
In plaats van het verstrekken van eetbonnen 
heeft Omduw financieel bijgedragen aan 
de maaltijden in De Wijkplaats en van de 
ACU. Tegelijkertijd is samen met de diaconie 
van de Protestantse Gemeente Utrecht een 
initiatief gestart om meer eetplaatsen voor 
daklozen in de stad Utrecht te realiseren. 
Op dit moment zijn die er te weinig. De 
verwachting is dat in 2021 een nieuwe 
eetplaats voor ongedocumenteerden van start 
zal gaan in de Augustinuskerk. 

Het volledige jaarverslag 2020 en andere 
informatie over Omduw vindt u op onze 
website:

www.stichtingomduw.com

Zoekt u contact?  
Mail ons: omduwutrecht@gmail.com  
of bel: 06 81788483
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Meer eetplaatsen Meer weten? Stichting Omduw

Om mensen recht te zetten

Er was een tijd
Je gaf iemand een hand
En kreeg een hand retour.
Je gaf iemand een kus
En kreeg een kus terug.

Nu staan we, geheel onthand
En met vermomde mond,
Naar elkaar te gebaren
Op veilig gewaande afstand.

Het is raar en naar
En bijna niet te doen:
Elkaar handsfree begroeten 
En liefhebben zonder zoen.

Leo Mesman, bestuurslid OmduwAugustinuskerk



Zeventien Utrechtse kerken willen samen 
hulp en advies bieden in situaties als 
deze. Namens deze kerken zet Omduw 
(Oecumenische Missionaire Diaconale 
Werkgroep Utrecht) zich in voor het welzijn 
van mensen in de stad Utrecht, in het 
bijzonder van degenen aan de rand van de 
samenleving die kampen met dakloosheid en 
armoede. Omduw werkt hierin samen met 
diverse organisaties, ook de gemeente is een 
belangrijke partner. 

Wekelijks houdt Omduw een spreekuur 
waar mensen terechtkunnen voor 
directe, kortlopende hulp. Deskundige 
en gemotiveerde vrijwilligers bieden een 
praktische oplossing, een luisterend oor of 
wijzen de weg naar hulp en opvang. 

In 2020 waren er zo’n 200 bezoekers, 
minder dan in andere jaren. Door corona 
moest het spreekuur enige tijd sluiten. In 
de zomer kwam het spreekuur – met een 
coronaprotocol – weer op gang. Tegelijkertijd 
nam het beroep dat op Omduw werd gedaan 
via de telefoon toe. Ook nam het aantal 
bezoekers van de website fors toe. 
Er was minder vraag naar overnachtingen 
of maaltijden, omdat de gemeente hierin 
voorzag vanwege de coronapandemie. De 
vraag aan Omduw om hulp bij het verkrijgen 
van een ID-kaart, beltegoed of treinkaartjes 
nam toe. Ook werd er hulp verleend bij het 
weer gaan wonen. Incidenteel is geholpen bij 
het verkrijgen van medicijnen. 

Geen huis, geen thuis. Geen netwerk, 
geen adres. Geen eten, geen privacy,  
geen papieren...

Een bed voor de nacht, een maaltijd, 
beltegoed, medicijnen, een ID-bewijs 
of ov-kaart...

Minder bezoekers, meer telefoon

Stichting Omduw

“Het Omduw-spreekuur is voor 
mij veel meer dan het krijgen 
van bonnen. Men biedt hier een 
luisterend oor. Bij veel instanties 
word je als dakloze niet serieus 
genomen, maar hier wel. Dat is zoveel 
waard.”  - een spreekuurbezoeker

Spreekuurruimte Omduw


