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SPREKENDE FEITEN EN CIJFERS. 

Eenige weken geleden werd het oude Buitengasthuis door eenige 
heeren bezocht, die, evenals de meeste lezers van dit boekje, wel eens 
iets van onzen arbeid hadden gehoord, maar ook hoegenaamd geen 
begrip hadden van de uitgebreidheid en den omvang van onzen arbeid 
voor en onder de armsten dezer stad. Met hen rondwandelend, gaf een 
van deze heeren mij den raad om eens een boekje uit te geven met 
verschillende kiekjes van het tehuis, waardoor de inwoners van Amster-
dam een beter begrip zouden krijgen van ons werk, en daardoor ook 
meer geneigd zouden zijn ons te steunen. Wij zullen daarom trachten, 
door eenige feiten te verhalen en enkele cijfers mede te deelen, uwe 
belangstelling op te wekken of te verhoogen. 

Het doel van de Vereeniging ,,I-iulp voor Onbehuisden" is aan 
hen, die van huisvesting verstoken zijn, een onderdak en hulp te ver- 
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schaffen. Zij geeft die hulp aan mannen, vrouwen en kinderen, zonder 
onderscheid van godsdienst en verleden. Het grootste verschil tusschen 

de Ver. H. v. 0. en de oudere in deze stad gevestigde weldadigheids-

stichtingen is wel dit: dat wij nooit, om welke reden ook, voor de 

eerste maal hulp weigeren, behalve alleen dan wanneer al onze plaatsen 

bezet zijn. Geen reglementen of bepalingen houden dus den afgetobden 

zwerver buiten onze muren. Geen onderzoek gaat deze opname vooraf; 

voor ons is het genoeg, dat men aanklopt om hulp, dat men zonder 

tehuis is en dus dakloos. Wij helpen eerst, en daarna onderzoeken wij. 

De eerste en directe hulp bestaat dus hierin, dat wij den persoon die 

zich aanmeldt, een warm bad geven, hem van schoone kleeding voor-

zien, en na een verkwikkenden maaltijd hem een bed aanbieden, om 

eens heerlijk uit te rusten. In de meeste gevallen is  eerie  reinigings-

kuur hoogst noodzakelijk ; en het is eene ware voldoening de veran-

dering gade te slaan, welke zij teweegbrengt bij elk die haar ondergaat. 

De aanvragen geschieden voortdurend door personen van de meest 

uiteenloopende omstandigheden. -Mannen in de kracht  buns  levens, uit 

, 

Aangeklopt om hulp. 
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alle standen: ouden van dagen, nog te jong-  om in eene stichting van 

kerk of overheid te worden opgenomen, en toch niet meer in staat om 

in hun onderhoud te voorzien; anderen, die door werkeloosheid tot de 

zwervers-kategorie geraakten 	in 't kort, te veel soorten om alle bij 
name te noemen. 

Vrouwen, die betere dagen gekend hebben, vruchten van verkeerde 

opvoeding of misstanden in haar leven; in hare jeugd clikwij Is bedrogen, 
in den ouderdom verlaten. Verlaten zelfs door hare naaste bloedverwanten! 

Wanhoop en schande brengen velen tot ons; maar niet altijd is eigen 

schuld de oorzaak van haar bitter lijden. Neen, neen, beklaag haar diep, 

maar veracht haar nooit! Het zijn menschen, die geholpen moeten wor-
den, zullen zij niet geheel verloren gaan. 

Voor kinderen is de aanvraag altijd verbazend groot; en hoe komt 
dit? Ten eerste, omdat, waar eene moeder met haar gezin zwervend is, 
meestal hij elke vrouw een vier- of zestal kleinen zijn; ten tweede om-
dat er zooveel kinderen in deze stad wonen, waar niemand zich om 
bekommert, die in de meest beklagenswaardige toestanden leven, en 
voor wie toch geen inrichting, van welken aard ook, bestaat. 

Vrouwen aan den maaltijd 

11 
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Wij hielpen de kinderen, die om verschillende wetten of reglementen 
door niemand geholpen konden worden. 

Onze inrichting is clan ook voor een zeer groot aantal kleine zwer-
vers of zwerfsters eene ware toevlucht geworden. 

Wij helpen altijd direct het zwervende kind, komende met ouders, 
moeder of alleen. Is er treuriger toestand denkbaar dan een zwervend 
kind, geen tehuis hebbende door welke omstandigheid ook 	in geen 
geval zijne eigene schuld 	misschien wel de schuld zijner ouders? Maar 
het kind, het onschuldige wicht kwam ongevraagd op deze wereld: en 
het is dit kind, dat ons aller liefde noodig heeft; want een volk, dat de 
kinderen zijner armen 	armen al of niet door eigen schuld 	in 

onreinheid en bandeloosheid laat wegzinken of tot allerlei ondeugden 
vervallen, ondermijnt zijn eigen leven. De kinderen verdienen altijd hulp - 
wat de ouders ook mogen zijn. De kinderen hebben recht op ons mede-
lijden, want wij moeten hun eene kans geven om te toonen wat zij 
willen; en die kans moet zijn in eene reine omgeving, niet Op straat 

zwervend van den eenen dag in den anderen. 
1vVij helpen het kind der ongehuwde moeder, den verstooteling der 

De kinderen aan den maaltijd. 
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dneI)Ie\  ink;  wij nemen diL kind ecliL r niet alléén, maar altijd met de moe-
der, opdat de moeder voor haren zuigeling kunne werken. Verdienen deze 
arme verschoppelingen onzen steun en liefde? Ons antwoord is: ja, zij 
verdienen die ten volle 	in elk geval de zuigeling, het zich van niets 
bewuste leven: dit kind kan een zegen voor de moeder zijn, als het blijft 
leven, zal haar behoeden voor een tweeden misstap. Tevens leert de 
moeder voor haar kind werken en zorgen. Moeder en kind nemen wij 
alleen dan op, als in de voor dit doel bestemde huizen geen plaats is, 
of om verschillende redenen de plaatsing wordt geweigerd. 

Wij helpen het kind, dat door ziekte van de moeder en werkeloos-
heid des vaders geene verzorging heeft. Wij helpen kinderen, wier moe-
ders naar een Ziekenhuis moeten, en wier vaders eileen morgen vroeg 
naar hun werk gaan. Zulke kinderen blijven dikwijls onverzorgd achter. 
Zoolang wij plaats hebben, nemen wij ook deze kinderen; maar wan-
neer de vader iets verdient, moet er een klein bedrag voor verpleging 
worden betaald. 

Wij helpen de kinderen van den dronkaard, die, na moeders dood, 
het leven voor zijne kinderen tot eene hel heeft gemaakt: die zijne kin- 

Een hoekje van de kinder-speelzaal. 
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De kinderen op de Speelplaats. 
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deren laat slapen in eene ledige woning, op een zolderkamertje waar 

geen huisraad meer is: die alles vernielt, en waar hijzelf nog dagelijks 
komt om zijn roes uit te slapen, of zijne kinderen te mishandelen! 

Ik zou op dit thema voort kunnen gaan, totdat een dik boek ge-
vuld was, maar zal mij tot de volgende slotsom bepalen. Wij helpen 
zwervende, verwaarloosde kinderen, over wier lot zich niemand ontfermt. 
Zij worden onze kinderen, voor wie wij leven en die wij liefhebben. 

In korte trekken hebben wij getracht u mede te deelen welke 
menschen wij helpen, opdat u kunt zien, dat onze Vereeniging aan haar 
doel beantwoord. Thans zullen wij enkele feiten uit de verschillende 

afdeelingen vermelden. 

Afdeeling Zuigelingen. 

Deze afdeeling heeft beslist Uwe sympathie noodig en vraagt U 
milde gaven. Uit de vele gevallen, die hier jaarlijks worden behandeld, 
verhaal ik u een, dat het leven van de jongste zuigelinge betreft. 

Hare moeder werd váár hare geboorte met een knaapje van twee 



Eenige zuigelingen. 

'5  

jaar dakloos; verlaten door haren man, die wegens eene daad tegen 
de wet gevangen werd genomen, bevond zij zich in een allertreurigsten 
toestand. Door medelijdende buren in huis genomen, wachtte zij met 
schrik en angst het uur af, waarop de kleine, over wie ik thans schrijf, 
geboren zou worden. Ten laatste zond ook de buurvrouw baar heen, 
en op weg naar het Wilbelmina-Gasthuis werd de verlatene vrouw 
moeder op de openbare straat, en ingebracht bij een geneesheer die 
haar vriendelijk hielp, waarna zij per brancard naar het gasthuis werd 
gebracht. Het tweejarig  jongetje ging naar de politie en vandaar naar 
het stads-hestedelingenhuis. Toen het kindje 16 dagen oud was, werd 
de moeder met het kind ontslagen. Zij moest wachten totdat het 
andere kind uit het hestedelingenhuis gebracht werd; en zoo schreed 
de daklooze moeder met hare twee kleinen op nieuw de maatschappij 
in. Haar toestand was nog treuriger dan enkele maanden geleden. 
Waar moest die arme vrouw heen? Naar het oude Buitengasthuis: 
niemand anders kon of wilde haar helpen; en zoo komt het, dat haar 
zuigeling ons jongste kindje is. 

Daar de meeste van deze kleinen in een hulpbehoevenden toestand  
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Gedeelte van de zuigelingen-slaapzaal, 

verkeeren, wanneer zij tot ons worden gebracht, is de verpleging in 
den eersten tijd uiterst moeielijk ; maar met veel toewijding worden 
deze kleinen verzorgd en opgekweekt. 

De Kleinen aan den Maaltijd. 

Dit plaatje voert ons vanzelf naar een andere kategorie, en wel de 
kindertjes onder de drie jaren. U de geschiedenis te vertellen van al 
deze kleinen, zou niet in dit korte bestek kunnen geschieden, daar elk 
kind een levensroman vertegenwoordigt. 

Sommige van deze kleinen hebben nog nooit moederliefde gekend, 
waren reeds vervloekt vdár zij het levenslicht aanschouwden; andere 
sliepen nog nooit in een eigen buis en eigen bedje. Daar zijn er bij, 
van wie de moeder krankzinnig is en in een gasthuis wordt verpleegd 
ook zulke waarvan de moeder zwaar ziek is en wel spoedig zal sterven. 
Deze kleinen dus lief te hebben en te verzorgen, is de heerlijke taak 

ons en onzer medearbeidsters opgelegd. 
Zal ik trachten in korte trekken u het verleden van een dezer 
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kleinen te vertellen? Wij vonden dit kleine meisje 	ongeveer 	twee jaar 

geleden 	op 	den grond in een vuil vertrek. Zij was toen ,1/ 	jaar oud. 
De moeder, schandelijk dronken, geheel ontkleed, vervuild, niet in staat 

: om 	iets 	voor 	hare 	kinderen 	te 	doen. 	Deze 	kinderen 	waren 	ver - 

dieilijkt, door geboorte erfelijk belast 	De kleine was zoo verwaarloosd, 
- dat het ieder die in hare nabijheid kwam, trachtte te bijten. Wij namen 

• deze kinderen mede; maanden verliepen, en de invloed van 	opvoeding 

- begon langzaam op lichaam en geest te werken. En nu is het een lust 
om 	te 	zien: 	zij 	heeft 	loopen 	geleerd 	en 	babbelt 	aardig; het oudste 
kind is reeds hij anderen 	verzorgd. 	Gelukkig 	voor 	al 	deze 	kinderen, 

/ 	• dat de kinderwetten daar zijn om hen tegen hunne ouders te bescher- 
men. Honderd gulden per jaar behoedt een dezer in de toekomst voor 
ellende 	of stelt 	ons in staat 	veer een te redden uit den poel 	waarin 
het leeft. 

Afdeeling Kinderen van drie tot zes jaar.  
Dit plaatje stelt n 	in 	staat 	een 	blik 	te 	weipen 	op 	de 	kaLegoiie 

- 

van 3  tot 6 jaar. 	Deze 	kinderen 	worden 	ook 	in 	eene 	afzonderlijke 
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slaapzaal behandeld. Enkele hunner kwamen van de vorige afdeeling, 

maar de meeste zijn nieuwelingen van de laatste maanden. Zij hebben 

oudere broertjes of zusjes hier. Overdag gaan deze kinderen naar  dc  
bewaarscliool, of worden thuis bezig gehouden. Hun aantal is tamelijk 

groot. Dit plaatje geeft ons enkelen te zien. 

Nu zullen wij u binnenleiden bij onze grootste kinderen, en wel 

tot den leeftijd van 14 jaar. De meesten van hen hebben eene vaste 

hand en een liefdevol hart noodig, om hen te leiden. Van velen was 

het verleden treurig. Zij  kwamen tot ons in allerlei toestanden; en ieder 

zal het begrijpen, dat armoede en verwaarloozing de hoofdzaken zijn, 

waarom zij zich thans hier bevinden. Gelukkig hebben wij hen aan 

verderfelijke invloeden mogen onttrekken, en zoolang zij bij ons zijn, 

zal hun eerlijkheid en deugd worden voorgehouden. Het resultaat van 

onzen arbeid wordt dan ook door velen met dankbaarheid herdacht. 

In deze afdeeling gaat, voorzoover dit mogelijk is, elk kind naar school. 

Zoodra wij  ht  kind onder onze hoede nemen, is dit ons eerste werk; 

en het is verblijdend voor ons, dat de schoolrapporten meestal bevre-
digend zijn. ik vermeld u thans de geschiedenis van een 9-jarig meisje, 
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niet geheel toerekenbaar op eene achterlijke school geplaatst, en door 

het Hoofd der school tot ons gebracht. 

Zij werd door iedereen in hare omgeving gebruikt om te stelen: 

door mannen en vrouwen werd zij uitgestuurd naar de winkels, om weg 

te nemen wat zij haar gelasten weg te kapen. Altijd op straat zwervende, 

kwam zij bij ons. Nog geen twee uur was zij in huis, of hare oogen 

gingen overal rond; en zij nam alles weg en verborg het onder hare 

kleertjes. Wij lieten haar stil haren gang gaan, totdat zij naar school 

ging. De Hoofdzuster van deze afdeeling zeide haar toen alles weer op 

dezelfde plaats terug te brengen, vanwaar zij het had weggenomen. 

Zij was ten zeerste teleurgesteld, dat haar diefstal ontdekt was, maar 

beloofde het nooit weer te zullen doen. Door haar aldus geheel uit 

hare oude omgeving te verwijderen en met liefde te behandelen, deed 

de lust tot eerlijkheid in haar ontwaken; en niettegenstaande er goed 

op haar gelet wordt, maakt zij zich nu niet meer aan dit feit schuldig. 

Wij hopen dat zij voor de toekomst behouden zal zijn. Wat zou er 

van dat meisje terecht zijn gekomen, indien niemand zich over haar 

ontfermd had! 

F  
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Een groepje onder de zes jaar. 
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Wij zullen nu van de kinderen scheiden, en geven u enkele kiekjes 
uit deze afdeeling, die u kunnen doen zien wat er dagelijks voor dit 
gezin ongeveer noodig is. 

Thans worden in onze kinderafdeelingen bijna 190 kinderen verpleegd. 
In het afgeloopen jaar hadden wij 57271 verpleegdagen van kinderen 

tusschen 12 dagen en 14 jaren. Het verzorgen en onderhouden van al 
deze kleinen kost ongeveer 100 gulden per dag. 

Afdeeling Vrouwen. 

Zooals wij reeds hij den aanvang van dit boekje hebben gezegd: 
alle soorten van vrouwen kloppen bij ons aan om hulp. Het is dan ook 
vreeselijk om in eene groote stad rond te zwerven, niet wetende waar 

den nacht door te brengen Vele wegen van zonde en verdriet staan 
voor haar open, maar vriendelijke handen, bereid om haar op eerbare 
wegen te leiden, zijn, helaas, niet vele Die vrouwen zijn dan ook in 
een toestand, waarin ieder haar medelijdend aanziet, zonder evenwel in 
staat te zijn de ongelukkigen te helpen. Gelukkig biedt onze inrichting 

Twaalf van de zeventig jongens. 
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ook aan dezulken eene plaats van rust; en de cijfers van 1906 spreken 
voor zichzelven. 

In het afgeloopen jaar werden 8376 nachtverblijven aan vrouwen 
gratis verleend, of beter gezegd, het aantal verpleegdagen der vrouwen 
bedroeg 8376. 

Afdeeling Mannen. 

Aan alle mannen, die gebruik hebben gemaakt van ons gratis logies, 
wordt, wanneer zij geheel werkeloos zijn, de gelegenheid gegeven om 
gedurende den dag voor hun onderhoud te werken in onze werkverschaf-
fing. Zij behoeven dan des morgens niet heen te gaan, maar begeven 
zich naar de verschillende afdeelingen, waar zij thuis behooren. Zijn het 
vaklieden, dan kunnen zij hun vak uitoefenen; en zoo niet, dan maar 
naar de afval-sorteering: voor ieder is daar werk, indien de lezers van 
dit boekje maar zoo vriendelijk willen zijn aan ons hun afval en oud 
papier te geven. In het jaar, dat achter ons ligt, werden 25397 nacht-
verblijven gratis gegeven, en 101588 maaltijden verstrekt, en waren gere- 

Twaalf van de zestig meisjes. 
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geld eiken dag tusschen de 6o en 90 mannen in onze werkverschaffing bezig. 
1237 nachtverblijven werden gratis verleend aan doortrekkende 

werklieden, die werk zochten, maar zulks niet vindende weer verder 
trokken, en 6416 maaltijden verstrekt aan ouden van dagen, die in de 
meeste gevallen bijna niet meer in staat waren te werken, en toch geen 
onderdak of voeding hadden. 

Wij zuilen nu trachten deze belangrijke opsomming van feiten en 
cijfers, betreffende onzen arbeid, te eindigen; maar alvorens dit te doen, 
gevoelen wij behoefte in de eerste plaats onzen dank te betuigen aan  
alien,  die ons het vorig jaar in staat stelden door hunne gaven deze 
talrijke klasse van menschen te helpen; in de tweede plaats aan alle 
onze medewerkers voor hunne toewijding, en voor de liefde waarmede 
zij hun arbeid hebben verricht. Uwe sympathie was ons zeer veel 
waard, want niet alleen hebben wij geld noodig, maar ook medegevoel. 

Wij zijn weer vol moed het nieuwe jaar ingetreden, vertrouwende 
op Hem, die aller harten neigen kan, doch tevens met het gevoel, dat, 
als gij, geachte lezer of lezeres, dit boekje ontvingt en uzelf op de 

Thuiskomende niet afval. 
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hoogte steldet van ons werk, wij op uwen steun konden rekenen. Wij 
zenden dit boekje aan al onze leden en donateurs, met het vriendelijke 
vei-zoek in uwe naaste omgeving voor dezen arbeid te pleiten; en wan-
neer uzelven niet geneigd zijt uwe jaargift te verhoogen, dan aan enkele 
uwer vrienden te vragen het ingesloten biljet te teekenen en ons toe 
te zenden. Wij zenden dit boekje aan allen, opdat  ii  gelegenheid zult 
hebben met dezen arbeid kennis te maken. Wie zou voor dit zoo nuttig 
doel niet eens eene extra-gave willen missen? Lees daarom dit kleine 
hoekje aandachtig, vul dan het biljet in, en verras ons met eene blijde 
mare! Wat wij ongeveer noodig hebben voor dit groote, hulpbehoevende 
gezin, zal u bij het lezen, naar wij hopen, duidelijk zijn geworden. 

Indien het biljet ons niet wordt toegezonden, zullen wij zoo vrij 
zijn uw antwoord in ontvangst te doen nemen, en zal over het inge-
schreven bedrag per kwitantie worden beschikt. 

NAMENS HET BESTUUR, 

T. JONKER, 
Directeur. 
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