initiatief van de Salesianen van Don Bosco.
Dit is een wereldwijde beweging die zich inzet voor jeugd
en jongeren, in het bijzonder voor hen die buitengesloten
worden, kansen mislopen of slachtoffer zijn van de omstandigheden waarin ze opgroeien.
Leefgemeenschap
In het Don Boscohuis wonen vijf jonge mensen die huisvesting bieden aan twee jongeren die tijdelijk dakloos zijn.
Commissie SAMEN
SAMEN bemiddelt jongeren van 18-30 jaar naar projecten
van straatkinderen in de Derde Wereld. De commissie heeft
haar thuisbasis in het Don Boscohuis.
Don Bosco Jonathan. Jonathan zet zich in voor dak- en
thuisloze jongeren in Amsterdam. Zo worden activiteiten op
verschillende opvanglocaties georganiseerd. Ook is er een
maatjesproject.

GÈRE PAULUSSEN LEEFKRINGHUIS
Koekoeksstraat 12 - 16
1021 TX Amsterdam
Nederland
020 636 2539
(dag en nacht)
http://www.leefkringhuis-noord.nl
info@leefkringhuis-noord.nl
Leefkringhuis Gère Paulussenhuis is 24 uur per dag open
Spreekuur: ma en vr 13.30-14.30 uur
Vrouwenspreekuur: vr 09.30-10.30 uur
NB: in nood kan men altijd terecht
Biedt hulp aan kinderen (0-18 jaar) en aan gezinnen.
Hulp bestaat uit praktische zorg, 24-uurs zorg, dagopvang en
thuiszorg. Ledereen die in Amsterdam-Noord woont, kinderen
dus ook, mag naar het spreekuur komen.

INLOOP JONGE MOEDERS EN ZWANGERE MEIDEN
Apollolaan 91
1077 AM Amsterdam
Nederland
020 675 31 59
http://jonathan.donbosco.nl
Woensdag: 14.30-17.00 uur

ZUSTERS VAN MOEDER THERESA
Egelantiersstraat 147
1015 RA Amsterdam
Nederland
020 625 1952

De doelstelling van de inloop is om (thuisloze) jonge moeders en zwangere meiden (18-24 jr.) de mogelijkheid te bieden
op een ontspannen manier in contact te komen met andere
jonge moeders en zwangere meiden.

De zusters van Moeder Theresa helpen alcohol- en drugsverslaafden, eenzamen, geestelijk lichtbegaafden, zieken en al
wie om andere redenen aan de rand van de maatschappij is
komen te staan.
De zusters bieden open maaltijden, huisbezoek en vrouwenopvang.

STICHTING SPREEKBUIS
Sumatrastraat 170
1094 NP Amsterdam
Nederland
020 665 4595
Ma t/m vr: 08.00-13.00 uur.

AMSTERDAMMERS HELPEN AMSTERDAMMERS
Oudezijds Voorburgwal 125
1012 EP Amsterdam
Nederland
020 627 4422
http://www.aha-dienstverlening.nl
dbvno@hetnet.nl
Maandag t/m vrijdag: 10.00-12.30 en 13.15-16.00 uur.
Amsterdammers helpen Amsterdammers is een project van
de Stichting Stads-Evangelisatie. Er is koffie en thee voor
iedereen die een praatje wil maken of wil komen werken in
de werkplaats. Eens in de twee maanden wordt een dienst
georganiseerd in een zaal van het Leger des Heils. Na de
dienst is er een warme maaltijd en een kop koffie.

Inloop voor dak- en thuislozen. Koffie, douchen. Handdoeken
aanwezig. Gratis kleding beschikbaar, indien voorradig.

Gerrit Rietveld Academy

The Raindow Foundation
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