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Hoe het is om op oudejaarsdag te werken in het 
Aanloophuis moet je gewoon ervaren. De immer 

enthousiaste Alie en Rien verwelkomden mij al met 
hun speciale schorten aan. Alie was er voor de 

oliebollen die zij ieder half uur opgewarmd wilde 
uitdelen en dat was een succes! In de loop van de 
middag kregen wij zelfs nog een schaal met 50 stuks 

van een aardige thuisbakker in de buurt. Dit doet hij 
ieder jaar hoorde ik. Waar vind je dit nog? En de gasten 

konden er ook geen genoeg van krijgen. Eén van hen 
moesten we tegen zichzelf beschermen omdat hij 
misselijk werd na de vijfde.  

En toen kwam de postbode die ik altijd vergeefs een kopje koffie aanbied, maar nu? Ze ging 
er even bij zitten. Die bol was verdiend! Wat een berg post zeg op de laatste dag van het jaar. 

Ik zag dat de Nederlandse Staat niet had stil gezeten in de afgelopen week. Uit ervaring weet 
ik dat daar, waar menig burger zich een hoedje schrikt van zo'n brief, de meeste bezoekers 
van ons Aanloophuis er niet warm of koud van worden. Sommigen verscheuren hun post 

gewoon. Zelf ben ik even later de weg kwijt als een bezoeker mij in het Engels vraagt of hij 
aan het goede adres is voor de 'coffeeshop'. Ik loop spontaan met hem mee naar buiten en 

leg hem de weg uit, richting Hoogstraat, om later te horen dat hij slechts een paar deuren 
van de dichtstbijzijnde locatie verwijderd was. Dat ik hem hielp verbaasde mijzelf nog het 

meest, maar soms moet je je eigen mening even opzij zetten. De man zou zonder mij toch 
wel aan zijn trekken komen. 
 

De sfeer was prima, een beetje feestelijk zelfs, maar de gasten waren toch anders. Wachten 
op hetgeen het nieuwe jaar zou brengen? Dromen van een betere wereld? Laten we het hopen, 

want aan het Aanloophuis zal het niet liggen: een open huis voor iedereen: laagdrempelig, 
gezellig en alle dagen geopend! 
Zolang er aandacht is voor deze mensen, zolang zal dit huis bestaan en kunnen er, ook in het 

nieuwe jaar – met een beetje geduld – weer oliebollen worden gegeten! 
 

 

 


