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BEHOEFTE – BELOFTE – BEWIJS UIT DE MASTERCLAS IMAGINATION 
 

(behoefte) 
Stropdasdaklozen helpen om weer op eigen benen te staan. 

 

(belofte) 

- "Ik heb een tijdelijk huis voor je, voor 6 maanden, en een programma om je verder 

op weg te helpen" 

- vanuit perspectief van stropdasdakloze: "Ken je het gevoel dat niemand je ziet, je 

nergens terecht kan, je al weken op straat leeft en je heen uitweg ziet?" 

 

(bewijs) 

Een ervaringsdeskundige aan het woord die op deze wijze geholpen is en nu weer 

meedraait in de maatschappij (een woning en een baan heeft). 

Shereen Rahim 
 

HKJ: Hoe kan ik er voor jou zijn, zodat jij je zorg taken kan blijven combineren met je 

eigen leven? 

 

Titel: “Handen Thuis” 

(behoefte) 

Ken je dat gevoel dat je als mantelzorger te weinig uren in een dag hebt om de zorg 

voor je zieke vader te combineren met je werk en je gezinsleven…? 

(belofte) 

praktische handjes en aandacht, een luisterend oor 

(bewijs) 

ik haal je kids wel even van school, kook wel even voor ze en ruim wel even op in je 

huis, zodat jij aanschuift voor het eten na een drukke werkdag en savonds weer naar 

je vader kunt gaan nu die het even extra nodig heeft. Of ga je liever vanavond even 

samen naar de kroeg om de zinnen even te verzetten? 

Ik bel je op en kom vanavond 

Martijn v.d. Heuvel 
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(behoefte) 
Ken je dat gevoel dat je ouders niet veel voor je kunnen betalen en je zelf ook nog 

niet genoeg eigen zakgeld hebt? 

Je kan niet mee doen met sportclub, dagen uit van school, muziekinstrument spelen, 

boeken of leuke kleding en mee uit met je vrienden en vriendinnen van de 

middelbare school? Je baalt als een stekker en schaamt je er ook wel voor. 

(belofte) 

 'De Gulle Gever' van Het Rode Kruis koppelt anonieme weldoeners aan arme 

anonieme tieners die extra ondersteuning kunnen gebruiken. De Gulle Gever betaalt 

voor de tiener rechtstreeks aan de winkel/organisatie/vereniging een lidmaatschap, 

boeken, kleding en een minimum zakgeld-bedrag per maand of iets anders dat de 

tiener op de website/app kan selecteren.  

(bewijs) 

Soort sponsor-computerbank die met gebruik slimme algoritme en blockchain-

technoloie, beslist en regelt. De computer matcht en doet de betaling. (AI + 

blockchain) Via de BSN kan gecheckt worden of tiener in de doelgroep (12 to 18 jaar) 

valt. Je kunt op de website/app wel zien hoeveel geld er in de bank zit, hoeveel 

sponsors er zijn en hoeveel kinderen meedoen. Oh ja, het is opgezet door het Rode 

Kruis. 

(Irene) 
 

(behoefte) 
(Her)ken je dat gevoel, dat je je minderwaardig voelt? 

 (belofte) 

Ik ga je helpen om er schoon uit te zien en ik zorg voor een veilige plek voor al je 

spullen. 

(bewijs) 

Deze dakloze die ik heb geholpen is nu zelfs freelance gids voor toeristen in de stad. 

Ingrid Alsemgeest 
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Ik heb voor een ander vertrekpunt gekozen: Hoe kun je de afstand tussen 

zorgverlener en zorgvrager verkleinen? 

 

(behoefte) 
Ken je het gevoel, dat je niet snapt wat er gezegd wordt tijdens een 

(huis)artsenbezoek? 

 

(belofte) 

Ik ga de volgende keer mee en zorg dat wij de juiste vragen gaan stellen. Zodat je 

het gaat begrijpen. 

 

(bewijs) 

Met z’n tweeën hoor je meer dan 1 en velen gingen ons voor� 

Karin Kanij 

 

 
Mijn BBB was gericht op de stropdasdaklozen en was als volgt: 

 

(behoefte) 

Ken je dat gevoel dat je alles goed voor elkaar had, maar nu niets meer hebt. Terwijl 

je vrienden en familie dat niet weten? Ik zou zo graag willen dat ik mijn leven weer op 

orde kon krijgen, zonder op straat te belanden. 

 

(belofte) 

Ik geef jou onderdak in een fijn huis en help je met de beste coaching om zo je leven 

weer op te bouwen.  

 

(bewijs) 

Voormalig stropdasdakloze Joost: ‘’Dankzij de snelle opvang en coaching van het 

Rode Kruis stond ik binnen een halfjaar weer volledig op eigen benen.’’ 

Denise Boon 
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Titel: Gelukkig ben ik niet alleen  

 

Oud worden in deze wereld 

 

(behoefte) 

Blijven genieten van mijn huis waar ik al zo lang woon, ook nu ik alleen ben. Maar ik 

wil niet alleen zijn wanneer ik in nood ben 

Ken je dat gevoel dat het zo fijn is om nog steeds thuis te kunnen blijven wonen, in je 

omgeving die je al zo lang gewend bent en waar zoveel historie ligt, maar dat je er 

ook alleen woont en wel eens denkt aan hoe er voor je gezorgd wordt als je iets 

overkomt 

 

(belofte) 

Je kan het nog alleen, maar je kunt er op vertrouwen dat we het van je overnemen 

als het er op aan komt. 

 

(bewijs) 

Met moderne technologie wordt je 24 uur per dag gemonitord en komt er persoonlijke 

hulp naar je toe wanneer je het nodig hebt. 

Maaike Eijkelkamp  
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Titel 
Vallen is niet erg, blijven liggen wel 

 
(behoefte) 

Ken je het gevoel dat je alleen thuis woont maar je je onveilig voelt omdat je bang 

bent voor een ongeluk in huis. Wie is er dan die je opvangt? Wie vangt je als je valt? 

Het idee maakt je zo angstig dat de kans op vallen daardoor nog groter wordt. 

 
(belofte) 

Ik kan jouw gevoel van angst weghalen door jouw huis veilig te maken. Alle letterlijke 

en figuurlijke drempels neem ik voor je weg zodat je veilig door jouw huis kan 

zwieren/lopen/rollen. 

 

(bewijs) 

Mijn huis is nu zo veilig dat ik met mijn ogen dicht door mijn huis kan lopen/rollen (in 

geval van rollator) en kan dansen op de Twist van Chubby Checker. 

Joanne Buning 

 
 

Titel: DingDong 

  

(behoefte)  
Ken je dat gevoel, dat niemand je mist, iedere dag weer, niemand. 

 

(belofte)  
Ik zal bij je aanbellen en koffie met je drinken. 

 

Bewijs:  
er kwam nooit iemand aan de deur, maar toen stond daar ineens mijn buurvrouw van 

het Rode Kruis. Na 3 x langskomen durfde ik eindelijk koffie met haar te drinken en 

raakten we echt in gesprek. Pas na een half jaar was ik bereid hulp te accepteren en 

kreeg ik langzaamaan mijn leven weer op orde. 

(Cynthia) 


