
DE SCHAAMTE VOORBIJ
De afgelopen tijd laten we ons 
steeds meer zien en dat zet enorm 
veel in beweging. Het is als het ware 
een “coming out” van onze mensen: 
daklozen die spontaan over hun 
zoektocht naar zelfstandigheid 
vertellen tijdens onze eerste SMO 
on Tour, medewerkers van Skôn die 
met trots hun eigen meubellijn laten 
zien op het podium van de Dutch 
Design Week. De schaamte voorbij, 
hoe mooi is dat. Kinderen laten hun 
mening horen in de nieuwe kinder- 
en jongerenraad en ook op andere 
plekken krijgt cliëntparticipatie 
steeds meer vorm. Allemaal 
manieren die mensen helpen om 
hun talenten te laten zien en verder 
te ontwikkelen; soms met vallen en 
opstaan maar altijd met hoop en 
perspectief. 
Ons doel is om mensen een thuis 
te bieden, liefst een met een eigen 
sleutel, en de afstand tussen de 
samenleving en onze mensen 
steeds kleiner te maken. Hoe 
dat werkt, wat onze visie is op 
bijvoorbeeld gemengd wonen en 
wat de betekenis van ons werk is 
voor mensen, dat kunt u hier lezen. 
Nieuwsgierig geworden? Laat het 
ons weten, we delen graag! 

                                                                                                                                                      
                 Veel leesplezier,  

Kitty                                                                                    
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SAMEN AAN DE SLAG
“Een jongeman kwam op ons 
spreekuur. Zijn relatie was uit-
gegaan en nu was hij dakloos. 
Hij had nauwelijks vrienden of 
familie en liep met zijn ziel onder 
zijn arm. Door zijn klassieke 
autisme was hij snel overprik-
keld. Hij zocht niet alleen woon-
ruimte, maar ook dagbesteding 
om zijn leven weer op de rit te 
krijgen. Samen gingen we aan 
de slag. Met resultaat. Hij woont 
nu zelfstandig in een studio op 
Huize d’n Herd, is gestopt met 
roken en aan het werk bij de 
Jobfactory.”

OP STRAAT GEZET
“Een man van rond de 60 jaar kwam 
op spreekuur. Hij had veel delicten 
gepleegd en daardoor veel vastgeze-
ten. Nu was hij op straat gezet bij zijn 
laatste woonplek. Deze man was geen 
onbekende in de hulpverlening. In het 
verleden had hij al veel ondersteuning 
gehad. Ook speelden er verslavingspro-
blemen. Wij stelden Housing First voor. 
Vorige week kwam er goed nieuws: zijn 
aanvraag is toegekend. Straks heeft hij 
zijn eigen vaste plek waar hij ook inten-
sieve ambulante begeleiding krijgt. Dat 
helpt hem op meerdere gebieden op 
het rechte pad te blijven.”
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INLOOPSPREEKUUR: SAMEN DE JUISTE HULP BIEDEN
Iedere dinsdag van 10.45 tot 11.45 uur is het bij Studio 5710 inloopspreekuur. Mensen die dakloos zijn of dreigen te worden, 
kunnen dan binnenlopen met al hun hulpvragen. Het voordeel van dit spreekuur? Mensen vertellen in één keer hun verhaal aan 
een team van vier medewerkers. Samen brengen zij de juiste hulp op gang. In de noodopvang vertellen Valerie Charles (noodop-
vang), Simone Vermeulen (gemeente Helmond), Esther Monshouwer (Sociale Teams Helmond) en Mireille van Bragt (Centrale 
Intake) hoe zij mensen helpen.

De bezoekers van het inloopspreekuur komen verschillend binnen. Soms via via, uit het daklozencircuit, of ze bellen zelf naar 
de Centrale Intake. Dan adviseert de medewerker van de Centrale Intake toch vaak om naar het inloopspreekuur te komen. 
Mireille: “Hier bekijken wij vanuit vier verschillende disciplines welke hulp het beste bij iemand past. Dat voorkomt dat je van het 
ene naar het andere loket gaat.” Ook verwijzen medewerkers van de noodopvang nieuwe gezichten van de noodopvang door 
naar het spreekuur. Valerie: “Wij kunnen samen veel meer voor mensen betekenen dan het bieden van een tijdelijke slaapplek.”

EEN VOL HOOFD
“Met hoge emoties kwam mevrouw naar onze 
inloop. Ze woonde anti-kraak en moest haar 
huis uit. Tijdens ons gesprek vroegen we 
dieper door. Er bleken meerdere zaken niet 
op orde. Mevrouw had schulden, geen werk, 
maar vooral een heel vol hoofd. Hierdoor 
was er geen plek meer in haar gedachten 
voor redelijke communicatie. Haar eerste 
prioriteit was een dak boven het hoofd. Die 
stip zetten we voor haar op de horizon. Dat 
gaf rust. Ondertussen bood Sociale Teams 
Helmond begeleiding tot ze geplaatst werd bij 
SMO. Door goede begeleiding vanuit verschil-
lende hoeken, voorkwamen we een escalatie. 
En belangrijker: mevrouw ziet de wereld weer 
helder.”            

      

v.l.n.r.: Mireille van Bragt (Centrale Intake SMO), Esther Monshouwer (Sociale Teams Helmond), 
Janneke Brouwers (trajectbegeleider Huize d'n Herd) Simone Vermeulen (trajectregisseur gemeente Helmond)



“Als ik zie hoe ver Danny 
is. Hij gaat naar school, 
hij loopt drie keer in de 
week hard, doucht koud. 
Hij zorgt voor zijn kat, en 
houdt huis en tuin hele-
maal in orde. Ik vind het 
ongelooflijk knap. Maar hij 
wil nog een stap verder. 
En daar praten we over.” 
Danny: “Het kan sneller en 
beter.” Aaltje voegt eraan 
toe: “Eigenlijk zou hij wat 
meer de maatschappij in 
moeten, maar daar heeft 
hij de tijd niet voor. Danny: 
“Nou, ik ga in januari bij de LEVgroep meedraaien in een ‘lot-
genotengroep’. Maar nu wil ik eerst werken aan het beter 
inplannen van activiteiten in mijn dag. Ik wil het beter veran-
keren in mijn hoofd. En Aaltje is er als het nodig is. Een hand 
die me vasthoudt als ik even wil knijpen. Dat geeft me rust.”

GASTVRIJ, GEDULDIG EN ALTIJD POSITIEF
Aaltje besluit: “Ik ben tevreden als Danny gelukkig is. Dat ver-
dient hij echt. Hij is een ook fijne gesprekspartner die graag 
praat over politiek en sociale zaken. Hij is gastvrij, geduldig 
en altijd positief. Hij gaat vooruit op school, met software 
development. Maar het mag allemaal wat soepeler lopen. 
Daar werken we aan.”                                                                               

EEN GIFTIGE COCKTAIL
Danny heeft Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) over-
gehouden aan het ongeluk. “Ik zat op de fiets en was in 
gedachten verzonken en werd aangereden. Ik moest met 
een traumaheli naar het ziekenhuis. Mijn scheenbeen was 
verbrijzeld. Ik lag een paar dagen in coma en moest heel lang 
revalideren. Ik ben een jaar of vier kwijt van mijn leven. Dat 
kon ik maar moeilijk verkroppen. De grote fysieke beperkin-
gen in combinatie met het hersenletsel waren een giftige 
cocktail in mijn leven. Ik was ongeremd in alles, dacht niet na 
over beslissingen en maakte schulden. Het keerpunt kwam 
toen een begeleider van SMO me zei: ‘Kijk eens op je bankre-
kening, Danny. Ik stond 1181 euro in de min. Dat moment staat 
in mijn geheugen gegrift. Samen met SMO heb ik langzaam 
mijn leven weer op de rit gekregen.”

TIJD VRIJMAKEN VOOR ONTSPANNING
“Toen ik in beeld kwam bij Danny, ging het al best goed,” 
vertelt Aaltje. “Maar Danny doet alles zo grondig, dat er heel 
weinig tijd om te ontspannen overblijft. Dat komt bij hem 
helemaal achteraan. Eerst moet al dat andere geregeld zijn.” 
Danny reageert: “Sinds oktober 2020 woon ik zelfstandig in 
het huisje dat ik heb overgenomen van mijn oma. Het gaat 
goed, al vind ik zelf dat ik nog meer structuur en rust in mijn 
dagen nodig heb. In mijn hoofd loopt het soms nog door 
elkaar. Daarom vind ik het fijn om een keer in de week alles 
met Aaltje door te nemen.”

DISCIPLINE
“Eigenlijk zou hij het best al zonder mij kunnen”, zegt Aaltje. 

MET WOONBEGELEIDING TERUG IN DE SAMENLEVING
Als er 30 uur in een dag zouden zitten, dan zou Danny Engels ze nog kunnen vullen. Wat meer rust in zijn bestaan, daar is hij wel 
naar op zoek. Samen met woonondersteuner Aaltje Bosma praten we over zijn weg terug in de maatschappij na een dramatisch 
ongeluk. Een lang revalidatietraject, zowel fysiek, mentaal als sociaal. Aaltje geeft hem meteen een compliment: “Ik ben zo trots 
op hem, op zijn positieve instelling. Hij heeft echt altijd goede zin.” We spreken Danny en Aaltje in zijn woning in Rijpelberg. Danny 
staat op het punt bij zijn moeder te gaan eten. “Dat doe ik elke dag. Het is fijn gezelschap en ik kan nog wat dingetjes voor haar doen.”
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Aaltje Bosma (woonbegeleider)



kunnen onverwacht mooie dingen uit voortkomen. Ze hebben 
echt iets te bieden.”

Bas: “Ik zie dit project als een begin voor een ‘gemengder’ 
Helmond. Er wonen veel – meer dan in andere steden – 
gelijkgestemden in wijken bij elkaar. Het is lastig om dat te 
doorbreken. Durf je in de sterkste wijken ook met sociale 
woningbouw aan de slag te gaan? Ja, daar is lef voor nodig!”

Kitty: “Ja, het is mooi dat we elkaar snel vonden in 
deze opzet. Ik kan bijna niet wachten tot het voorjaar, 
als er echt 10 mensen vanuit onze organisatie en 20 
huurders van Woonpartners samen hun intrek nemen 
in het complex. Van ons uit is er meteen begeleiding 
beschikbaar, om ervoor te zorgen dat het samen leven 
soepel verloopt. Voor onze mensen is het zó goed dat ze 
opgenomen worden in een gemeenschap.”

Bas: “Zeker, een mooie mix van mensen is voor ons 
belangrijk. Wij vragen de nieuwe bewoners: wat ga jij 
bijdragen aan de plek waar je woont? We kijken niet alleen 
naar de wachtlijst bij het toewijzen van een woning. De 
mensen moeten vooral gemotiveerd zijn. We leggen uit 
wat we voor ogen hebben. En we geven daarbij aan: we 
helpen jullie waar we kunnen. In dit complex moet het 
‘normaal’ zijn om naar elkaar om te kijken.”

Kitty: “Ik denk dat zo samenleven enorm bijdraagt 
aan begrip. We laten zien dat samenwonen met een 
ex-verslaafde of een ex-dakloze ook een verrijking kan 
zijn voor je leven. Vaak regeert angst in het contact. Onze 
cliënten zijn mensen, met al hun nukken en talenten. Daar 
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‘GEMENGD WONEN? ER WONEN GEWOON ALLEMAAL MENSEN, HOOR.’
Drie weken geleden is de bouw begonnen van een complex op het voormalige Gaviolizaalterrein aan de Torenstraat. Bas 
Sievers, directeur-bestuurder van Woonpartners en onze bestuurder Kitty de Laat, trekken hierbij samen op. Cliënten van 
SMO wonen straks samen met ‘gewone’ huurders. “Gemengd wonen wordt het genoemd’, stelt Kitty. “Maar het is gewoon 
met elkaar wonen. Zó moeten we hiernaar kijken.” “Het gaat niet over doelgroepen, we hebben het over mensen, met al hun 
verschillen en overeenkomsten. Daarin vonden we elkaar,” vult Bas aan. De twee bestuurders gaan met elkaar in gesprek 
over deze vernieuwende woonvorm in Helmond. “Vernieuwend? Dit is zoals we vroeger woonden. Alles door elkaar en met 
elkaar.” Het gesprek sprankelt vanaf de eerste zin.

"...wat ga jij bijdragen aan de plek waar je woont?"

" Onze cliênten hebben echt iets te bieden"

Kitty de Laat  (directeur-bestuurder SMO) en 
Bas Sievers (directeur-bestuurder Woonpartners
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Kitty: “Dit een mooi begin van onze samenwerking. 
Bas, ik wil nog even terugkomen op de begeleiding. 
Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Het netwerk 
wordt echt ingezet om het samen wonen goed te 
laten verlopen. 

Bas: “Iemand heeft soms een woning, maar het gaat 
niet met de buurt samen, wat doen we dan? In zo’n 
geval zetten we dan eerst het netwerk in. En zeker. 
Soms zijn er ook andere maatregelen nodig, maar 
in dit complex zetten we vooral sterk in op goede 
begeleiding.”

Kitty: “Dat past heel goed bij wat wij Krachtwerk 
noemen. Wat zien we voor mogelijkheden om samen 
zaken te ondernemen? We hopen zo dat dit lukt zodat 
we het als ‘methode kunnen gaan inzetten. Voor ons 
is het belangrijk dat mensen weer deel uit maken van 
de samenleving”. 

Bas vult aan: “Mensen moeten erop kunnen 
vertrouwen dat het goed gaat. Het begint bij aandacht 
voor elkaar.”  

 

"Voor ons is het belangrijk dat mensen 
            weer deel uitmaken van de samenleving"

"Het begint bij aandacht voor elkaar"
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“De meeste mensen kennen mij van de Super Sociaal soep-
pakketten (pakket met groenten die nog goed genoeg zijn 
om soep van te maken). Dat begon met een zachte bloem-
kool. Weggooien vind ik zonde, want die groenten kan je 
nog prima gebruiken in de soep. Met deze pakketten daag 
ik mensen uit om creatief te zijn. 
Soms vragen bezoekers me wat ze nog meer kunnen doen 
met de groenten. Dan geef ik tips. Het leukste vind ik 
wanneer mensen terugkomen en zeggen: ‘Eguine, het was 
echt lekker!’ 

Eerste werkte ik hier alleen op woensdag. Door de oorlog 
in Oekraïne, stijgende energiekosten en duurdere bood-
schappen komen er steeds meer mensen boodschappen 
doen. God heeft vele kostgangers. Nu ben ik er ook op 
dinsdag- en donderdagochtend. Ik hoor hier veel schrij-
nende verhalen en vind het fijn dat ik wat voor mensen kan 
betekenen. Kantoorwerk is niets voor mij, ik steek liever 
hier mijn handen uit de mouwen!”

Eguine Louwaars

“Al 13 jaar ben ik met pensioen. Thuiszitten is niets voor 
mij. Ik maak mezelf liever nuttig voor andere mensen. 
Mijn achternicht zit in de gemeenteraad in Laarbeek. 
Zij vroeg me of vrijwilligerswerk bij Super Sociaal niet 
wat voor mij was. Zo ben ik erin gerold. 
Op woensdag vul ik de SRV-bus. Op donderdag bevoor-
raad ik de ene week de bus met boodschappen en de 
andere week rijd ik de bus als chauffeur naar Beek en 
Donk, Aarle-Rixtel en Lieshout. 

Op onze vaste standplaatsen kunnen minima bij ons 
betaalbaar boodschappen doen. Sinds kort heb ik een 
nieuwe collega. Zij vroeg me of ze een stukje over de 
parkeerplaats mocht rijden met de bus. Dat werd een 
wat langer stukje naar de volgende standplaats. 
Dat contact met de andere vrijwilligers daar geniet ik 
van. Hoewel ik dit al 7 jaar doe, houd ik er nog lang niet 
mee op. Ik vind dit veel te leuk!” 

Hans Wagelmans

WAAR ZOUDEN WE ZIJN ZONDER ONZE VRIJWILLIGERS? 

"Ik hoor hier veel schrijnende verhalen en vind het   
         fijn dat ik wat voor mensen kan betekenen"

"Dat contact met de andere 
          vrijwilligers daar geniet ik van"
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Theo Claasen glundert als hij vertelt over de Bundertjes, 
de plek waar hij al een paar jaar als vrijwilliger actief is. 
De oase, zoals hij het noemt, ligt er prachtig bij. De lucht 
ademt gezondheid zo halverwege de herfst. Hier ben je 
even weg uit de drukte van de stad. 

“Ik leef hier met de seizoenen. In de zomer hebben we 
de oogsttijd gehad, en nu is het tijd voor onderhoud. Zo 
heeft elk seizoen iets moois, en ik geniet daar elke dag 
van. Ik heb astmatische bronchitis, maar hier werken is 
heel goed voor mijn gezondheid en conditie. 
Dit is echt een rijk gebied, met bijenkorven, een moes-
tuin, verschillende dieren, een winkeltje. Voor mij is het 
een paradijs. De deelnemers die hier komen, hebben let-
terlijk de ruimte. De rugzak gaat af en de natuur roept. 
Dat hebben de meesten van hen echt nodig. Je ziet ze 
groeien en opbloeien.”

Theo Claasen 

Tussen de naaimachines en andere hobbyspullen 
loopt Rita Kievith, vrijwilliger op De Koning. “Ja, dit is 
mijn heiligdom. Hier ben ik vier ochtenden per week 
met een groep bezig met naailes, haken of breien. Het 
meeste vrouwen, van 18 tot 60. 

Ik wil ze hier wat handvaardigheden leren, zodat ze het 
zelf kunnen. Een blouse maken, een rits inzetten, maar 
ook een stoel bekleden. 
En soms maken ze hier prachtige teksten bij. Kijk daar 
aan de muur: ‘Ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar ik 
ben niet meer waar ik was. Ik ga mijn eigen weg, en 
kom elke dag dichter bij mijn doel.’ Ja, als ik dat zie, 
dan ben ik apetrots.
Weet je, soms komen ze hier heel druk of boos binnen, 
maar als ze eenmaal aan de slag zijn, worden ze rustig. 
Steeds als ik die verandering zie, word ik blij. Ik krijg 
veel energie van de dames. ”    

Rita Kievith

WAAR ZOUDEN WE ZIJN ZONDER ONZE VRIJWILLIGERS? 

"De rugzak gaat af en de natuur roept"

"Ja, als ik dat zie, dan ben ik apetrots"



schulden had. Niet veel, maar toch. Ik was opeens dakloos 
en kon geen kant op.”

Vertrouwen groeit weer
Het was een periode waar Ryan niet graag aan herinnerd 
wordt. “Ik sliep soms bij maten, in hotels, of een paar dagen 
bij mijn ouders, maar er waren ook nachten dat ik door de 
stad liep. Ik wilde niet in de openlucht slapen, dus dan bleef 
ik maar wakker. Heel veel tijd om na te denken had ik toen. 
Uiteindelijk heb ik zelf contact met SMO opgenomen. Het 
was mijn redding dat ik hier terecht kon. Hier kon ik weer een 
begin maken. Met ondersteuning van mijn begeleider. Ik heb 
werk, ik ben fit. Ik krijg weer vertrouwen.”

Dromen
De werkdag van Ryan begin vroeg, ergens tussen 04.00 uur 
en 07.00 stapt hij in de vrachtwagen om te gaan bezorgen. “Ik 
begin het liefst zo vroeg mogelijk, dan ben ik ook vroeg klaar. 
Ik ben graag op mezelf.” Het piekeren is minder geworden. 
Er is zelfs weer ruimte voor dromen. ”Ja, dan zie ik mezelf 
reizen naar mijn familie aan het andere eind van de wereld. 
Daar ben ik vroeger ook al eens geweest.”   
                                   

Op weg naar een nieuw leven
Vandaag werkt Ryan niet, hij is vrij. Ryan is overigens niet zijn 
echte naam. Hij is 21. “Ik loop er niet mee te koop dat ik hier zit. 
Een paar vrienden weten hoe het zit, mijn werk is op de hoogte 
en mijn ouders, maar verder niemand.” We spreken elkaar bij 
De Koning. Ryan vertelt rustig over wat hem in zijn jonge leven 
allemaal is overkomen. “Hier, door te wonen op deze plek, zet 
ik de eerste stap op weg naar een nieuw leven. Ik werk, ik heb 
een dak boven mijn hoofd. Mijn motivatie om over een tijdje op 
mezelf te gaan wonen is groot. Een flatje in Brouwhuis lijkt me 
wel wat. En als ik er nu over nadenk, vissen, ik zou wel weer 
willen gaan nachtvissen. Dat deed ik jaren geleden ook.”

Opeens was ik dakloos
Door allerlei omstandigheden raakt Ryan zijn woonplek 
kwijt. “Ik ging al vroeg het huis uit omdat het daar echt niet 
ging. Ik was gewoon ook een rotmenneke. En school was 
niks voor mij. Al vroeg ging ik werken als zzp’er. Ik verdiende 
toen best goed. Maar het bedrag voor een kamer was echt 
belachelijk. Ik werkte zwart en had geen andere keus. In de 
tijd zag ik echt de slechte kant van mensen. Na een tijdje 
werd ik zonder pardon op straat gezet. Zonder mijn spullen. 
En ik werkte met iemand die me oplichtte waardoor ik 

DE WIND IS GAAN LIGGEN OP DE KONING
“Vanmorgen werd ik wakker van de wind die buiten te keer ging. Ik ben sowieso altijd vroeg wakker, dat zit in mijn systeem, 
ik begin altijd heel vroeg met mijn werk, maar vandaag moest ik toch even naar buiten kijken vanuit mijn kamer hier op De 
Koning. Het waaide zo hard, dat moest ik zien. Sinds een paar maanden heb ik hier onderdak en heb ik een begin gemaakt 
mijn leven weer op de rit te krijgen. De wind is gaan liggen, zeg maar, voor mij dan. Een jaar geleden stond ik er anders voor. 
Geen dak boven mijn hoofd. En dan ga je piekeren. Vannacht heb ik goed geslapen, dat is lang anders geweest.” 
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OP MEZELF AANGEWEZEN
Shanny werd heel goed opgevangen. “Ik kon eigen-
lijk de volgende dag al terecht in De Koning, in een 
klein appartement. Toen ze als eerste mogelijkheid 
D’n Herd noemden, raakte ik in paniek. Met twee 
kinderen? Dat nooit. Ik zei tegen mezelf: ik ben toch 
geen drugsverslaafde! Het was echt een onwerke-
lijke situatie. Ik kom uit een hele hechte gemeen-
schap in Oirschot, en later in Mierlo-Hout voelde ik 
me thuis. Plots was ik op mezelf aangewezen.” Na 
een tijdje kon Shanny naar een appartement aan 
de Spoorstraat. “Elke SMO-woning daar had oranje 
gordijnen, als een soort stempel van: ‘hier is iets 
aan de hand’.”

NIET JE EIGEN SCHULD
Achter die gordijnen zitten allemaal verhalen. Over 
huiselijk geweld, een scheiding of een tienermoe-
der. Shanny: “Ja, daar kwam ik al snel achter. Er 
wonen bijna altijd mensen die buiten hun schuld 
in de problemen zijn gekomen. Maar waarom moet 
je dat van de buitenkant al zien? Het kan iedereen 
gebeuren. Sterker nog: het is vaak niet je eigen 
schuld.”

VOORZITTER VAN DE CLIËNTENRAAD
Shanny woont nu al weer enige tijd in de burge-
meester van Houtlaan. Ze heeft een eigen catering, 
werkt bij de afdeling DHL van ASML en in haar vrije 
tijd is ze voorzitter van de Cliëntenraad van SMO. In 
die laatste rol heeft ze ervoor gezorgd dat de oranje 
gordijnen in SMO-woningen werden vervangen. 

IK GING WEER LEVEN
Shanny vertelt verder: “In de Spoorstraat zette ik 
meteen de stap naar buiten, omdat ik wil weten 
in wat voor omgeving mijn dochters opgroeien. 
Mijn buren hadden ‘gewone’ gordijnen. Bij hen kon 
ik voor het eerst mijn verhaal kwijt. Dat gesprek 
voelde goed. En langzaam ging ik weer leven. Dat 
vertellen is geen teken van kwetsbaarheid, het laat 
juist je kracht zien. Ik ben sterker uit de situatie 
gekomen.” En de gordijnen? “Bij mij zijn ze nu crème 
met bruine vlokken. Mijn keuze!”       
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ACHTER ELK GORDIJN EEN ANDER VERHAAL
“En dan ben je opeens dakloos. Ik wist niet wat me overkwam.’ Het is 2013 en Shanny Curiel is haar woning kwijt en ze heeft een 
schuld bij de belastingdienst. Van de ene op de andere dag stond ik met mijn twee dochters op straat.” De enige optie was SMO. 
“Ik ben altijd zelfstandig geweest, had een vaste baan en nu? Ik kan me het moment dat ik daar naartoe moest ook eigenlijk niet 
meer zo goed herinneren, zo overstuur was ik. Ik stond er echt alleen voor.”

Shanny Curiel



SUPER SOCIAAL: BOODSCHAPPEN EN ZOVEEL MEER
In Helmond zijn er duizenden huishoudens die (tijdelijk) te weinig inkomsten hebben om rond te komen. Bij Super Sociaal kunnen 
minima hun boodschappen doen met flinke korting. Maar hoe gaat het nu echt in deze supermarkt? Hier je boodschappen doen, 
is dat niet spannend? Wij spraken klanten Abderrahman Hbibich, Annie en Joop Strijbosch en budgetcoach Tess van Schijndel. 

ANNIE EN JOOP STRIJBOSCH 
“Voorheen  woonden we in een huisje in Brouwhuis. Nadat Annie twee hersenbloedin-
gen kreeg, kwam ze in een scootmobiel terecht. We verhuisden noodgedwongen naar 
een duurdere flat op het Ameidepark. Van de gemeente ontvingen we onze gemeen-
telijke inkomensverklaring. Daarmee konden we hier boodschappen doen. We komen 
hier nu zo’n drie jaar. Iedere week krijgen we op maandag 120 euro weekgeld. Hier 
moeten we alles van betalen: 
kleding, boodschappen, dro-
gisterij artikelen. We komen 
op de fiets en op de scootmo-
biel naar Super Sociaal voor 
onze boodschappen. Dan zien 
we anderen met de auto. Dat 
vinden we moeilijk. Waarom 
kunnen zij dat wel betalen? 
Samen redden we het al 60 
jaar zo. Op onze manier!”
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ABDERRAHMAN HBIBICH
“Mijn vrouw en ik hebben vijf 
thuiswonende kinderen in de 
leeftijd van 3 tot 23 jaar. Met 
mijn uitkering kreeg ik alles 
niet meer rond. Boodschappen 
worden steeds duurder, de 
energiekosten stijgen. Op Google 
zocht ik naar een voedselbank, 
maar ik kon nergens terecht. 
Toen schreef ik me hier in om 
goedkoop boodschappen te 
kunnen doen. Vooral kaas en 
brood gaan hard bij ons thuis. 
Er gaan minimaal 7 broden per 
week doorheen. In het begin 
vond ik het moeilijk om hier te 
komen. Nu ben ik het gewend 
en kom ik hier graag. Mijn vrouw 
heeft last van haar rug na de 
bevalling van onze jongste 2 
kinderen. Als zij zich beter voelt, 
dan zou ik hier graag in de winkel 
helpen als vrijwilliger. Dan ben ik 
er zelf ook even uit.”

BUDGETCOACH TESS VAN SCHIJNDEL
‘Bij Super Sociaal houd ik wekelijks spreekuur op donderdag van 10:00-12:00 uur om 
mensen te helpen met financiële vragen. Zelf belandde ik in het verleden in de bij-
stand nadat ik mijn baan verloor. In het dagelijkse leven wordt er weinig gepraat over 
geld. Helemaal als er geldzorgen zijn. Daar krijgen mensen stress van, je kunt er zelfs 
letterlijk ziek van worden. Ik help mensen heel praktisch met het invullen van formu-
lieren. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een energietoeslag of een uitkering. Dus, 
heb je een brief ontvangen van een financiële instantie die je niet helemaal begrijpt? 
Kom naar mijn spreekuur in de Super Sociaal. Dat is helemaal gratis!”                               



SKÔN OP DE DUTCH DESIGN WEEK 2022
Ons eigen meubelmerk Skôn stond dit jaar met een bijzon-
der, kleurrijk podium op de Dutch Design Week bij Piet Hein 
Eek. Een afstand tot de arbeidsmarkt? Écht niet! We lieten 
bezoekers zien dat de Skôn makers weldegelijk van waarde 
zijn voor de arbeidsmarkt en de samenleving. En de reacties 
die we kregen waren geweldig. De bezoekers waren laaiend 
enthousiast over ons verhaal, onze werkwijze en de Skôn pro-
ducten. Ook bij de Dutch Design Week Foundation bleven we 
niet onopgemerkt. We ontvingen van hen een speciale prijs: 
die van Slim Samenwerken. Geweldig, toch? Wij blikken terug 
op 10 onvergetelijke dagen, waarin onze mensen letterlijk en 
figuurlijk het podium kregen dat zij verdienen.

EERSTE EDITIE 'SMO ON TOUR'
Op Wereld Daklozendag (10 oktober) hielden wij onze eerste editie van SMO 
on Tour. Wij kozen ervoor om vooral te focussen op de kracht van mensen 
en medewerkers en dat te laten zien aan een groep van bijna 50 samen-
werkingspartners, wethouders, beleidsadviseurs en andere betrokkenen. 
In drie bussen kregen zij een uitgebreide rondleiding door onze locaties. 
Bezoekers werden door ons verrast met een Skôn cadeau: voor ieder-
een het krukje “Draagkracht” uit onze eigen collectie. Het was voor veel 
mensen de eerste keer op onze locaties en de eerste keer dat ze in gesprek 
konden gaan met daklozen. Dat is stap één voor wederzijds begrip en 
snappen wat we te doen hebben samen.
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KANTOOR 'T KWARTIER 
Postbus 242  |  5700 AE Helmond

St. Hubertusstraat 2  |  5701 TC HELMOND

0492 52 50 98  |  info@smo-helmond.nl

CENTRALE INTAKE
St. Hubertusstraat 2  |  5701 TC HELMOND

0492 50 43 90  |  centrale-intake@smo-helmond.nl

OPVANG
De Koning  
Brevierpad 2  |  5709 AD Helmond

0492 47 23 50

Huize d’n Herd 
Kasteel-Traverse 96  |  5701 NR Helmond

0492  53 67 78

Noodopvang
Bindersestraat 2  |  5701 SZ Helmond

0492 53 67 78 

DAGBESTEDING
Jobfactory
Engelseweg 127  |  5705 AC Helmond

0492 57 47 98  |  info@jobfactory.nl

De Bundertjes
Bosselaan 2  |  5702 NV Helmond

0492 526280  |  info@bundertjes.nl 

BEGELEIDING THUIS
St. Hubertusstraat 2  |  5701 TC Helmond

0492 52 95 01

BOODSCHAPPEN 
Super Sociaal
Engelseweg 127  |  5705 AC Helmond

0492 55 28 76  |  info@supersociaal.nl

www.supersociaal.nl
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SCHAAMTE
Tijdens het bekende en geliefde koffiemoment is er geen draaiboek. Als 
begeleider ben je op dit soort momenten compleet afhankelijk van je hart 
en je gevoel.

De meest verrassende combinaties van cliënten verschijnen tijdens die 
momenten aan de grote tafel met allemaal hetzelfde doel. En nee, dat is niet 
de koffie want die is niet te zuipen als ik hem heb gezet. Het doel is om even 
gezellig samen te zijn. Met elkaar te praten, te grappen en soms wordt er óók 
nog wat kennis met elkaar gedeeld zoals het uitwisselen van dialecten. In het 
mooie Helmonds dialect vertelt zich een bijzonder verhaal. 

Het verhaal van een dertiger die in eerste instantie vol trots 
vertelt hoeveel Facebookvrienden hij heeft. Hoeveel 

familie hij heeft en hoeveel vrienden zijn leven telt. “En 
toch woon ik nu hier.” voegt hij toe.

Ik kijk hem aan, en 
zonder te oordelen op 

wat hij zojuist zelf con-
cludeert, laat ik hem zijn 

verhaal vervolgen.

Soms is de kunst van het zwijgen 
de grootste kunst. Op dit onderdeel 

ben ik vanavond wel geslaagd. “Ik ben 
er niet trots op hè. Het betekent toch 

dat je iets niet goed hebt gedaan in je 
leven, anders kom je hier niet te zitten.” 
“Ik ben blij dat je hier nu bent.” zeg ik. Hij 
kijkt me aan alsof ik de eerste ben die dit 
ooit tegen hem gezegd heeft, en mis-

schien is het zelfs wel zo. 
We praten over dromen en over de toe-
komst. 
 
Ergens moet een beginpunt zijn, en 
voor sommigen is dat beginpunt juist 
hier. Op deze plek, aan deze tafel, 
met deze mensen om je heen en dit 
niet-te-zuipen bekske pleur. 

“En zo is da.” zegt hij met een lach.

Lisa is persoonlijk begeleider bij SMO. 
Haar werkdagen zijn gevuld met bijzondere, uitdagende, 

verrassende en mooie momenten, die ze graag met ons deelt. 

 “Ik schaamde mij heel erg. 
De eerste maanden wist 

niemand dat ik hier zat.” 


