
Beste gemeenteleden, 

 

Verslagen klopte Piotr bij Stichting Ontmoeting aan. Enkele weken geleden is hij buiten zijn 

schuld om ontslagen. Hij stond diezelfde dag nog op straat met zijn koffers. De dagen die 

daarop volgden moest Piotr noodgedwongen buiten slapen maar hij verloor de moed niet en 

ging op zoek naar werk. Hij moest immers geld verdienen om voor zijn gezin in Bulgarije de 

kost te verdienen. In Bulgarije had hij alles geprobeerd, maar het lukte hem niet om aan het 

werk te komen. In Nederland was er wel werk en kon hij genoeg verdienen om zijn gezin te 

onderhouden.  

 

Tot overmaat van ramp werd zijn telefoon gestolen bij een inloophuis en had hij geen geld 

om een nieuwe te kopen. Zo kwam hij bij ons aan.  

Gelukkig hebben we hem kunnen helpen met een gebruikte telefoon. We zijn gelijk samen 

met hem gaan bellen voor een nieuwe baan. Inmiddels is Piotr weer aan het werk. Als we 

hem niet geholpen hadden, was de kans groot geweest dat hij nog steeds op straat zou 

leven.  

 

Alleen al in Rotterdam leven naar schatting rond de 200 dakloze Oost-Europeanen. Ze zijn  

naar Nederland gekomen om te werken. Het uitzendbureau biedt zowel werk als 

accommodatie aan. Als ze om welke reden dan ook hun werk verliezen staan ze dan ook 

direct op straat. Als het in de nacht vriest kunnen zij in een winteropvang slapen. Alle andere 

dagen slapen ze buiten en hebben ze geen recht op nachtopvang. Het buiten slapen en leven 

brengt grote risico’s met zich mee. Mensen worden in hun slaap beroofd en ook overdag 

worden regelmatig persoonlijke eigendommen zoals een portemonnee of  telefoon gestolen. 

 

Hoe langer zij op straat leven hoe meer de vermoeidheid toeslaat en daarmee ook het risico 

op verslavingen. Een onderdeel van het werk van Stichting Ontmoeting is om deze dakloze 

mensen zo snel mogelijk naar werk te begeleiden.   

 

Een telefoon is essentieel om weer aan het werk te kunnen en bereikbaar te zijn voor 

uitzendbureaus. We helpen hen met een gebruikte telefoon. Een kleine eenvoudige telefoon 

voldoet al. Een (oude) smartphone is nog beter omdat werkcontracten tegenwoordig 

allemaal per mail verlopen. Om aan de grote vraag te kunnen voldoen zijn we dringend op 

zoek naar gebruikte telefoons.  

 

Heeft u wellicht nog oude telefoons liggen die u hiervoor gebruikt kunnen worden? Een 

telefoon die bij u doelloos in het laatje ligt maakt voor een dakloze een enorm verschil.  

 

We realiseren ons dat er in een telefoon persoonlijke gegevens kunnen staan. U kunt de 

telefoon eenvoudig helemaal resetten door de fabrieksinstellingen te activeren. Iedere 



telefoon die binnenkomt controleren wij hierop. Indien nodig resetten wij de telefoon zelf 

zodat er geen enkel risico is dat uw persoonlijke gegevens bij een ander terecht komen.  

 

Heeft u nog mobiele telefoons en oplaadkabels liggen die u niet meer gebruikt? U kunt 

contact opnemen met Cora den Hartog. 

 

Alvast hartelijk bedankt namens de daklozen. 

 

Stichting Ontmoeting 

 

 


