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HALT, DENK EN OVERWEEG. 

vraag u zeer vriendelijk: STA EEN OOGENBLIK STIL. 

Maar waarom zou ik stilstaan terwijl mijn maatschap- 
pelijke belangen, mijn levensbelangen mij voortdringen, 

0 - n Eff zelfs met een spoed die mij dikwijls le vermoeiend is. 
zas 	Juist omdat ik met  een zeer groot maatschappelijk be-

lang wensch te bespreken, vraag ik u nogmaals vriendelijk: sta even 
stil. :: Wanneer echter deze belangen u niet aangaan en het geluk 
van het heden en van de toekomst der Maatschappij u geheel koud 
laat, wees dan zoo goed, dit boekje aan kant te leggen en vergeef 
mij dan, dat ik u in hef voorthollen stoorde. :: Wanneer echter de 
belangen van de Maatschappij voor heden en de toekomst u wel 
aangaan, mag ik u dan vragen dit boekje le lezen en over den inhoud 
na te denken. :: ik gevoel behoefte om u kennis te doen maken met 
ongelukkigen, die gij niet kent, wier wereld u geheel vreemd is, en 
daardoor, omdat gij hen niet kent, moesten zij tot op heden uwe be-
langstelling derven. Maar wanneer gij door hetlezen van deze stukjes 
met hen bekend wordt gemaakt, wanneer ik u inleid in al de ellende 
van verloren kinderlevens, zullen zij dan mogen rekenen op uwe 
aandacht en kon liet zijn ookop uwen steun? :: 0! zegt gij, alweer een 
bedelboekje, leg liet maar terzijde. Neen geen bedelboekje, maar een 
geschrift waarin toestanden worden beschreven, die gij niet kent, 
toestanden, die gij niet wist dat bestaan en daarom hadden tot op 
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heden de verloren levens waarover ik ga schrijven ook nog niet uw 
belangstelling, daarom hebt gij tot op heden niets voor hen gedaan. 
Gij hebt dus onwetend een plicht verzuimd, maar het lezen van deze 
regels zal u doen ontwaken en gij zult, even als ik, tot de erkenning 
komen dat er iets moet worden gedaan. :: ik zou gaarne met u be-
handelen: ie Het verwaarloosde kind; 2e de werklooze jongeling. 

Midden in een zeerdrukke straatschoolden de menschen samen, hun 
aantal werd elke minuut grooter en rijkhalzend verhief de een zich 
boven den ander om toch te weten te komen wat er gaande was. De 
belangstelling was zoo groot, dat een agent van politie er op afstapte 
om te trachten het verkeer weer te regelen. Ook ik kwam aanloopen 
en haastte mij om tusschen de menschen door te dringen, want im-
mers dacht ik ,,hun aller belangstelling betreft zeker een arm kind of 
ouden van dagen door de koude bevangen, die hulp noodig heeft". 
Toen ik mij met moeite een weg had gebaand door de menigte, hoorde 
ik van verschillende kanten uitroepen van medelijden. Wat bevond 
zich in het midden van die belangstellende menigte? Een straat-
hond die een toeval had! Al deze belangstellinggold'n arm dier. 

Een steenworp verder stond een klein groepje straatkinderen, 
hangende tegen een vrouw. Twee van de kleintjes weenden bitter. 
Zij stonden te klappertanden, zij hadden het in hun schamele klee-
ding, met hun slecht gevoed lichaam zoo koud. :: Daarom heen ver-
zamelde de belangstellenden zich niet, de meesten gunden deez' armen 
kleinen zelfs geen enkelen blik, weer anderen scholden de moeder, 
een enkele gaf uit medelijden metde kinderen de vrouw een aalmoes, 
niet begrijpende, dat zij daardoor de ellende van deze kinderen ver-
hoogden. :: Wat mij het meeste dien morgen aangreep toendit voor-
gaande door mij werd waargenomen was het volgende: De meesten 
die zich verzameld hadden om den zieken hond, waren het roerend 
eens, dat het arme dier daar in de kou op straat niet kon blijven lig-
gen, daar toch was de straat niet de geschikste plaats voor, het arme 
dier moest naar een voor hem bestemde plaats worden gebracht. 

En de arme kleine kinderen, die daar dag in dag uit door de ouders 
werden behandeld zooals gij uw huisdieren niet gaarne behandelen 
zoudt, wat moest er met hen gebeuren. Niemand dacht er aan, en als 
er aan gedacht werd, stond men machteloos tegenover die ontaarde 
ouders. Is de straat in deze gure koude dagen dan de plaats voor het 
arme verwaarloosde kind? Is dan de straat, in den scherpen wind op 
een hoek waar het meest de aandacht wordt getrokken, de plaats 
waar die arme kleinen hun jeugd moeten doorbrengen. :: ik stond op 
eenigen afstand deze groep te beschouwen en mijn hart weende. Ook 
Ik stond daar machteloos en toch zijn deze kleinen te redden. :: Laat 
ik uit ,,Stemmen uit de diepte" overnemen wat ik hierover schreef. 

MOETEN DEZE KLEINEN VERLOREN GAAN? Als gij in de laatste 
maanden door de stad Amsterdam hebt gewandeld is het U zeker op-
gevallen dat in de drukste straten en pleinen de bedelaars aan het 
vermeerderen zijn. Maar wat mede uw aandacht heeft getrokken is 
dat de meesten van deze bedelaars in gezelschap zijn van een of meer 
kinderen om het medelijden van het publiek op te wekken.:: Vrouwen 
dikwijls vergezeld van drie en meer kinderen, soms van anderen ge-
huurd, staan in regen en wind, op 'n brug of in 'n straat, hun hand 
ophoudend. Onwillekeurig is dan de vraag bij U opgekomen: kan de 
politie aan deze wantoestanden niets doen? Voorden oorlog was onze 
stad geheel van deze  kinder-exploitatie gezuiverd, dank zij 't ingrijpen 
van voogdijraden tengevolge van de kinderwetten.  In de laatstejaren, 
ook al tengevolge van den oorlogstoestand, wordt alleen maar tot in-
grijpen overgegaan in de uiterste gevallen. ::Telkensals ikdeze kleinen 
aan dehoeken van de straten zie staan, vervuld diepe weemoed mijn 
hart. De vraag komt dan telkens weer op de lippen: ,,Wat moet er van 
deze bedelende kinderen in de toekomst groeien"? :: De kleine zwakke 
schepseltjes zullen tengevolge van al de doorgestane ellende zeker 
bezwijken. De sterkeren blijven echter leven maar wat is dan hun 
toekomst? :: Laten wij ons voor enkele oogenblikken trachten te 
verdiepen in deze zonlooze levens. Bij elke weergesteldheid op straat 
meestal in havelooze schamele kleeding, niet bestand tegen de koude, 
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en dan als die lange bedeldag ten einde is, naar een koude armoedige 
schuilplaats, en wat leed brengt dan de avond en de nacht. Geen 
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zij nimmer Vader of Moeder zagen arbeiden, waarin zij nooit gewend 
werden aan een vlijtig leven, aan orde en tucht, wat denkt gij dat er 
dan van hun leven terecht moet komen? Denkt gij dat zij dan vlijtige 

of weinig voldoende onderwijs, geen leiding, niets dan bittere niet 
begrepen ellende. Of denkt gij dat het kind van den bedelaar niet 
vraagt naar het waarom? :: En dan na die zonlooze jeugd, waarin 

arbeidzame burgers zullen worden? Immers neen! Zij zullen ook 
ten laste der Maatschappij hun bedelend leven voortzetten en hun 
nageslacht geboren even als zij, op de onderste lagen der samenle- 
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ving, zal weer uit bedelaars bestaan. :: Maar niet alleen komen eruit 
een bedelaarsgeslacht bedelaars voort, maar meestal ook dronkaards, 
misdadigers, enz. Dus bijna het geheele volgende nageslacht zal een 
zorg zijn voor den Staat, en de kosten daaraan verbonden, zijn niet 
te overzien. Zullen wij dan ter wille van het weinige 
geld, dat voor de verzorging van deze bedelaarskin-
deren noodig is, hen laten verloren gaan, of zullen 
wij trachten hen te redden en door hen, hun volgend 
nageslacht. :: De vraag komt nu als van zelf naar voren: ,,Zijn 
deze kinderen te redden, kunnen zij aan hun omgeving worden 
ontrukt"?:: De kinderwetten geven ons daarop een heer-
lijk antwoord. Ja! Niet alleen kunnen zij aan hun om-
geving worden ontrukt. MAAR WIJ MOETEN HEN HEL-
PEN EN REDDEN. Het is onze plicht te zorgen dat deze kleinen niet 
verloren gaan. :: Wij zullen dus eerst moeten onderzoeken wie deze 
ouders zijn, en wat de oorzaak is dat zij met hun kinderen bedden. 
Als er dan sprake is van verwaarloozing of misbruik van macht, dan 
zijn er wel degelijk termen voor den Voogdijraad om in te grijpen. 
Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat er ook sprake is van misbruik 
van macht wanneer ouders hunne kinderen uitzenden om te bedelen 
of hunne kinderen op andere wijze exploiteeren. Het is ook bekend 
dat het den Voogdijraden zeer moeilijk is om in den laatsten tijd ver-
eenigingen te vinden die zich willen belasten met de voogdij. :: Van 
den eenen kant dus aangespoord tot zuinigheid, aan den anderen 
kant zeer veel moeilijkheden in het voorzien van voogdij, en toch 
mogen op de straten van Amsterdam niet langer kinderen worden ge-
bruikt om het publiek te bewegen geld te geven aan de ouders.:: Er 
is geen noodzaak bij de tegenwoordige steunregelingen, dat derge-
lijke toestanden in onze stad behoeven te worden geduld, veel minder 
bestendigd. :: Wij die door onzen arbeid in aanraking kwamen met 
vele van deze treurige gevallen, wij zeggen: de tijd is gekomen 
dat terwille van het kind, dat lijdt, wordt ingegrepen. :: Mij dunkt 
ook gij zijter van overtuigd, dat de toestand van deze verwaarloosde 
kinderen moet veranderen. Het doet u zeker ook pijn wanneer gij hun 
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diepe ellende aanschouwt. ik mag dus, wanneerik uthansuitleg hoe ik 
hen helpen wil, reeds bij voorbaat rekenen op uwe belangstelling. 
Artikel 1 van onze statuten luidt aldus: ,,De Vereeriiging draagt den 
naam Hulp voor Onbehuisden. Zij heeft haar hoofdzetel te Amster-
dam en stelt zich ten doel aan hen, die van huisvesting verstoken 
zijn, tijdelijk onderkomen en zoo mogelijk verdere hulp te verleenen 
tot het voorzien in eigen onderhoud. :: De vereeniging is bevoegd 
hare zorgen uit te strekken tot minderjarigen, die duurzaam moeten 
worden verpleegd en tot personen, wier verzorging noodig is in ver-
band met de uitvoering der kinderwetten en der reclasseeringsrege-
ling". :: Dit artikel heb ik in de laatste maanden dikwijls gelezen en 
telkens doemt de vraag bij mij op: beantwoordt onze arbeid aan zijn 
doel? Telkens ontdek ik leemten, die ik zoo gaarne zou zien aange-
vuld. Wij begrijpen, dat gij, indien ge mij persoonlijk spraakt, mij deze 
vraag zoudt doen: Waardoor komen deze leemten en waarin bestaat 
volgens uwe nieening dat te kort bij het streven naar 't doel waar-
over ge denkt? Laat ik daarom beginnen 't tweede gedeelte van uw 
vraag eerst te beantwoorden om dan vervolgens ook 't waardoor te 
behandelen.Gij zult 't volkomen met mij eens zijn, dat wij in 'n tijd le-
ven, waarin alles snel gaat. leder onzer heeft moeite omindiesnelheid 
voort te leven. Wij moeten vooruit! er is geen tijd om te dralen. Maar 
terwijl velen zich bezig houden met groote vraagstukken van 't leven, 
ben ik zoo bevreesd, dat men geen oog meer heeft voor het kleine en 
de kleinen, dat men zich geen tijd gunt om bezig te zijn in het belang 
van de verwaarloosde jeugd. Of denkt gij, dat eene snelle maatschap-
pelijke vooruitgang den mensch ook in datzelfde tempo verbetert? 
Neen vrienden er zullen altijd ouders zijn die hun kinderen verwaar-
loozen en er zullen altijd kinderen zijn die hun eigen jeugd bederven. 
Een vereeniging met een program als het onze zal in geen enkele 
maatschappij kunnen worden gemist. En toch leven we in een tijd 
waarde snelheid van ontwikkeling ons doet duizelen en daardoor is 
er 'n zeergroot gevaar dat wij vergeten, dat er een werk te doen is in 
onze naaste omgeving, een werk, datwij niet mogen vergeten, maar 
dat op onze schouders is gelegd om het te doen. Die snelheid van 
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held voorminderjarigen die duurzaam moeten worden verpleegd". 
Hieraan kunnen wij naar eisch nog niet voldoen. Wij hebben behoefte 
aan inrichtingen voor meisjes en jongens welke hun geheele opvoe- 
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leven benevelt onze zinnen en men ziet over het hoofd, dat men moet 
beginnen met het begin, di. met de jeugd. :: Waarin bestaat dat te-
kort? Laat ik het u eenvoudicx vertellen. ,,Wij behoeven eene gelegen- 
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ding bij ons moeten ontvangen. Ten eerste zijn onze afdeelingen meer 
dan vol en zullen wij dus kunnen voortgaan te voldoen aan het eerste 
gedeelte van artikel 1, dan zullen vele kinderen moeten worden over- 

gebracht in andere tehuizen. Ten tweede, willen wij ons belast zien 
met de voogdij over minderjarigen, die door ons uit de verwaarloo-
zing zijn gehaald, dan moeten wij in staat zijn hen in inrichtingen 
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gaan mijn gedachten naar de toekomst. Het bleeke arme bede-
laarskind, dat in de straten van Amsterdam zooveel 
koude en ellende heeft geleden, overgebracht naar 
'n gezonde streek, naar 'n huis waar 't wordt gekoesterd, waar 
liefde woont, waar ordeheerscht,waaropelkedaadvan't kind wordt 
gelet. De bleeke wangen zijn weldra verdwenen, ronde roze wan-
gen, de bios van gezondheid op 't aangezicht. Goede geregelde voe-
ding heeft dus haar uitwerking reeds gedaan. Het kind denkt niet meer 
aan zijn zonloos verleden, maar speelt even als ieder ander kind on-
bezorgd en blij. Geregelde schoolgang heeft liet verstand ontwikkeld, 

buiten Amsterdam te verzorgen. Dan zijn daar nog de jeugdige per-
sonen die in verband met de uitvoering der kinderwetten tot ons 
komen. Wij moeten een observatiehuis voor meisjes hebben. Wij 
moeten heel veel jeugdige personen trachten te redden van de paden 
die hen brengen naar het hopelooze. Ook hieraan kunnen wij thans 
niet voldoen. :: Misschien vraagt gij: waarom laat gij al dit werk niet 
over aan anderen of aan den Staat? Aan anderen kan Ik niet over-
laten het werk, dat ik gevoel dat onze Vereeniging moet doen.:: Maar 
vrienden, waar gaat gij in uwe gedachten heen? Zult gij uzelf laten 
ontrooven het heerlijkste en het verhevenste dat er in dit leven te 
doen is? :: Waarom? :: En nu kom ik aan de eerste vraag: waar-
door ontstaan deze leemten? :: Mij dunkt het antwoord is eenvou-
dig, het komt door gebrek aan geld. :: Dus wanneer wij geld ge-
noeg van u ontvangen, kunnen wij voortgaan met het door ons 
begonnen werk en wij kunnen beginnen met de plannen te volvoeren, 
die ons in staat zullen kunnen stellen het tekort aan te vullen. 
Moet nu een arbeid der liefde en toewijding geheel worden betaald 
door den Staat en zoudt gij, omdat gij van het uwe nietgeeft, den 
zegen willen missen om wél te doen? :: Waarom?:: Kinderen uit de 
verwaarloozing te halen is het werk, dat onze vereeniging van af het 
ontstaan heeft gedaan. Verwaarloosde kinderen te reinigen en op te 
voeden is onze dagelijksche arbeid. De heerlijke vruchten van een 
reine omgeving, van orde en een liefdevolle tucht worden dagelijks 
door ons gezien. :: De Kinderwetten moeten ons dus helpen het doel 
te bereiken met deze arme kleine bedelaars en verwaarloosde jeugd. 
Wij twijfelen niet of wij zullen kunnen rekenen op aller medewerking. 
Maar nu de geldelijke gevolgen van dit werk, die moet gij helpen dra-
gen. Wel geeft de Staat subsidie aan de vereeniging die zich met de 
voogdij over minderjarigen belast, maar dit is niet voldoende om al 
de kosten te dekken. Wat wij eerst noodig hebben zijn de gebouwen, 
waarin de voogdijkinderen kunnen worden verpleegd.:: In Houten 
bij Utrecht heeft onze vereeniging een bezitting van bijna negen hect-
aren groot. Hier zouden wij gaarne onze paviljoens bouwen voor de 
meisjes en elders voor de jongens ook in een gezonde streek. :: En nu 

HOE ZE TOT ONS KOMEN 

liet komt thuis niet goede rapporten, leermeester en opvoeder samen-
werkend, plukken de vruchten van hun arbeid. :: En dan straks als de 
ernstige leertijd aanbreekt, de tijd waarin de voorbereiding voor liet 
leven wordt aangevangen, dan heeft het kind levenslust en levens-
kracht. :: In de verre toekomst, neen, reeds na enkele jaren kunt gij u 
niet ons verheugen, dat gij hebt medegewerkt om deze jonge levens 
te behoeden voor hun anders wissen ondergang.: ZULLEN DEZE 
KLEINEN VERLOREN GAAN OF ZULLEN WIJ HEN REDDEN? 
Komt dan vrienden der jeugd, gij die het zoo goed met de maatschap-
pij meent, de handen ineengeslagen. :: Is het kapitaal wat wij noodig 
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hebben dan zoo groot, dat het niet bijeen te brengen is? Zijn er in 
Nederland dan geen kapitalen genoeg om ons aan het weinige te hel-
pen?:: Gij zegt misschien zal die vereeniging nu nooit eindigen met 
vragen?:: Neen vrienden wij eindigen niet, de toestanden roepen, ik 
zou wel willen zeggen schreeuwen om hulp; wij kunnen dus niet an-
ders dan u aansporen het uwe te doen of MOETEN DEZE KLEINEN 

VERLOREN GAAN.:: Het ,,Nieuws v. d. Dag" van 31Jan'19 schreef 
zeer waardeerend over mijn oproep om steun voorde verwaarloosde 
kinderen, ik kan dan ook niet nalaten het in zijn geheel te laten volgen. 
,,BEDELENDE OUDERS MET KINDEREN".:: Alle bedelkinderen 
van de straat!:: Dat kan.:: 't Is immers een stoute bewering nu men 
in de laatste paar jaren op bruggen, op de hoeken van de straat, bij 
voorkeur op de koudste en tochtigste plekken in toenemend aantal 
de stumperds ziet verkieunien. :: Men ziet ze veel meer dan vroeger, 
maar toch ze kunnen allen weg, want, men weet het, dat bedelen 
met die verpieterde wezentjes is nietsdan een industrie van de ouders 
en daartegen zijn maatregelen te nemen. Er zijn Kinderwetten en 
Voogdijraden om die kinderen aan onwaardige ouders te ontrukken, 
maar. . . . . men moet weten waar men met de kinderen blijven zal. 
Het is mogelijk die kinderen, die nu Of spoedig bezwijken Of opgroeien 
tot niets anders dan vagebonden, misdadigers en weerbedelaars, aan 
te sterken, geheel en al op te knappen, in een reine omgeving te bren-
gen, op te voeden tot goede cmi nijvere menschen. :: Als nu iemand 
komt en zegt: daar kan ik voor zorgen, dat heb ik al meer gedaan en 
dat wil ik nog ontelbare malen doen, dan is het toch wel de moeite 
waard daar naar te luisteren. :: Die iemand, die dat met al het gezag 
van zijn goeden naam doet, is de heerjonker, hoofddirecteur van de 
Vereeniging Hulp voor Onbehuisden. Geen mensch in de stad die 
hem niet kent. ieder heeft van hem gehoord, maar helaas, niet steeds 
is naar hem voldoende geluisterd. Wij zouden al een heel eind op 
den goeden weg zijn als men dat gedaan had. :: Niettemin, de heer 
Jonker is niet iemand om den moed op te geven, en zoo is hij in het 
sinds kort uitgegeven Maandblad zijner vereeniging ,,Stemmen uit 
de Diepte", met kracht en overtuiging bezig om zijn lezers te wijzen 
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i:A. 	_,'- 



16 	 HALT, DENK EN OVERWEEG 	 D 

op het werk dat gedaan kan en moet worden ten aanzien van deze 
bedelkinderen en op een toekomst die voor hen geschapen kan wor-
den, zooveel beter voor hen en voor de heele maatschappij. :: De 
kinderen kunnen aan de onwaardige ouders ontnomen worden, de 
vereeniging kan rechtens tot voogd over de verwaarloosden aange-
steld worden, en zij is bereid hen op haar eigen grondgebied ver van 
Amsterdam 	in Houten, bij Utrecht - te verzorgen en tot deugd- 
zame menschen op te leiden. :: Dit wil de heerjonker. En waarom 

HOE ZE TOT ONS KOMEN 

gebeurt dat niet, waarom blijven wij dag aan dag het onduldbare om 
ons heen zien? Omdat dit waarlijk edele werk geld kost. En niet eens 
zoo heel veel. Men zou waarlijk wenschen millionair te zijn om tot 
den heerjonker te zeggen: ,,Meneer jonker, ik sta u borg. Laat eens 
zien wat gij kunt". :: Is er nu niet één mensch, die dit doet, dan zijn 
er toch wel tien of honderd of desnoods duizend, die 't gezamenlijk 
kunnen doen. De heer jonker zegt, dat voor de instandhouding en 
de uitbreiding van het werk der vereeniging voor het nieuwe jaar 
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350.000 noodig is. :: Dat is veel en dat is weinig, naar gelang van 
den kant waarvan men de som beschouwen wil, maar zekerkan men 
zeggen, dat nooit een uitgezet kapitaal zooveel rente belooft als 
dit. Moet de heer jonker nu maar blijven roepen of zou hij niet 
van U mogen verwachten dat hij aan zijn adres (Keizersgracht 152 
Amsterdam) spoedig hoopvolle antwoorden kan verwachten?" 

HOE ZE TOT ONS KOMEN 

,,DE WERKELOOZE JONGELING": Men neemt geen dagblad meer 
ter hand of er staan lange vertoogen in te lezen over de schrikbaren-
de toeneming van verwildering en misdaad onder de jeugd. Wat is 
daarvan de oorzaak? Volgens mijn bescheiden meening is in de eerste 
plaats de werkloosheid onder de jongens een der voornaamste. 
Ieder die zich met de jeugd bezig houdt zal even als wij, telkens weer 
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in aanraking komen met een groot aantal jongens tusschen de 14 en 
18 jaar, die bijna altijd werkloos zijn. :. Hoe komt dal?:: Zij hebben 
geen vak veel minder vakkennis en worden daardoor telkens werk-
loos. Het werk dat zij na hun schooljaren verrichten bestaat meestal 
in ongeschoolden arbeid. Wanneer zij enkele je ren van school zijn 
en in dien tijd verschillende patroons hebben gehad, komt de moei- 
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ONS KINDERHUIS TE  NUN  SPEET 

lijke tijd. Voor boodschapsjongen worden zij te oud en ook komt 
bij hen het verlangen om meer geld le verdienen naar voren. De 
arbeid dien zij op heden verrichten kan door jongere en goedkoopere 
krachten worden gedaan. Nu komt dus de gevaarlijke tijd: In hun 
lediggang ontmoeten zij dikwijls verkeerde vrienden die in hetzelfde 
geval verkeeren en dan worden in ondoordachte oogenblikken plan- 

nen gesmeed en daden verricht die hen brengen op het pad van 
schande. :: Dat het aantal van deze jongens niet gering is kuntgij 
het best ervaren, wanneer gij door de stad wandelt. Overal ziet gij 
hen bij kleine ploegen hun tijd in lediggang slijten. Hen te genezen, 
alvorens zij werkelijk vallen is beter dan hen los te laten om daarna 

ONS MEISJESHUIS TE HOUTEN 

na jaren hen toch te moeten behandelen. Dan is het zoovccl moei-

lijker om den boom te buigen. Dan zijn er een groot aantal jongens 
die in den tijd van lediggang werkelijk hun eigen leven hebben be-
dorven. Maar mogen wij daarom de handen van hen afhouden, neen, 
zeker niet, het is onze plicht hen te grijpen, het is onze roeping te 
trachten hen te behouden. : : Toen ik voor het eerst in ons maandblad 
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dit onderwerp behandelde, schreef ik over hen 't volgende: ,,Immers 
de jongeling van heden is de man der toekomst, en al wat aan hunne 
verheffing ten koste wordt gelegd zijn kapitalen uitgezet op rente; 
maar geen kapitaal zal hooger rente opleveren, dan dat voor de op-
voeding en ontwikkeling van ons eigen volk. Onwillekeurig zoudt 
gij de vraag kunnen stellen: maar rekent gij dan in het geheel niet op 
teleurstellingen en mislukkingen ?ja zeker ook in dezen arbeid zullen 

VOORGESTELD PAVILJOEN VOOR JONGENS EN MEISJES VOOGDIJKINDEREN 

teleurstellingen zijn, maar mag dat ons tegenhouden den arbeid met 
moed te beginnen? De ervaring die wij hebben opgedaan heeft ons 
doen zien, dat wanneer deze jonge levens in goede banen worden 
geleid, de meesten hunner nog kunnen worden gevormd tot nuttige 
menschen. Begaan dus met het lot van de ongelukkige werklooze 
jongens en niet minder met de donkere toekomst die hen wacht, wan-
neer zij niet worden geholpen, heeft onze vereeniging een jongens- 
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tehuis in Friesland gesticht, waar deze jongens zullen worden opge-
leid tottuin-en landarbeid om laterin hun eigen onderhoud te kunnen 
voorzien.:: Door--vrienden daartoe in staat gesteld is dittehuis reeds 
geopend en worden de eerste jongens daar reeds verpleegd.:: Mag 
ik nu in het kort u uitleggen wat eigenlijk onze verdere plannen voor 
Friesland zijn? :: Er is thans reeds een paviljoen voor 20 jongens, 
staande op 'n stuk grond groot 121-LA., toebehoorende aan onze ver-
eenigi:ng, en hebben we bovendien op 20 H.A. grond de hand gelegd. 
Tevens is er reeds gebouwd een mooi ontspanningslokaal, waar de 
jongens des Zondagsmiddags en na volbrachten dagtaak zich kun-
nen verpoozen.:: Hier is dus een prachtig begin. Maar nu moet er 
worden gebouwd: 5 paviljoens, 1 hoofdgebouw, waarin komt de keu-
ken, de wasscherij, de magazijnen, de naai- en linnenkamers, de her-
halingschool, ruimte voor vrije- en ordeoefeningen, kamers voor 't 
personeel, I woning voor den Directeur, die belast zal worden met 
het algeheele toezicht, 1 boerderij, koe- en varkensstallen, zuivelin-
richting, ja alles wat noodig is om de jongens grondig bekwaam te 
maken. Voor 's winters en bij slecht weer een gelegenheid waar zij 
kunnen werken. De geheele opzet vraagt veel geld, maar laat ons 
nu enkele oogenblikken stilstaan bij de vruchten van dezen arbeid. 
Welnu: teneerste, de werklooze jongen uit degrootesteden gaatnaar 
't land, waar hij wordt opgeleid tot  'II  bekwaam vakman; ten tweede, 
de werklooze jongen van heden zal daardoor het leger van niets-
doeners niet langer vergrooten; ten derde, de gemeenschap zal hen 
in de toekomst niet behoeven te onderhouden in welken vorm dan 
ook; ten vierde, land dat thans onvruchtbaar is, zal tot vruchtbaar-
heid worden gebracht, de productie voor de gemeenschap dus ver-
meerderd. :: Maar waarom zou ik doorgaan met op te sommen al het 
goede wat van dezen arbeid de vrucht zal zijn, gij zijt daar reeds van 
overtuigd. Hier is dus in het kort ons plan voor den werkloozen jon-
geling en voor hen die hun eigen jeugd bedierven. Zullen wij nu om-
dat ons de middelen thans ontbreken dit mooie werk laten varen of 
is uw belangstelling zoo groot, dat gij ons zult helpen? :: Ik besprak 
dus bij den aanvang van dit boekje, dat wij u zouden doen kennis 
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maken met het verwaarloosde kind en niet den jongeling, die uwe 
belangstelling vraagt. :: Om nu deze plannen ten uitvoer te brengen 
hebben wij ons reeds in verbinding gesteld met de regeeringsorganen 
die zich met het vraagstuk der werkloosheid en der verwaarloozing 
bezig houden. Wanneer al onze verlangens worden bevredigd, dan 
rekenen wij op veel geldelijken steun van die regeeringslichamen. 
Maar dan blijft er nog, zooals de schrijver van het N. v. d. D. reeds 
zeide een groot bedrag over, dat wij gaarne van particulieren zouden 
ontvangen. Voor de instandhouding en uitbreiding vragen wij voor 
dit jaar 350.000 gulden. Zullen wij dit bedrag bijeen krijgen? Welke 
groote belangen worden door dit geld al niet gediend? Belangen die 
toch wel de moeite waard zijn te overwegen, alvorens gij beslist wat 
gij in deze doen zult. Als ik u voor mij had in een zaal waar ik deze 
onderwerpen behandelde, zou ik niet rusten voor dat gij den ernst 
van mijn pleidooi gevoelde en dat ook gij uitriep: ja waarlijk deze 
menschen en kinderen moeten worden geholpen. :: Laat ik eindigen 
niet het opschrift van het buitenblad HALT!!! DENK? Sta even stil, 
gij deedt zulks want gij hebt mij aangehoord, mijn dank. Heeft mijn 
pleidooi u misschien aangegrepen en overtuigd, dan vraag ik u: Denk 
er nu eens over wat uw aandeel zal zijn in de redding van deze arme 
verlorenen, want daaraan mede te werken IS OOK UW RECHT! 
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