
Organisatie in de Sarphatistraat biedt in weekend onderdak aan mensen met problemen of zorgen

WEES WELKOM IN
MOKUMS LICHTHUIS

Met het warme
weer op komst,
ergert Mike
zich aan de vie-
ze ramen.

Spontaan pakt het gerouti-
neerde ’lid’ van De Water-
heuvel emmer, spons en
trekker. Voortvarend gaat
hij aan de slag. Na een paar
minuten ogen de ramen van
het souterrain smetteloos.
Directeur Petra Nieuwlaat
geniet: „Hij had gelijk, wat
een verschil. De tuin staat er
prachtig bij, die nodigt nu
ook gelijk uit daar te gaan
zitten.”

Je zou het een verborgen
oase kunnen noemen op de
drukke Sarp-
hatistraat. Op
nummer 41
ligt De Water-
heuvel, een
Amsterdams
clubhuis voor
mensen met een psychiatri-
sche achtergrond. 

Clubhuizen
Het gaat er net even an-

ders aan toe dan in een re-
guliere zorginstelling. Dat
heeft alles te maken met de
achtergrond van de wereld-
wijde organisatie, waar de
Amsterdamse vestiging toe-
behoort. In 1948 besloot een
groepje patiënten uit New
York, die opgenomen was en
het na hun ontslag verder
alleen moest rooien, samen
op te trekken. Zij startten
het eerste clubhuis, waar
soortgenoten op kracht
konden komen en aanslui-
ting konden vinden met de
maatschappij. 

Het concept werkte, dat
blijkt wel uit de groei van de
organisatie. In 72 jaar zijn er
wereldwijd meer dan drie-
honderd clubhuizen. In
1984 opende de Amsterdam-
se vestiging. Tegenwoordig
maken daar ongeveer 160
personen gebruik van de
mogelijkheid doordeweeks
soms of geregeld langs te
wippen voor sociaal contact
en dagbesteding. Of zoals
een cliënt treffend zei: „Hoe

depressief je ook bent, je
kunt altijd een ui snijden.”

Op deze veilige plek biedt
Het Lichthuis Amsterdam
sinds afgelopen vrijdag
eveneens ondersteuning in
de weekendavonduren. Dit
gloednieuwe initiatief is een
samenwerkingsverband
van De Waterheuvel, zorgin-
stelling Cordaan, de ge-
meente en belangenorgani-
satie Cliëntenbelang Am-
sterdam. 

Versobering
Het plan om mensen ook

in het weekend op te van-
gen, ontstond eigenlijk al tij-
dens de versobering van de

ambulante zorg, die onge-
veer 2,5 jaar geleden lande-
lijk werd doorgevoerd. Het
is volgens de mede-initia-
tiefnemers, directeur Petra
Nieuwlaat (54) van De Wa-
terheuvel en projectleider
Pien Ter Voert (32) van Het
Lichthuis, al langer tijd voor

een toevluchtsoord in het
weekend. Nieuwlaat: ,,Op
een moment dat mensen
nog meer op zichzelf zijn
aangewezen dan doorde-
weeks. Juist dan neemt de
spanning en onrust vaak
toe.”

Uit cijfers blijkt de nood-
zaak. Amsterdam telt vier-
tot vijfduizend stadsgeno-
ten met ernstige mentale
problematiek. Deze groep
zorgt sinds de versoberings-
maatregelen voor meer
overlast. In 2019 kreeg de
politie 7760 meldingen bin-

nen over verwarde perso-
nen. Om de politie te ontlas-
ten is er sinds het begin van
dit jaar een meldpunt inge-
steld voor ‘mensen met on-
begrepen gedrag’. Wie een
verward persoon ziet, kan
de GGD bellen. Bij niet-acu-
te meldingen kan een mede-
werker van het wijkteam op
zo’n persoon afgestuurd
worden. 

In de optiek van Het Licht-
huis Amsterdam zit er ech-
ter een stap voor. Er kan nog
wezenlijk hulp geboden
worden. Pien Ter Voert legt
uit: ,,Veel mensen zijn be-
kend met hun eigen proble-
matiek. Zij voelen aanko-
men, dat het niet goed gaat.
Er ontstaat onrust. Wat doe
je dan? Een opname bete-
kent namelijk vaak dat je de

regie kwijt raakt en dat wil-
len we voorkomen. Daarbij
is een opname vaak niet
eens mogelijk omdat je daar-
voor pas in aanmerking
komt als je een gevaar bent
voor jezelf of voor je omge-
ving.” 

Luisterend oor 
Maar waarom niet in het

weekend een plekje bieden
waar een luisterend oor is
en een beetje vriendelijk-
heid, liefde en aandacht
wordt geboden? Petra
Nieuwlaat glimlacht. „Zo
eenvoudig kan het zijn,
dachten wij.”

Op zich is vergelijkbaar
aanbod in het Respijthuis
Amerbos in Noord, maar
daar blijven mensen ook
overnachten. Nieuwlaat:
„Wij hebben er juist voor ge-
kozen om op vrijdag, zater-
dag en zondag om midder-
nacht dicht te gaan. Daar
hebben wij over gewikt en
gewogen, maar uiteindelijk
geven wij mensen vertrou-
wen mee. ’Je kan het van-
nacht aan, je gaat lekker sla-
pen en morgen is er weer
een dag, waarop je welkom
bent’. Dat geeft tevens de
structuur, die voor deze
groep belangrijk is.” 

Nieuwlaat en Ter Voert
lieten zich twee jaar geleden
inspireren in The Sanctuary
in Londen, een soortgelijke
weekendopvang. Ter Voert:
„Wat we daar zagen, heeft

ons gesterkt in onze ver-
moedens. In het weekend is
het heel prettig, als mensen
opgevangen kunnen worden
in een warme, menselijke
omgeving. Sommigen kozen
er daar voor met iemand te
praten. Anderen zaten op
zichzelf, rustig te lezen.
Voor verschillende mensen
was er verschillende aan-
dacht. Omdat je nou een-
maal niet kan zeggen dat wat
voor de een werkt, ook voor
de ander geldt.”

Terugtrekken 
Vanuit De Waterheuvel

leefde het idee vanaf toen
sterker dan ooit, dat Am-
sterdam ook zo’n opvang-
plek moest krijgen. Nieuw-
laat en Ter Voert trokken in
gezamenlijkheid op met de
multifunctionele zorginstel-
ling Cordaan, de gemeente
Amsterdam en de onafhan-
kelijke belangenbehartiger
Cliëntenbelang. Alle partij-
en zagen de noodzaak van
een dergelijke opvang. Di-
recteur Petra Nieuwlaat:
„Partners als deze heb je ook
nodig om zo’n nieuwe stede-
lijke voorziening van de
grond te krijgen.”

Afgelopen vrijdag is Het
Lichthuis, zoals de week-
endopvang in het souterrain
van De Waterheuvel heet,
met vijf nieuwe werknemers
van start gegaan. De ogen
van Nieuwlaat en Ter Voert
beginnen te twinkelen als zij
aan de primeur denken. Ter
Voert enthousiast: „We had-
den het gezellig gemaakt: de

lichten wat gedimd, kussen-
tjes op de banken, lekkers
op tafel. Vrijdagavond kwa-
men er gelijk drie leden
langs. Ja, dat was wel bijzon-
der. Mensen gaven aan blij
te zijn dat zij niet alleen op
straat hoefden te verblijven
of thuis, waar de muren op
hen afkwamen. Er bleek zo
vlak voor het weekend in-
eens nog een optie voor ze.”

Een must
voor men-
sen met
verslavin-
gen, zelf-
moordnei-
gingen of
psychiatrische problema-
tiek. Petra Nieuwlaat: „Ve-
len kampen helemaal niet
met agressie, wat vaak
wordt gedacht, maar eerder
met isolement. Een depres-
sie of terugval zal er eerder
voor zorgen dat mensen
zich terugtrekken uit het
maatschappelijke leven. Zij
isoleren zich. En misschien
hebben ze wel een vangnet,
maar dat blijkt vaak niet
toereikend of men voelt zich
bezwaard ‘om daar weer te
komen als het niet goed
gaat’.”

Een weekend of een aan-
tal aaneengesloten vrije da-
gen kan dat proces verster-
ken. Pien ter Voert: „Omdat
mensen dan vaak op zich-
zelf zijn aangewezen. Ze
kijken om zich heen, zien
de terrasjes en parken mis-
schien vollopen en zijn zich
nog bewuster dat ze er voor
hun gevoel niet helemaal
bij horen. Is er door de

week vaak nog ambulante
zorg op een bepaald mo-
ment van de dag, in het
weekend is er eigenlijk
maar heel weinig.”

Geen oordeel
Juist omdat dit soort pro-

blematiek geregeld een pa-
troon is, stelt Het Lichthuis
wel een hele praktische eis:
iemand moet zich van tevo-
ren even voorstellen. Petra
Nieuwlaat: „Via een intake
kan die persoon in rust al-
vast wat over zichzelf vertel-
len. Op het moment dat zo

iemand dan in het weekend
aanwaait, hoeft hij of zij niks
meer te zeggen. ’Kom bin-
nen en neem plaats’, is alles
wat zij horen. Geen oordeel.
We zien wel of zo iemand
een horend oor wil of ge-
woon even niks.”

In april 2021 moet er van
Het Lichthuis Amsterdam
een handboek klaarliggen,
dat mede door onderzoek

van Cliën-
tenbelang,
in samen-
werking
met de
Vrije Uni-
versiteit

Amsterdam, wordt ontwik-
keld. Petra Nieuwlaat: „Dat
moet een richtlijn worden
voor de uitrol van veel meer
Lichthuizen. In Nederland
en wie weet ook wel over de
onze grenzen. Het liefst dro-
men we natuurlijk over een
wereld zonder Lichthuizen,
maar zolang het allemaal zo
hectisch en grillig in deze
wereld is, dan maar zoveel
mogelijk van dit soort op-
vang, het liefst iedere avond,
zodat deze specifieke groep
zich ook kan handhaven in
dit leven.”

’Hoe depressief je ook bent, 
je kunt altijd een ui snijden’

Het is volgens
de mede-
initiatiefne-
mers, direc-
teur Petra
Nieuwlaat (54,
links op de
foto) van De
Waterheuvel
en projectlei-
der Pien Ter
Voert (32) van
Het Lichthuis,
al langer tijd
voor een
toevluchts-
oord in het
weekend voor
mensen met
psychiatrische
problemen. 
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In de grote keuken worden
lekkere gerechten gemaakt om
de mensen ook fysiek te laten
aansterken. Zo komen ze beter
tot rust. Vanaf nu kan dat ook
in het weekend. 

De parken en terrassen zijn overvol. Het
mooie weer zorgt voor gezelligheid en
drukte in de stad. Voor enkele duizenden
Amsterdammers werkt het helaas niet zo.
Zij voelen zich bedrukt, gefrustreerd, de-
pressief of hebben juist nu grote moeite
met hun verslaving. En dan moet het week-
end nog komen…
Het Lichthuis biedt uitkomst. Van vrijdag-
tot zondagavond kunnen personen met psy-
chiatrische problematiek binnenlopen als
het even niet goed gaat.

Met dimlicht, kussens en lek-
kers op tafel wordt deze ruim-
te in het weekend opgefleurd. 

Pien Ter Voert
in gesprek
met een
nieuw ’lid’.
Door een
kennisma-
kingsgesprek
vooraf, kan
een cliënt in
nood gewoon
langskomen
wanneer dat
hem of haar
uitkomt. 

door Mascha de Jong 

’Kom binnen en neem
plaats’, is wat zij horen
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7760 In 2019 kreeg de politie 7760 meldingen binnen over verwarde personen. Amsterdam
telt vier- tot vijfduizend stadsgenoten met ernstige mentale problematiek. STADSVERHALEN

(advertentie)


