
H
et is een uur voor openingstijd 

in restaurant Freud in Amster-

dam. Aan een lange tafel zit het 

personeel gezamenlijk aan de avond-

maaltijd. Moussaka staat er op het menu. 

Is het lekker? ‘Ja,’ roepen de deelnemers 

in koor, ‘Dion heeft dit klaargemaakt.’ 

Dion heeft niveau drie, hij kan koken. 

Dion knikt een beetje verlegen vanachter 

zijn bord.

Danielle Driest (28) is manager bij restau-

rant Freud en zorgt dat alles reilt en zeilt. 

‘We hebben hier zeventig deelnemers,’ 

vertelt ze. ‘Iedereen die dagbesteding wil 

doen, kan bij Freud terecht. Je hoeft geen 

horeca-ervaring te hebben. We vragen 

wel van mensen dat ze nuchter op het 

werk verschijnen.’ Freud biedt een oplei-

ding aan in samenwerking met de werk-

leerschool, een onderdeel van het ROC. 

Deelnemers kunnen als gastheer of als 

kok mbo-niveau 1 en 2 halen. Driest: 

‘Sommige mensen zeggen: “Ik wil later 

een eigen restaurant beginnen en ik wil 

graag in de keuken werken.” Anderen 

zeggen: “Ik wil op tijd uit bed komen en 

Freud was het dichtstbijzijnde, hier wil ik 

aan de slag.” Wij hebben gezegd: iedereen 

begint in de dagploeg en vandaaruit gaan 

we kijken wat iemand wil en kan.’

37.000 tafels een euro

Sanne van der Leij (44) is projectleider bij 

StreetSmart, een initiatief van Amster-

damse horecaondernemers om geld in te 

zamelen voor daklozen of gezinnen die 

niet of nauwelijks kunnen rondkomen. 

Elk jaar in november en december vragen 

zo’n honderd restaurants hun gasten één 

euro extra bovenop de rekening te beta-

len. Met al die euro’s, vorig jaar 37.000 

euro in totaal, helpt StreetSmart de min-

derbedeelden in Amsterdam; zo werkt 

Dion via StreetSmart bij restaurant 

Freud.

‘Dat bedrag van 37.000 euro is nog maar 

net bekendgemaakt,’ zegt Van der Leij. 

‘Het betekent dus dat er 37.000 tafels een 

euro hebben gedoneerd. Dat is crazy.’  

Voor het vijfde jaar op rij blijkt het initia-

tief heel goed te werken. Hoe verklaart ze 

het succes van StreetSmart? ‘Het is mak-

kelijk,’ denkt Van der Leij. ‘Eén euro 

bovenop de rekening: ik vraag het de res-

taurants en zij vragen het de gasten. Het 

kost ze niks, want de gast geeft het. Of 

niet. En het is “maar” twee maanden per 

jaar. Zo houden we het sympathiek.’

Werk je via StreetSmart bij Freud, dan 

krijg je indien gewenst de beschikking 

over een fiets. Van der Leij: ‘Mensen ver-

dienen hier natuurlijk wel geld, maar 

niet zoveel. Als je niet in deze buurt 

woont, betaal je best wat reiskosten om 

Hassan werkt al vijf jaar in de spoelkeuken van restaurant Freud. ‘Als ik me goed voel, vind 

ik dat ik een leuke dag heb gehad. Als ik me niet lekker voel, dan is het vechten.’
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Hassan viert elke 
dag bij Freud

StreetSmart werkt samen met restaurants

‘Het bedrijfsleven probeert aansluiting  
te vinden, wij ook. Dat werkt’

28 SW-Journaal 3  mei 2020



hier te komen. Met de fiets ben je er zo, 

en voor niks. Mensen moeten hier wel 

eerst drie maanden werken voor ze een 

fiets krijgen. Ook Hassan heeft er een.’

Blije gezichten

Hassan (54) werkt bij Freud in de spoel-

keuken, al bijna vijf jaar. Of hij dat jubile-

um gaat vieren, wil Sanne weten. Hassan 

glimlacht, de ogen een beetje dichtgekne-

pen: ‘Ik vier elke dag dat ik aanwezig ben. 

Soms, als ik me goed voel, vind ik dat ik 

een leuke dag heb gehad. Als ik me niet 

lekker voel, dan is het vechten. Ik ben 

depressief, maar dat niet alleen, ik heb 

ook hoofdpijn en ik ben snel moe.’ Wer-

ken bij Freud vindt Hassan fijn: ‘We krij-

gen een warme maaltijd en we worden 

goed verzorgd. Blije gezichten, wat wil 

een mens nog meer? Als ik me niet goed 

voel maar ik heb hier toch gewerkt, ben 

ik toch een beetje gelukkig omdat ik iets 

gedaan heb.’ Zijn er dingen die Hassan 

moeilijk vindt? ‘Onthouden,’ zegt hij 

onmiddellijk. ‘Als ik iets nu weet, vergeet 

ik het binnen vijf minuten. Maar een 

bezigheid die ik met mijn handen doe en 

met mijn ogen zie, dat is geen probleem.’ 

Van der Leij, vriendelijk: ‘Daarom sta je 

ook in de spoelkeuken hè?’ Hassan knikt: 

‘Ja, daarom werk ik in de spoelkeuken.’

Daar of daar passen

Behalve voor StreetSmart werkt Sanne 

van der Leij ook nog vrijwillig, in de win-

teropvang. Beide functies hebben een 

mooie link: in de opvang ontmoet ze 

soms mensen die iets kunnen hebben 

aan StreetSmart. ‘Laatst werkte ik in de 

opvang toen er maar liefst 275 slapers 

waren. Ik neem de bagage aan en praat 

wat met mensen. Soms vertelt iemand 

iets over zijn beslommeringen en interes-

ses en dan denk ik: Hé, die zou mooi daar 

of daar passen!’ Vervolgens belt Van der 

Leij bijvoorbeeld met Driest en gaat ze 

mee met de nieuwe potentiële deelne-

mer om beide partijen aan elkaar voor te 

stellen. Daarna draagt ze het over. Daniel-

le Driest: ‘Er zit een soort opbouw in het 

werk hier bij Freud. Hoe later op de dag je 

hier aan het werk bent, hoe hoger je 

belastbaarheid moet zijn. En in de avond 

is je dienst langer en kom je met gasten 

in aanraking. En als er iets misgaat, zijn 

ze soms ontevreden. Deelnemers hebben 

een grotere verantwoordelijkheid.’

Hassan schuift aan bij zijn collega’s aan 

de lange tafel, hij heeft honger. 

Van der Leij tegen Diest: ‘Hassans fiets is 

gestolen, zei hij net.’

Diest: ‘O ja? Balen. Moeten we weer wat 

regelen.’ ■

Sanne van der Leij en Hassan.
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