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Linda Alique nos rae omniatecti volo-
riae nonsendem

Anna Mus, si alianderem et quis et 
perit oditatur solorep uditem esto

Gezelligheid, lekker eten, een warme kachel. Dat is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend met de feestdagen. Journalist Marion van Es vierde kerst 

in een vrouwenopvanghuis van het Leger des Heils.
Tekst Marion van Es Fotografie Sasha Lambert 

tezamen

D e lange tafels zijn feestelijk 
gedekt en versierd met vrolijke 
kerststukjes, in de hoek staat 
een prachtig opgetuigde boom. 

De kaarsjes branden en het orgel speelt 
zachtjes op de achtergrond. Nergens lijkt 
de kerstsfeer meer op zijn plek dan in dit 
voormalige Amsterdamse klooster. Toch 
lijken de bewoonsters van de Rosaburgh 
met totaal andere dingen bezig. Geen chi-
que jurken of netjes gekamde haren, maar 
spijkerbroeken, trainingspakken en pyja-
ma’s aan de feestdis. Een aantal vrouwen 
eet stilletjes in hun eentje, anderen zitten in 
groepjes te kletsen met kleine kinderen op 
de schoot. Op het menu geen gevulde kal-
koen of hertenbiefstuk, maar kipburgers 
met gekookte andijvie, bietjes en aardappe-
len of rijst. En dat is prima. Deze vrouwen 
zijn al lang blij dat ze een gevulde maag 
hebben en een bed om in te slapen, want de 
meesten woonden tot voor kort op straat.
Eén van hen is Linda (50), die twee jaar 
lang dakloos was. “Het was een zware tijd. 
Als drugsverslaafde vrouw op straat word 
je regelmatig misbruikt en vernederd. Als 
je geld hebt, kun je een slaapplek krijgen. 

Zo niet, dan mag je oprotten, ook al is het 
tien graden onder nul. Op een dag, mid-
den in de winter, ben ik in elkaar gestort. 
Ik was ondervoed, verslapt en onderkoeld. 
De politie heeft me toen naar de Jellinek-
kliniek gebracht om af te kicken. Via hen 
ben ik hier beland.” 
Ze is hier nu een half jaar. Inmiddels heeft 
Linda een baantje in de koffiecorner van 
een dagbestedingsproject en is ze hard op >

weg om haar verslaving onder controle te 
krijgen. Kerst vindt ze een moeilijke tijd. 
“Dit is de eerste keer in járen dat ik het 
weer vier. Best emotioneel, want ik zou 
graag bij mijn familie willen zijn. Het con-
tact is moeizaam, maar ik hoop dat het ooit 
goed komt. Ik blijf gewoon vechten, elke 
dag.”
Ook Anja (41) heeft moeite om het kerst-
gevoel te vinden. Ze heeft een leven vol 
incest, mishandeling, prostitutie en versla-
ving achter de rug. Bij de opvang vindt ze 
eindelijk rust, maar ze kan er niet blijven: 
“Morgen moet ik me melden bij de gevan-
genis. Ik moet nog een straf uitzitten. Voor 
mij dus geen klingelende kerstbelletjes, 
maar rinkelende sleutels.” 
Anja geeft toe dat ze op straat ‘geen schatje’ 
is geweest en vindt het logisch dat ze nu op 
de blaren moet zitten. Sterker nog: ze kijkt 
er zelfs naar uit. “Het klinkt gek, maar ik 
voel me daar veilig. In een cel ben ik alleen 
met mijn verdriet, dan hoef ik me niet ach-
ter een masker te verschuilen en mee te 
lachen. En als ik mijn straf heb uitgezeten, 
kan ik een nieuw leven beginnen. Ik ga niet 
meer het slechte pad op.”
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Eén grote familie
De Rosaburgh biedt niet alleen opvang 
aan dakloze vrouwen met psychiatrische 
of verslavingsproblemen. Het is ook een 
behandelcentrum voor jonge moeders met 
licht verstandelijke beperking en hun kin-
deren. De groepen leven gescheiden van 
elkaar, maar gaan in de gezamenlijke ruim-
tes als één grote familie met elkaar om. 
Melanie (20): “Ik ben niet iemand die snel 
vrienden maakt, maar hier komt ieder-
een naar je toe. Daardoor voelde ik me al 
snel thuis.” Een eigen thuis heeft Melanie, 
moeder van een zoon van 2,5 en een doch-
ter van 6 maanden, niet meer. Met haar 
ouders heeft ze geen contact meer. En 
omdat ze ook niet bij haar schoonfami-
lie kon wonen, klopte ze ten einde raad bij 
de Rosaburgh aan. “Mijn zoontje heeft het 
hier enorm naar zijn zin. Hij vindt het leuk 
om in de gangen te spelen en heeft ook al 
vriendjes gemaakt. Uiteindelijk wil ik een 
eigen huisje met mijn vriend, maar eerst 
moet ik nog veel leren. Ik vind het best 
zwaar om moeder te zijn. Denk niet dat ik 
het al alleen kan.”
Teamleider Rita probeert bij iedere bewo-
ner ergens aan te werken. “Bij de één is het 
doel om zelfstandig te wonen, bij de ander 
zal dit waarschijnlijk nooit haalbaar zijn. 
Dan zijn de stapjes zo klein dat het al bij-
zonder is als diegene zich regelmatig wast. 
Sommige vrouwen kunnen het ‘gewone 

leven’ niet aan en besluiten weer de straat 
op te gaan. We houden ze niet tegen, maar 
ze mogen altijd terugkomen.” 
Om tijdens kerst te werken, vindt ze niet 
erg. “Ik doe dit werk met heel veel liefde. 
Veel bewoners zien tegen de feestdagen op, 
omdat ze dan worden herinnerd aan alles 
wat ze missen. Daarom proberen we ze een 
beetje af te leiden. Op Eerste Kerstdag gaan 
we gezellig met zijn allen ontbijten, alles is 
mooi versierd en ze krijgen een cadeautje. 
Iets kleins, bijvoorbeeld douchegel of nieu-
we sokken. Het is fijn om ze toch een soort 
thuis te geven.”
Er is één bewoonster die totaal niet opziet 
tegen de kerst: Anna (48). Ze loopt al de 
hele avond stralend rond, omdat ze tij-

dens de dienst een zelfgeschreven gedicht 
mag opdragen. Ze woont al een paar jaar 
in de opvang, na lang op straat te heb-
ben geleefd. Ze is afgekickt van de drugs 
en droomt nu van een normaal leven. “De 
structuur die ik nu heb is goed voor me. Ik 
verkoop de daklozenkrant en ga regelmatig 
op de fiets bij mijn drie kinderen op bezoek. 
Na mijn scheiding leerde ik een foute man 
kennen en zijn we samen verslaafd geraakt. 
Zo ben ik alles kwijtgeraakt. Gelukkig 
mag ik de kinderen weer zien. Ik ben zo 
dankbaar dat ik hier nu ben, in plaats van 
op een bankje in het Oosterpark.” Trots 
laat ze haar kamer zien. Het ziet er gezel-
lig uit, met kerstlampjes, kaarten en zelfs 
een klein boompje. Er hangen schilderij-
tjes aan de muur en foto’s van haar kinde-
ren. “Toen ik hier kwam, had ik alleen een 
paar meubeltjes. Met mijn salaris van de 
daklozenkrant heb ik zelf gespaard voor 
een televisie, magnetron en waterkoker. 
En soms trakteer ik mezelf op iets lekkers, 
zoals sushi. Ik wil graag zelfstandig zijn. 
Hopelijk kan ik later zelf een huis huren. 
Met een kat, en vriendinnen om een kop-
je thee mee te drinken.” Anna is realistisch 
genoeg om in te zien dat dit voorlopig nog 
niet haalbaar is, maar ze heeft goede hoop 
voor de toekomst. “Soms ben ik verdrietig 
en sluit ik me op in mijn kamer. Mensen 
vragen waarom ik niet naar familie ga met 
kerst, maar buiten mijn kinderen om heb 

ik niemand. Ze willen niets van me weten, 
omdat ik hiv-positief ben. Of ze denken dat 
ik hun tas kom stelen. Maar ik weet hoe-
veel ik al heb bereikt. Ik schaam me er niet 
voor dat ik hier terecht ben gekomen. Het 
leven is wat je er zelf van maakt, en iedere 
dag komen er weer nieuwe kansen.”

Emotioneel beladen
Gedurende de avond wordt steeds duide-
lijker hoe emotioneel beladen de feestda-
gen zijn voor de bewoners. Hoewel het 
eerst nog een dag als alle andere lijkt, stijgt 
de spanning als de gasten voor de mis bin-
nendruppelen. Het Leger des Heils heeft 
buurtbewoners uitgenodigd om zo voor 
meer onderling begrip te zorgen. Een 
handjevol heeft er gehoor aan gegeven. 
Teamleider Rita: “We willen niet dat deze 
vrouwen als problematisch gezien worden. 
Kerst is een mooie gelegenheid om elkaar 
te leren kennen en gezelligheid te delen.” 
Er worden kerstliedjes gezongen en naar 
de preek geluisterd. Niet dat alle bewo-

ners gelovig zijn, maar dat maakt voor het 
Leger des Heils geen verschil. Iedereen is 
welkom, ook vrouwen die een ander of 
geen geloof aanhangen. De dominee, die 
gewoon op gympen loopt, roept vrolijk: 
“Voor God maakt het niet uit of je je tan-
den hebt gepoetst.” En, als iemand uit de 
zaal gekscherend antwoordt dat ze geen 
tanden meer heeft: “Zelfs zónder tanden 
mag je komen!” 

Een Braziliaanse vrouw zingt een zelfge-
schreven lied, een tienermoeder zingt met 
engelachtige stem Silent Night en Anja 
neemt alvast afscheid van haar mede-
bewoonsters. Tegen de tijd dat Anna’s 
moment is gekomen, lopen bij veel men-
sen de tranen over de wangen. Anna staat 
met haar gedicht stil bij de mensen die tij-
dens de feestdagen op straat leven, zoals zij 
ooit heeft gedaan. Ze vertelt hoe dankbaar 
ze is dat ze hier mag zijn, met een gevulde 
maag en een warm bed. 
Na afloop van de dienst wordt er flink 
geknuffeld. Vanavond vormen ze samen 
een hechte familie. “We zijn zussen,” roept 
een moeder met een klein kind op de arm 
strijdlustig. Ook Linda, die vorige kerst 
nog dakloos was, pinkt een traan weg. Ze 
schraapt haar keel en wacht tot iedereen 
luistert. “Ik wil even zeggen dat ik nooit 
meer de straat op ga!” De andere vrouwen 
knikken instemmend. Hopelijk krijgt ze 
gelijk.  

(Advertentie)
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