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Bijlage bij persbericht: Brief aan Vastgoedeigenaren| Mei 2019 

Geachte Heer/Mevrouw, 

Steeds vaker ziet De Regenboog Groep ‘economisch daklozen’ op haar spreekuur. Dat zijn mannen 
(en soms vrouwen) die géén verslaving of psychiatrisch probleem hebben, maar wel dakloos 
worden. Bijvoorbeeld na een echtscheiding of verlies van hun baan. Deze economische daklozen 
worden ook wel zelfredzame daklozen of nieuwe daklozen genoemd. Wij willen hun situatie 
verbeteren en u kunt ons helpen. 

 

Pijn in de woningmarkt 

We weten dat de woningmarkt in Amsterdam en omgeving is dichtgeslibd. Wachttijden voor 
huurwoningen zijn lang en koopprijzen fors. Voor de economisch daklozen is een betaalbare woning 
in de buurt van hun stad, hun kinderen en hun werk daardoor niet voorhanden. De daklozenopvang 
is voor hen geen alternatief. Ze komen niet in aanmerking omdat ze onvoldoende problemen 
hebben. Bovendien sluiten de omgangcultuur, leefstijl en problematiek in die opvang niet aan bij de 
economisch daklozen. Er is zelfs een risico dat ze erdoor afglijden, afhankelijk raken van 
hulpverlening en van de (dure) nachtopvang.  

 
Onze ambitie 

De Regenboog trekt zich het lot van de economisch daklozen aan omdat we onze hand uitsteken 
naar álle Amsterdammers die in de knel zitten. Dat doen we door een hele waaier aan activiteiten, 
bijvoorbeeld met de ondersteuning van een vrijwilliger, met maatschappelijk werk en hulp bij het 
vinden van huisvesting. Ons doel is om in 2019 vierentwintig economisch daklozen een jaar 
onderdak aan te bieden. Zo krijgen ze wat rust om hun zaken op orde te brengen en een structurele 
oplossing te vinden. Vierentwintig mensen tijdelijk onderdak bieden is een bescheiden ambitie voor 
wie weet dat dát het aantal economisch daklozen is dat in één week in Amsterdam op straat komt te 
staan.  

 

Goede ervaringen 

De Regenboog Groep heeft via het project Onder de Pannen inmiddels veel ervaring met legale 
kamerverhuur. Meestal verliep dat in samenwerking met woningbouwcorporaties, maar soms ook 
via particulieren. Er is nog steeds een grote behoefte aan tijdelijk beschikbare kamers voor de 
opvang van economisch daklozen. Wij doen daarom een beroep op uw medewerking. Voor u 
betekent dat een mooie kans om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, zonder dat dat u 
veel tijd en geld kost. De Regenboog is daarbij een partner die het proces begeleidt en de doelgroep 
goed kent en kan bereiken. Bovendien neemt ze een eventueel risico voor haar rekening.   
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Dit kunt u doen 

Om ons doel te halen, hebben we ten minste vierentwintig studio’s of kamers nodig. U heeft de 
capaciteit om iets te betekenen voor Amsterdamse daklozen. U beschikt over vastgoed. En u heeft 
toegang tot uw huurders die een kamer kunnen (onder)verhuren. Daarover willen we graag met u in 
gesprek. 

 

Laten we praten 

We bespreken graag met u wat de mogelijkheden in uw situatie zijn. Als u Juul Gemmeke 
(projectleider Onder De Pannen) belt of mail komt ze langs voor een kennismaking. (06 06 14 93 43 

58 of jgemmeke@deregenboog.org)  

 

Hartelijke groet, 

 

 

Hans Wijnands 

Directeur De Regenboog Groep 
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