Je hele
hebben en
houen
in een tas

SARAH
19 JAAR /AMSTERDAM
ZWERFT SINDS: ONBEKEND

JULLIEN
21 JAAR /AMSTERDAM
ZWERFT SINDS: 2005

CAROLIEN
18 JAAR /BREUKELEN
ZWERFT SINDS: 2009

‘Ik ging als elfjarige uit huis. Er was
veel ruzie. Ik weet niet op hoeveel
plekken ik heb gewoond. Te veel. De
toekomst zie ik somber in, ik durf daar
niet over na te denken. Tegenwoordig
gaat toch iedereen dood, misschien
ben ik de volgende.’

‘Op mijn tiende is mijn vader over
leden. Vanaf toen woonde ik in ver
schillende kindertehuizen en internat
en. Op mijn zeventiende ben ik tijdens
het weekendverlof weggelopen, na
ruzie met mijn moeder.’

‘Mijn moeder is overleden in mei 2009.
Mijn vader had daarna zijn eigen tijd
en ruimte nodig. Hij vond mij maar
lastig en zei letterlijk ‘Je moet weg’.
Sindsdien ben ik constant onderweg.’

MELVIN
24 JAAR /UTRECHT
ZWERFT SINDS: 2008

ABDULAI
2 JAAR /GEHEIM
ZWERFT SINDS: 2007

SEAN
18 JAAR /AMSTERDAM
ZWERFT SINDS: 2009

‘Mijn verslavingsproblemen zijn er
eigenlijk ingeslopen. Toen ik twaalf
was, ben ik begonnen met blowen.
Dit verruilde ik op mijn zestiende voor
cocaïne. Vanaf mijn achtiende ben ik
me meer gaan verdiepen in de alco
hol. Sinds elf maanden ben ik clean.’

‘Abdulai is mijn zoontje’, vertelt Gina
(26 jaar). ‘In 2007 is hij mishandeld
door zijn vader. Er is toen een melding
kindermishandeling gedaan.
Sindsdien hebben wij op verschil
lende (opvang)plekken gewoond.’

‘Ik ben door mijn ouders het huis
uitgetrapt. Dat is zo’n vier maanden
geleden. Zij konden mij thuis niet
meer aan. Ik heb wel het een ander
uitgehaald ja. Zo ben ik op straat
terecht gekomen.’

‘IK WIL EEN VASTE PLEK’
SARAH
19 JAAR
AMSTERDAM
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‘Ik durf niet na te denken over de toekomst, leef gewoon met
de dag’, vertelt Sarah, negentien jaar oud. Door constante
ruzie verliet ze haar ouderlijk huis toen ze nog maar elf jaar
was. Nu, vele huizen en opvangplekken verder, woont ze in
een woning van Satelliet Wonen in Amsterdam. Hoe lang ze
daar nog mag blijven, is onduidelijk.
‘Je mag daar eigenlijk maar wonen tot je achttiende’, legt Sarah uit.
‘Er zijn te weinig opvangplekken. Straks heeft iemand anders mijn kamer nodig, dan moet ik weg.’ Ze kan zich niet herinneren op hoeveel
plekken ze gewoond heeft. ‘Op teveel’, is haar antwoord.
Niet serieus genomen
Een middelbaar schooldiploma heeft Sarah nooit gehaald. ‘Ik deed
wel een opleiding verzorging. Maar ik kreeg mijn diploma niet omdat
ik te weinig stage-uren had.’ Het was moeilijk voor haar om alsnog
haar opleiding af te maken. Uiteindelijk is dat ook niet gelukt. ‘Ik
moest achter mijn papieren aan en doorliep testen om te kijken wat
mijn niveau was. Maar je kunt niet naar school gaan als je telkens op
verschillende plekken slaapt. Dat werkt niet.’
Nu volgt Sarah een DWI-traject, een soort stage. Daar leert ze dingen
zoals fietsen maken of met computers werken. Tenminste, dat is de
bedoeling. ‘Het is er net een buurthuis. Ik wil echt iets doen, maar
daar zit je heel de dag. Ik voel me er niet serieus genomen.’ Ook
de stagevergoeding is volgens haar niet veel soeps. ‘Je kunt er net
je huur mee betalen, dan is het alweer op. Ik zou wel willen werken,
maar het is lastig om een baantje te vinden. Ik werd niet eens aangenomen bij de Albert Heijn. Het maakt me niet uit wat voor werk het is,
als ik maar eerlijk betaald krijg.’

‘Ik kom niet vooruit’
Het is even stil als Sarah gevraagd wordt hoe ze zich voelt. ‘Niet
goed’, antwoordt ze uiteindelijk. ‘Ik voel me machteloos. Mensen
begrijpen me niet. Als ik praat met begeleiders lijkt het alsof ik tegen
een muur praat’, vertelt ze. Volgens haar hebben meer jongeren in
haar omgeving dat gevoel. ‘Het is de schuld van de politieke mensen.
Zij maken schulden, ontvangen bonussen. Wat krijgen wij? We worden overal gedumpt, keer op keer. Ze doen nu niks. Ik wil naar school
of werken. Maar ik kom niet vooruit, ondanks alle begeleiding.’
‘Voel ik me net ergens thuis, moet ik weer vertrekken.’
Op de vraag of ze toekomstdromen heeft, schudt Sarah haar hoofd.
‘Ik weet het niet’, zegt ze aarzelend. ‘Ik zie het somber in. Tegenwoordig gaat toch iedereen dood, misschien ben ik de volgende.’ Hoewel
ze aangeeft niet te durven dromen over de toekomst geeft ze wel aan
dat ze vroeger graag kinderleidster wilde worden. Nu zou ze liever
met dieren werken. ‘Niet als dierenartsassistente, hoor. Ik wil geen
bloed zien, maar gewoon dieren verzorgen.’ Uiteindelijk is er één
ding dat Sarah echt wil. ‘Ik wil een vaste plek. Verhuizen om de twee,
drie maanden is niet leuk. Voel ik me net ergens thuis, moet ik weer
vertrekken.’

GEMEENTEN:
ZWERFJONGEREN WILLEN BELEID!
Ken de doelgroep,
aard en omvang van
de problematiek

Neem zelf de regie

Ontwikkel een
duidelijke visie

TIP
Download de handreiking voor
gemeenten ‘Aanpak zwerfjongerenproblematiek (een uitgave van BMC
Onderzoek in opdracht van VWS)
via www.zwerfnet.nl

Maak afspraken
over financiering,
regie, coördinatie
en monitoring

Bepaal een
ambitie en maak
een stappenplan

Activeer de
betrokken partijen

Betrek zwerfjongeren
via jongeren
participatie

TIP
Voor meer informatie over jongerenparticipatie en zwerfjongerenversterking, neem contact op met Stichting
Zwerfjongeren Nederland (info@
zwerfjongeren.nl / 020 4940515)

GEEN
ZWERFJONGEREN
MEER
OP STRAAT
Dat is de afspraak die staatssecretaris Bussemaker van VWS,
minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin, Stichting Zwerfjongeren
Nederland en andere betrokken partijen met elkaar hebben gemaakt
in september 2009.
Stichting Zwerfjongeren Nederland is vastbesloten verantwoordelijke partijen
hieraan te houden. Daarom lanceren wij de campagne ‘Je hele hebben en
houen in een tas’. Deze is geopend door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Máxima op 3 december 2009 in Rotterdam.
Zwerfjongeren zijn altijd onderweg van plek naar plek door onwil of onmacht.
Door regelgeving vallen ze tussen wal en schip. Uiteindelijk is de gemeente
verantwoordelijk voor de regie.
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Stichting
Zwerfjongeren Nederland zet zich in voor
duizenden zwerfjongeren in Nederland. Wij zijn voor
deze missie afhankelijk van fondsen en donaties.
Uw steun blijft daarom broodnodig.
Stort uw bijdrage op giro 4500.400

Postbus 95301 - 1090 HH Amsterdam - www.zwerfjongeren.nl

