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Van de gelegenheid, dat wij U ons eerste jaarver-

slag toezenden, maken wij gebruik, om U er opmerkzaam op te 
maken, dat aan onze inrichting Haarlemmer Houttuinen 15 in 
het Volkslogement en de Restauratie gelegenheid bestaat,  on,  

aan hen, die zich bij U aanmelden om voedsel en onderdak, dit 

te verstrekken. 
Wij geven daartoe uit Bonboekjes, inhoudende 50 bons van 

5 of 10 cent, tegen f 2.50 en f 5.—. Weet gij nu iemand, 

die hulp noodig heeft, en gij  zijt bereid hem te helpen, dan geeft 
gij hem in plaats van geld een of meer bons van 5 cent, waar-

voor hij bij ons een portie spijo, erwtensoep, capucijners, bruine-

boenen of gestoofd eten kan bekomen, (ook kan hij brood en 
koffie krijgen). Wilt gij  hem een nachtlogies bezorgen, dan is  

eon  bon van 10 cent daarvoor noodig. 

Ook kunt gij ons opgeven, hoeveel gratis maaltijden of ge-

legenheid tot slapen gij  wilt disponibel stellen; wij maken U 

hierop attent met 't oog op 't gebrek aan werk, dat hier ter 
stede in dozen tijd heerocht, en de groots armoede, die daarvan 

liet gevolg is. 

Geregeld geven wij den zich aanineldenden gratis voeding, 

doch hun aantal wordt met den dag grooter, zoodat boven uw 

gewonen steun, hulp speciaal voor dit doel zeer gewenscht is. 

Wanneer gij ons een briefje zendt, waarbij gij ons machtigt, 
voor uwe rekening een door U vast te stellen bedrag te besteden, 

dan zorgen wij, dat uw geld dáârvoor en voor geen ander doel 

gebruikt wordt. Wij disponeeren dan aan liet einde van de 

maand over het door U toegestaan bedrag. 

Verder brengen wij onder uwe aandacht, dat onze inrichting 
in staat is om aan groots aanvragen voor bosjes kachelliout, zoo 
uitnemend geschikt voor het aanmaken van kachels, te voldoen; 

deze bosjes worden franco thuis bezorgd tegen den prijs van 

f 7.50 per 1000, f 4.— per 500, en f 0.80 per 100 stuk. 

Ook plaatsen wij op uw verlangen een nieuwe mand in uwe 
woning, waarin gij al datgeen kunt werpen, wat gij niet meer 

gebruiken kunt of wilt, zoo als oud papier, lappen, flessclien 
(heel of gebroken), capsules, zilverpapier, oude ideeren, huis-
houdelijke artikelen, in een woord van alles, terwijl die mand 

op een door U te bepalen dag en uur wordt geledigd. Door 
hieraan mede te werken, verschaft gij werk aan vele sorteerders 

en herstellers, en zijn wij in staat om kleeren en schoeisel (in 

onze werkplaats hersteld) den armen te geven of voor een 
kleinigheid aan hen te verkoopen. Dit om niet of tegen eengeringe be-

taling verstrekken van kleederen en schoeisel, heeft o. i.  zeer 

veel nut; immers de man of vrouw, die eenigszins fatsoenlijk 
gekleed en geschoeid is, en er rein uitziet, is beter in de ge-

legenheid om werk te bekomen dan degenen, die in lompen 

gehuld zijn. Zie dus bij de aanstaande schoonmaak uwe zaakjes 

eens na, en verras ons met uwe gaven. 

Ten slotte noodigen wij een ieder uit, onze inrichtingen eens 

te komen bezoeken, en zich daardoor te overtuigen, van welk 
groot nut deze voor onzen armen medemenech wel zijn. 

T. JONKER, 
l)ireef eu 
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Het ontstaan onzer vereeniging mag geacht worden den 
leden en begunstigers bekend te wezen; echter hopen 
wij, dat dit verslag ook onder de oogen zal komen van 
diegenen, welke nog geen leden of begunstigers zijn, en voor 
hen zij het dan nog even vermeld, dat de vereeniging 
haar ontstaan dankt aan het initiatief van den heer 
T. JONKER, welke met eigen krachten begonnen is, in het 
najaar van 1903 aan onbehuisden te Amsterdam hulp en 
steun te verschaffen, en door wien later, in den zomer van 
1904, met hulp en medewerking van diverse stadgenooten, 
aan zijn begonnen werk een uitbreiding is gegeven, welke 
onder meer in Juli van dat jaar het oprichten van deze 
vereeniging ten gevolge heeft gehad. 

* 
* 	* 

p 	
Feitelijk zou dit eerste verslag slechts behoeven te ioopen 

over de maanden, gedurende welke de vereeniging bestmn 
Door de nauwe verwantschap tusschen onze voreenigine 
en de inrichtingen, persoonlijk vóór dien door den hee': 
JONKER gedreven, achten wij het echter juister, dit oersn 
verslag aan te vangen met het tijdstip, waarop de heer 
JONKER de inrichtingen opende. 

De bedoeling van den heer T. JONKER was aan  alien  
zonder onderscheid, welke onbehuisd zijn, desgevraagd 
onderkomen en tijdelijke hulp te verschaffen. 
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Zijn jarenlange ervaring op het terrein van arrnver-
zorging had hem geleerd, dat er te Amsterdam groote 
behoefte aan een dergelijke inrichting bestond. Want on-
danks de toevlucht op de Passeerciergracht en de ,,shelter" 
van het Leger des Heils, waren er nog velen der armsten, 
die geen dak boven hun hoofd hadden, wilden zij niet in 
de politie-bilre-,tux  een onderkomen zoeken. 

Hun, die tot nu toe dus sliepen op stoepen, in leeg-
staande wagens, op de banken in de parken of op de 
politiebureaux, wilde hij, mits zij niet onder den invloed van 
sterken drank zijn, een onderkomen verschaffen, en voorts de 
gelegenheid geven zich te reinigen en hunne kleeren te 
zuiveren. 

Dat het aantal personen waarvoor hij werkzaam wilde 
zijn niet gering is, blijkt uit de opgave van hen, welke 
in 1903 en 1904 op de politiebtireaux te Amsterdam een 
onderkomen vonden; de totalen bedragen respectievelijk 
4665 en 5279, en men diene daarbij in aanmerking te ne-
men, dat liet meerendeel der dakloozen zich niet bij de 
politie aanmeldt. 

Met deze bedoeling voor oogen werden de toevluchten 
op de Bloemgiacht 24 voor vrouwen en kinderen, en inde 
Haarlemmer Houttuinen 15 voor mannen geopend, terwijl 
bovendien in de Haarlemmer Houttuinen 15 op bescheiden 
voet een gaarkeuken werd gevestigd, waar zoowel zij die 
tot de verpleegden beliooren gratis, als anderen tegen betaling 
van een gering bedrag een voedzaam maal kunnen ge-
bruiken. 

In de toevlucht voor mannen werden tevens eenige 
lokalen ingericht tot logies voor betalenden. 

* 	* 

• Reeds terstond kon geconstateerd worden, dat deze toe-
vluchten, evenals de gaarkeuken, aan een behoefte tegemoet 
kwamen, en tevens dat ook hulp tijdelijk verstrekt som-
tijds tot blijvende beterschap heeft kunnen leiden. 

Zoo werd den 30 November 1904 in de toevlucht als 
zwerveling, zonder eellig middel van bestaan, opgenomen 
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een zekere C. oud 45 jaar. Na eenige weken gelukte het 
hem, als knecht bij een firma te dezer stede geplaatst te 
worden, waar hij nog werkzaam is ; hij verdient nu f 8.—
in de week. 

Den 15 Februari 1904 werd opgenomen een geheel gezin, 
man, vrouw en 3 kinderen, de man en liet oudste jongetje in 
de manneutoevlucht Haarlemmer Houttuinen 15, de vrouw 
en de jongsten op de Bloeïngracht 24. Na korten tijd slaagde 
de directeur er in werk voor den man te vinden, met 
hulp van het Burgerlijk Armbestuur werd een woning 
gehuurd; het gezin leeft thans weer zelfstandig, de man 
verdient 14 a 16 gulden per week. 

A. B, diamantslijper, werd in groote armoede met gezin 
opgenomen; thans heeft hij vol op werk, en is ruimschoots 
in staat voor zijn gezin to zorgen. 

* 	* 

Aan de toevluchten werd door den heer JONKER tevens 
verbonden een lokaal, waar zij die nachtverblijf genoten 
hebben en werkloos zijn, werkzaamheden kunnen verrich-
ten. Enkele maanden geleden huurde de vereeniging nog een 
ander lokaal, waar van particulieren ontvangen afval gesor-
teerd wordt. Deze lokalen zijn gevestigd in Haarlenmiuri 
Houttuinen 17/19. 

Deze laatste inrichtingen dienen met de gaarkeukii 
tevens tot bestrijding 	zij het in gerin* 	-- 

groote kosten der andere mcie  ii  

a, 

Enkele maanden na de •:: 	;e 	= 
Bloemgracht 24 reeds te klein om alle onbe'huisde vrouwen 
en kinderen, welke zich aanmeldden of dooi' derden werden 
aangegeven, op te nemen; ook in de toevlucht voor mannen 
bleek plaats te ontbreken. Een en ander valt ook niet te 
verwonderen, indien wij mededeelen, dat bijv. gedurende 
de laatste twaalt maanden niet minder dan 819 kin-
deren en 485 vrouwen op de Bloenigrachit, en 1.957 
mannen in de Haarlemnmer Houttuinen een onderkomen 
vonden, en totaal 31665 nachtverblijven werden verschaft. ") 

) Zie de achter di[ verslag opgenomen slaiisliek. 
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Aan de toevlucht voor mannen gelukte het eenige uit-
breiding te geven, doordat het perceel Haarlemmer Hout-
tuinen 17/19 gehuurd kon worden. 

De toevlucht voor vrouwen en kinderen kou echter niet 
uitgebreid worden, zoodat de toestand nu is, dat de ver-
eeniging 105 bedden voor onbehuisde mannen, en 60 voor 
onbehuisde vrouwen en kinderen beschikbaar heeft. 

Schijnt het oppervlakkig voor een jonge vereeniging 
als de onze reeds een alleszins bevredigend resultaat, 
wanneer in het eerste jaarverslag reeds melding gemaakt 
kan worden, dat elken nacht voor 165 personen een bed 
gereed staat, nader beschouwd, b. v. door het te vergelijken 
met het aantal personen dat elken nacht nog in een  
slob  of onder een hing, in een portiek of in een begon 
wagen een onderkomen moet trachten te vinden, 
blijkt het, dat er te veel zijn voor wie onze vereeni-
ging als het ware nog niet bestaat; en voor  alien  toch 
wenscht de vereeniging een open dciie te hebben, opdat 
elkeen die zich onderwerpen wil aan het reglement, 's nachts 
al is het maar voor bbn keer, een dak boven het hoofd 
kan hebben. 

Niet alleen is uitbreiding dus dringend noodig om het 
aantal bedden te vermeerderen, ook om andere redenen is 
uitbreiding gewenscht: èn op de Bloerngracht 24, èn in de 
toevlucht vooi mannen in de Haarlemmer Houttuinen wordt 
dringend vei'eischt een ruime gelegenheid voor wasschen en 
reinigen, opdat door het plaatsen van meerdere baden en 
zuiveringsketels het artikel van hot reglement dat luidt: 
,,Ieder die binnen treedt moet, ter beoorcleeling van den 
directeur (directrice), een bad nemen en zijne (hare) kleeding 
laten zuiveren" steeds nageleefd kan worden. 

* 
* 	* 

Niet alleen in de toevluchten, ook in de gaarkeuken 
in de Haarlemmer Houttuinen 15 bleek reeds spoedig plaats-
gebrek te zijn ; ook hier toch was cie behoefte grootei dan 
verwacht  weld;  in de 15 maanden waarover het verslag 
loopt, weiden toch niet minder dan 125290 gratis-maaltijden 
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(gemiddeld 343 per dag) verstrekt; buitendien werden 
54750 porties eten afgegeven tegen betaling van 5 cent of 
afgifte van een voedselbon. In de }Iaarlemmer Houttuineu 
wordt bovendien de behoefte gevoeld aan een uitbreiding 
der lokaliteit, waar de gesorteerde afval opgeslagen kan 
worden. 

* 
* 	* 

Is het wonder, dat dit jaarverslag, waar het doorloopend 
melding maakt van gebrek aan ruimte, tevens melding 
wil maken, dat er bij het bestuur plannen in overweging 
zijn om in het gebrek aan ruimte te voorzien ? 

Het bestuur is o. a. bereids in overleg getreden met het ge-
mneentebestuur om te trachten in een daartoe geschikt stads-
kwartier de beschikking te krijgen over een terrein, waar 
het een gebouw kan neerzetten, aan alle eischen voldoende „  
in de eerste plaats wat betreft de ruimte, 

* 

Hoe het staat met de finantiën der vereeniging ? De-
lieer VAN EVERDINGEN, accountant en lioofdadministrateui 
bij de gemeente-gasfabrieken, heeft de welwillendheid 
gehad, geheel belangeloos de boekhouding der vereeniging 
zoodanig in te richten, dat daardoor een duidelijk overzicht 
verkregen wordt van de kosten der diverse toevluchten 
en der gratis-maaltijden, en van de baten der werkplaats 
en der gaarkeuken. 

Deze wijze van boekhouding werkt echter eerst sinds 
enkele weken, zoodat wij  nit  die cijfers  nu nog geen con-
clusiën kunnen mecledeeien; uit de verantwoording der 
geldmiddelen over het afgeloopen jaar valt echter op te 
merken, dat hoewel de gaarkeuken en ook de werkplaats 
een niet onaardige bijdrage vormen in het budget, de 
hoofdzaak moet komen van hen, die sympathie hebben 
voor onze vereeniging. 

Gelukkig valt over het algemeen over gebrek aan gym- 
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pathie niet te klagen. H. M. do Koningin, Z. K. H. Prms 
der Nederlanden, Hertog van Meeklenbmg,  on  H. M. de 
Koningin-Moeder gaven blijk van belangstelling door hun 
finantieëlen steun. De burgemeester bewees zijn sympathie 
door dozen zomer op hot stadhuis eenige stadgenooten 
uit to noodigen, den grondslag te komen leggen voer onze 
vereeniging. De hoeren J. T. ALTA en H. KoolernA, artsen, 
gaven hun steun door belangloos de patienten in de 
vrouwen- en kinderentoevlucht te behandelen; sommige 
anderen door giften voor een reisje naar buiten niet de 
opgenomen kinderen of voor liet kleedingfonds  on  den 
kerstboom; nog anderen en gelukkig reeds velen, door 
lid of donateur onzer vereeniging te worden. Maar toch 
zijn or nog zeer velen, die geacht kunnen worden to syrn-
pathiseeren met hot doel onzer vereeniging, die echter 
aan die sympathie nog geen uiting gaven; en dat is toch 
noodig, wil onze vereeniging werkelijk weiden een ,,hulp 
voor alle onbehuisden", xviI liet bestuur zijne plannen tot 
uitbreiding ten uitvoer kunnen brengen. 

* 	* 

Wij vertrouwen, dat het tweede jaarverslag, dat uit den 
aard der zaak ook vollediger en omvangrijker kan zijn, 
tevens de mededeeling mag  brengen, dat sinds den aan\ aug 
van Januari 1905 liet aantal belangstellenden beduidend 
is toegenomen. 

Het Bestuur 

J. H. VAN EEG-HEN, Voorzitter. 
J. F. L. ELANKENBERG, 2e  Voorzitter. 
Dr. C. W. JANSSEN, Penningmeester. 

Kantoor,  Singe!  364.  

Mr.  J. G. SCHOLVINCK. 
Dr. N. M. JOSEPHIJS JITTA, 
W. H. VAN ZANTEN Ju., 

Ringkade 14. 

Mi. C. H. GEEPIN, 
Wetei5ngschans 86. 

T. JONKER, .Diiecteici. 

AMSTEBDA]II, 28 Februari 1905, 
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AMSTERDAM, 2-2-1905.  

Gaarne betuigt ondergeteekende zijne aclhaesie aan het 

streven van de Yereeniging ,,Hulp voor Onbehuisden", 

-Directeur de heel T. JONKER. 

Als geneeskundige was ik geritinieu tijd in de gelegen-

heid, dit streven van nabij waar te nemen. Steeds viel-

liet mij op, hoe de verpleegden in den meest wanhopigen 

toestand aankwamen en, na korten tijd in de inrichting te 

zijn verpleegd, geheel andere menschen waren. Allerlei 

ziekten, die het gevolg van armoede, verwaarloozing en 

gebrek zijn, heb ik bij hen waargenomen en behandeld 

Niet altijd liet de beperkte ruimte en de daardoor minder 

doelmatige inrichting een langdurende behandeling toe  on  

was ik genoodzaakt, de patienten in een ziekenhuis te 

laten opnemen. 

Het groote nut, ik durf haast zeggen de onmisbaarheid 

dezer inrichting, is mij dit jaar ten duidelijkste gebleken. 

H. KOOISTRA, Arts. 
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Leden der Yereeniging zijn: 

a. Zij, die aan de Yereeniging een gift in eens schenken 

van ten minste een honderd gulden; 

b. Zij, die zich verbinden tot een Jaarlijksche contributie 

van minstens vijf gulden. 

Leden hebben recht van  stein  in alle leden-vergaderingen. 

Donateurs der Yereeniging zijn zij, die een vrijwillige 

bijdrage geven van minder dan het in Art. 4 sub b ge-

noemde. 

Donateurs hebben het recht van toegang tot alle leden-

vergaderingen en hebben een adviseerende stern. 

Leden en Donateurs onderwerpen zich door hunne toe-

treding aan alle bepalingen van deze Statuten. 

Leden verbinden zich voor den tijd van minstens één 

jaar. 

Het lidmaatschap eindigt door opzegging. 

De contributie voor het eerstvolgende jaar blijft ver-

schuldigd, tenzij de opzegging van het lidmaatschap vóór 

1  October  schriftelijk aan het bestuur is gedaan. 
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