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zijn katten die hij traint om voedsel 
voor hem te vangen dat hij vervolgens, 
samen met zijn viervoeters, oppeuzelt. 
Ook legt hij uit waarom men juist in 
de winter berichten in de krant leest 
over daklozen die in de problemen 
komen bij de politie. Het antwoord 
laat zich raden; een dakloze slaapt 
tijdens de vorstperiode liever in een 
warme cel dan onder een koude, 
vochtige brug. Arjan vertelt ook over 
de hulpverlening voor psychische 
patiënten, vroeger en nu, en over 
politieke zaken. Hij heeft er zo zijn 
mening en gedachten over. Na twee 
uur tijd is de stadswandeling ten einde 
en weet ik zeker dat ik vanaf deze dag 
anders zal kijken naar daklozen. 

INITIATIEFNEMER
Na de Stadswandeling spreek ik 
Jan de Rond, projectleider bij Mooi 
zo Goed zo ‘s-Hertogenbosch, 
een organisatie die energie en 
creativiteit van vrijwilligers koppelt 

aan de expertise en capaciteiten van 
bedrijven en instellingen. De Rond 
is bedenker en initiatiefnemer van  
stadswandeling De Verscholen Stad. 

‘Dat je vanaf nu anders kijkt naar 
daklozen, is precies de bedoeling’, 
vertelt De Rond. ‘Den Bosch kent 
relatief veel daklozen, maar dat is 
eigenlijk nooit anders geweest. Deze 
stad is namelijk het hoogste plekje in 

de wijde omgeving. Maar Den Bosch 
behoort ook tot de top als het om 
vrijwilligers gaat. Mensen zetten zich 
hier in de stad graag in voor anderen. 

goed. Maar ook voor de gidsen zijn 
de stadswandelingen belangrijk. 
In de eerste instantie hadden ze 
koudwatervrees, ik moest ze echt 
over de streep trekken. Maar nu zijn 
er alleen maar voordelen. Het geeft 
de ex-daklozen een doel en een goed 
gevoel. En de stadswandelingen 
lopen goed, de gidsen hebben de 
eerste vijf jaar met 3500 wandelaars 
rondgelopen. Ze klimmen vanaf 
onder aan de ladder weer op, ze 
bevinden zich weer onder de mensen 
en krijgen waardering voor hun werk.’

MYSTERY ADVENTURE 
Jan de Rond heeft inmiddels weer een 

Ikzelf wilde me graag inzetten voor 
de vele dak- en thuislozen. Wist je 
dat er naast de 250 bekende daklozen 
naar schatting een paar duizend 
verborgen daklozen, bij kennissen, 
familie of elders op de bank slapen? 
Een schrijnende zaak waar iets aan 
gedaan moet worden. Mijn plan: wat 
als we de thuis- en daklozen zouden 
inzetten als gids? Daarmee zouden 
ze een zakcentje verdienen en tevens 
geld bij elkaar brengen voor projecten 
voor dak- en thuislozen. Samen met 
de Rotaryclub ’s-Hertogenbosch 
West, SOS Rommelmarkt, Pastoraal 
Uitzendbureau en wat kleine bedrijven 
zijn we in 2012 met dit plan van 
start gegaan. De Stadswandeling De 
Verscholen Stad bestaat inmiddels acht 
jaar. Het project hebben we ondertussen 
overgedragen aan Stichting Loods die 
vanuit een visie werkt om mensen hun 
talenten en krachten te laten inzetten.’

ANDERE INZICHTEN
In 2012 was de eerste Stadswandeling, 
de première, een feit. Vanaf dat jaar 
wordt dit culturele uitje geboekt door 
scholen, bedrijven en particulieren.  
De Rond: ‘Wat me keer op keer opvalt, 
is dat mensen vooraf vaak vooroordelen 
hebben die achteraf worden herzien. 
Ooit zei een CEO vooraf tegen me: 
‘dakloos zijn is een keuze.’ Achteraf 
nam hij zijn woorden terug. Dakloos 
worden kan iedereen overkomen. Dat 
inzichten veranderen vind ik een groot 

nieuw project op poten gezet; Mystery 
Adventure Den Bosch. ‘Eigenlijk zegt 
de naam het al en eigenlijk zou het 
een mysterie moeten blijven, maar 
voor Vakblad Fondsenwerving licht 
ik speciaal een tipje van de sluier: 
tijdens Mystery Adventure worden 
deelnemers dakloos. Je levert alles 
in, behalve je kleding, schoenen en 
bril. Daarna ga je op zoek naar de 
eerste levensbehoeften; een plek om 
te slapen, water, voedsel, toiletpapier, 
geld en brandstof. Onder andere een 
studentenvereniging en werknemers 
van de rechtbank ondervonden al hoe 
het voelt om dakloos te zijn. Tijdens 
de stadswandeling De Verscholen 
Stad maak je het van buiten mee, 
tijdens dit Mystery Adventure komt 
het dakloos zijn wel heel dichtbij...’

LOKALE GOEDEDOELENGIDS
Ven wat cijfers: In de gemeente 
Den Bosch is 39 procent van de 
18-plussers op de een of andere 
manier actief als vrijwilliger. Nog 
meer statistieken: zo’n 46.000 
vrijwilligers besteden circa 9,5 
miljoen uur om de stad en haar 
omliggende dorpen groener, socialer 
en mooier te maken. Zo leveren ze 
een bijdrage aan het leefklimaat 
van Den Bosch. Maar er zijn ook 
mensen, particulieren en bedrijven, 
die financieel hun steentje bij willen 
dragen. In Nederland wordt jaarlijks 
bijna zes miljard euro geschonken Tekening door Miesjel van Gerwen

Jan de Rond

aan goede doelen. Het grootste deel 
van deze schenkingen gaat naar 
grote nationale en internationale 
organisaties, slechts weinig naar lokale 
organisaties. De Rond: ‘Vandaaruit 
ontstond bij mij het idee voor een 
lokale goededoelengids waarin uitleg 
wordt gegeven over 66 goede doelen 
in Den Bosch. In januari 2018 zijn 
rotaryclub ’s-Hertogenbosch-West 
en ik gestart met de voorbereidingen 
voor de eerste lokale goededoelengids 
’s-Hertogenbosch en in juli 2019 was 
het boekje een feit. Inmiddels tonen 
ook andere rotaryclubs - Vught, 
Heusden en Alkmaar - belangstelling 
voor het concept en heb ik de 
ambitie om via het Rotarynetwerk in 
Nederland (500 clubs en 19.000 leden) 
in 2025 in zoveel mogelijk gemeenten 
en regio’s een lokale goededoelengids 
uit te geven. Want wat ons hier in Den 
Bosch lukt, kan in elke stad slagen.’ ◊

Ze klimmen vanaf onder aan de ladder weer op, 
ze bevinden zich weer onder de mensen en krijgen 
waardering voor hun werk
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