
DAKLOOSHEID EN CORONA 
 
We moeten allemaal zoveel mogelijk thuis blijven, zegt de overheid.  
Maar hoe doe je dat, wanneer je dakloos bent?  
Op advies van de GGD zijn de dakloze mensen uit de grootschalige nachtopvang ondergebracht in 
kamers in hotels, in 24-uurs opvang dus.  
De afdeling Maatschappelijke Opvang van de gemeente, onder verantwoordelijkheid van 
wethouder Bert van Alphen, verdient een groot compliment voor deze omvangrijke operatie.  
Door iedereen ‘van straat te ‘halen’ ontstaan wel weer nieuwe problemen. Ook mensen die zoals 
dat heet ‘groepsongeschikt’ zijn – bv. vanwege psychiatrische problemen of verslaving – kwamen 
in de hotels terecht en dit geeft zowel binnen de groep als in de omgeving de nodige overlast. Het 
inderdaad soms hoogst irritante gedrag van een kleine groep wordt door lokale media in deze 
coronakomkommertijd gretig uitvergroot en geprojecteerd op de héle groep van daklozen. Veel 
mensen hebben het in de hotels beter dan ze het in jaren gehad hebben en zijn alleen maar blij en 
dankbaar met deze opvang en gedragen zich daar ook naar. Dát komt niet in de media.  
Mensen die voor overlast zorgen, worden geschorst en komen weer op straat terecht. Daar 
vertoeven ook nog mensen die zelf liever buiten slapen dan toch nog dicht op andere mensen in 
de opvang, om zich te beschermen tegen besmetting of omdat ze niet tegen prikkels kunnen. 
Helaas ontstaat er de laatste weken ook voor de opvang in hotels weer een wachtlijst. 
Voor de minstens 50 mensen die nog steeds of opnieuw op straat zijn, brengen de 
coronamaatregelen nieuwe problemen met zich mee. De soepbus, waar dagelijks soep en brood 
te krijgen was, rijdt niet meer “omdat iedereen in de opvang kan”. Plekken waar men overdag 
terecht kon, zijn allemaal gesloten. Zelfs handen wassen of naar de wc gaan is bijna onmogelijk. 
Ook de dagbesteding, waar veel mensen nog een zakcentje (bij)verdienden, ligt veelal stil. Het 
werk van Straatnieuwsverkopers is ondoenlijk geworden. “Als je geen recht hebt op een 
daklozenuitkering” zei iemand tegen me, “zijn er nog twee alternatieven, bedelen of stelen. Ik wil 
het allebei niet, maar om te kunnen bedelen zijn er veel te weinig mensen op straat, dus wat blijft 
er dan nog over …?”.  
Er zijn wel particuliere initiatieven om te helpen. De wekelijkse vieringen en maaltijden van het 
Straatpastoraat moesten helaas gestaakt worden, maar buitenslapers kunnen op vrijdag nog wel 
een maaltijd afhalen. Enkele christelijke groepen delen op bepaalde avonden op de plaats en de 
tijd van de soepbus maaltijden uit. Probleem daarbij is dan weer dat de 
‘anderhalvemetersamenleving’ bij straatburgers nog niet erg is ingedaald, waardoor het toch weer 
gauw gevaarlijk wordt. “Ik heb wel grotere problemen dan corona”, hoorde ik zeggen. 
Dak- en thuislozen horen, ook qua gezondheid, tot de meest kwetsbare groepen in deze 
coronatijd. Niet alles kan voor iedereen worden geregeld, maar de gemeente, de 
opvanginstellingen en organisaties als de onze, blijven zoeken naar oplossingen voor de nog 
resterende problemen. Hopelijk wordt volgehouden, ook als het langer gaat duren.  
Wie weet, komen daar nog leerzame en inspirerende ervaringen uit voort voor daarná …  
 
Klaas Koffeman, straatpastor 


