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‘Laat mij maar in de kou staan’‘Laat mij maar in de kou staan’
PROTEST Bezoekers Zelfregiecentrum Weert boos en teleurgesteld over noodgedwongen beperking openingsuren

door Jan Hensels

„L

Bezoekers van het Zelfregie-
centrum in Weert verzetten
zich tegen de noodgedwon-
gen beperking van de ope-
ningstijden van het opvang-
en activiteitencentrum.

„L aat mij maar lekker in de
kou staan.’’ Een harten-
kreet van een bezoeker
van het Zelfregiecen-

trum in Weert. De zin staat op een
bord met boze en teleurgestelde
reacties over de beperking van de
openingsuren. Half januari moest
de opvang voor onder meer eenza-
men, daklozen, mensen met psychi-
sche problemen en werklozen
noodgedwongen het aantal ope-
ningsuren terugschroeven. Op door-
deweekse dagen gaat het centrum
pas om tien uur ’s ochtends open
en niet om negen uur. In het week-
end kunnen de bezoekers er nog
maar twee uurtjes terecht, ’s och-
tends van tien tot twaalf, terwijl ze
eerst tot zes uur ’s avonds konden
blijven. Bezoeker Bjorn Louer uit
Heythuysen hoopt dat het van tij-
delijke duur is. „Zeker in het week-
end heb ik nu een probleem. Het
brengt voor mij een hoop leegte
met zich mee.’’ Louer bezoekt het
centrum omdat hij naar eigen zeg-
gen moeilijk contact maakt met an-
dere mensen. In het Zelfregiecen-
trum ervaart hij dat probleem niet.
„Hier laat iedereen je in je waarde.
Er wordt niet over je gekletst’’, ver-
telt hij in de knusse keuken met
een kop koffie in zijn hand. In de
computerruimte zijn enkele men-
sen in de weer met het repareren
van computers. Andere gasten ma-
ken gebruik van een teken- en
knutselkamer. In het huis, een
voormalig woonhuis annex scooter-

bedrijf aan de Roermondseweg,
hangen schilderijen die bezoekers
hebben gemaakt. Cursussen Engels
en Nederlands en tai chi maken
ook deel uit van het activiteitenaan-
bod. In een winkeltje met tweede-
hands spullen kun je terecht voor
kleding, meubels en snuisterijen.
Onder het motto ‘Van Zooi naar
Mooi’ zorgen andere bezoekers er-
voor dat gebruikte meubels na een
opknapbeurt een tweede leven krij-
gen. „En heeft iemand zin om in

de keuken een pan soep te maken
dan kan dat ook’’, lacht projectlei-
der Jozé Moonen. „We leggen de
nadruk op wat mensen wel kun-
nen en niet op wat ze niet kun-

Het Zelfregiecentrum in
Weert staat ook mensen
met problemen met
raad en daad bij.

�

nen.’’ Het centrum staat ook men-
sen met problemen met raad en
daad bij. „Dankzij hun bemoeienis
gaat het met mij weer de goede
kant op. Ik ben niet langer dakloos,
maar heb een appartementje in
Weert’’, vertelt Anthony Rosen-
boom die na het stuklopen van
zijn relatie op straat belandde. Een
andere bezoeker, gemiddeld ko-
men er tussen de vijftig tot zestig
per dag, is een bijna tachtigjarige
weduwnaar die na het overlijden

van zijn vrouw met zijn ziel onder
de arm liep. Moonen hoopt dat zij
vooral ook door de persoonlijke
verhalen van bezoekers de plaatse-
lijke politiek binnenkort kan over-
tuigen van nut en noodzaak van
het centrum. Omdat de raad een
besluit over subsidie van 150.000
euro aanhield, moest het centrum
half januari met het aantal uren te-
rug. Moonen en de bezoekers ho-
pen dat de raad instemt en dat het
om een tijdelijke noodingreep gaat.

De keuken vormt het kloppend hart van het Zelfregiecentrum in Weert.  foto Maartje van Berkel


