
Amsterdam 22 oktober 2020 
 
 
Geachte leden van de commissie, wethouder mevrouw Kukenheim van Zorg, Jeugd(zorg), 
Beroepsonderwijs en Sport, 
 
Dank u voor de gelegenheid om te kunnen bijdragen aan het onderwerp in deze vergadering, punt 14, 
over daklozen en de noodzaak van adequate opvang in Covid-19 tijden. 
 
Hoewel de gemeente Amsterdam tijdens de eerste Covid-19 pandemie in maart 2020 noodopvang heeft 
geboden, heeft u geen idee hoe het was om maandenlang met 49 andere daklozen in een Sporthal te 
slapen. Omdat ik in Sporthal Zuid heb gezeten wil ik dit graag met u delen. 
 
We konden onze kleren, onze sokken niet wassen, we droegen dag in dag uit dezelfde schoenen. 
Sommigen van ons begonnen Loopgraafvoeten te ontwikkelen, een medische aandoening die wordt 
veroorzaakt door langdurige blootstelling van de voeten aan vochtige, onhygiënische en koude 
omstandigheden, door het feit dat onze voeten te lang nat bleven. 
 
Mensen ervoeren stress door het constante lawaai van andere mensen. De grote felle lampen en het 
brandalarm gingen zonder reden midden in de nacht aan. Het maakte iedereen wakker, als je ooit op een 
smal campingbed zou kunnen slapen. We moesten een paar toiletten delen met 50 mensen en een 
doucheruimte met velen. We voelden ons onbeschermd. 
 
Het kwam over als een gevangenis, we werden bewaakt, we waren niet in staat om 's avonds de deur uit 
te gaan. Het deed mensen denken aan de detentiekampen van Libië, die 50 bedden en tafels in een grote 
ruimte zonder daglicht. 
 
Boa’s en politie controleerden ons hoe we ‘s ochtends de noodopvang uitgezet werden, de straat op, de 
meesten van ons aten het ontbijt onderweg omdat we nergens heen konden in de nabije omgeving. Er 
was geen plek om onze handen te wassen na het eten van ons ontbijt. We werden op straat gezet 
zonder geld, we konden nergens in de buurt naar het toilet, er was geen plek om onze kleren te wassen 
en geen plek om te eten in de buurt. Er waren beperkte dagopvang plekken, maar die waren soms ver 
weg, in Amsterdam Noord. 
 
We ervoeren de constante angst voor besmetting. Als dakloze op straat kom je sneller in contact met 
het coronavirus en het kan ook eerder voorkomen dat we het verspreiden omdat we ons van de ene plek 
naar de andere moesten verplaatsen. We moesten naar de winkels, naar het openbare toilet en naar de 
weinige openbare plaatsen die nog open waren, waardoor andere mensen eerder in contact konden 
komen met het virus. 
 
Om specifieke redenen werd ik in een Hostel geplaatst, maar mijn vrienden moesten bijna 5 maanden in 
de Sporthal Zuid blijven. Als we hier aan terugdenken, voel ik nog steeds de angst en onzekerheid. Zelfs 



de rijksoverheid1 raadt af om de volgende keer een Sporthal te openen en Amsterdam moet deze ‘quick 
fix’ oplossing voor een opvang als deze absoluut vermijden, we moeten leren van eerdere ervaringen. 
 
Ondertussen zitten we in een gedeeltelijke Lockdown. Hierbij is geen rekening gehouden met de 
kwetsbare positie van dak- en thuislozen op straat bij dit weer. "Binnen blijven" gaat niet op voor dak- en 
thuislozen. Wij als stad moeten reageren op de situatie waarin (on)gedocumenteerde dak- en thuislozen 
zich bevinden. We maken mensen kwetsbaar in deze tweede golf van Covid-19. 
 
Dak- en thuislozen hebben weinig mogelijkheden om goed voor zichzelf te zorgen, ze hebben geen 
inkomen, geen bescherming en zijn een gemakkelijk doelwit van uitbuiting, seksueel misbruik in ruil voor 
een slaapplaats. We kennen de mensen en horen hun verhalen. 
 
Wij willen een veilige omgeving en wij, de dak- en thuisloze groepen, kunnen adviseren hoe dit 
georganiseerd moet worden. We willen 24-uurs opvang voor dak- en thuislozen met of zonder 
documenten in onze stad. 
 
Stel Hostels en beschermde ruimtes open, wat als bijkomend resultaat heeft dat het hotel- en 
restaurantwezen ondersteund wordt in deze moeilijke tijden. De stad zou ook informatie moeten 
verstrekken aan (on)gedocumenteerde dak- en thuislozen, omdat deze mensen soms niet weten wat er 
aan de hand is als de stad hen geen informatie geeft over hoe ze zichzelf kunnen beschermen, of hoe ze 
de verspreiding van het coronavirus kunnen stoppen. 
 
We moeten mensen beter kunnen helpen, en wacht niet te lang met het nemen van de beslissing, anders 
komen we weer in korte termijn oplossingen terecht. Dit zal niet de laatste Lockdown zijn en de winter 
komt eraan, het is nog niet eens duidelijk of de winteropvang open gaat voor alle daklozen in 
Amsterdam. 
 
 
Dank u, 
Met vriendelijke groeten, 
 
Baba Fuseini namens team Amsterdam City Rights 
 
 
 
 

signal@amsterdamcityrights.org / www.facebook.com/amsterdamcityrights / amsterdamcityrights.org  

1 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2020/10/09/richtlijn-opvang-dak--en-thuisl
oze-mensen/Richtlijn+opvang+dak-+en+thuisloze+mensen+vs.pdf 
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