
Barmhar�g Den Haag op z’n puurst! 
Coronadorp vangt dak- en thuislozen op 

Trudy

Bijna niemand lijkt ervan af te weten: het coro-
nadorp voor dak- en thuislozen. Eerst geves�gd 
bij het ADO Den Haag stadion, nu op een haar-
speld afstand van afslag Leidschenveen. Mis-
schien wel de enige wie er alles over weet is 
Trudy Wijnia, HWW zorg verpleegkundige, die in 
het coronadorp de boel samen met de Kessler-
s�ch�ng aan het runnen is. Het voelt als een eer 
om met haar over dit project te spreken, want 
wat een barmhar�g gebaar naar deze mensen 
die vaak door anderen als minderwaardig 
worden gezien. Trudy staat 24/7 in de startblok-
ken voor ze als het nodig is.

Ini�a�efnemer was zelf thuisloos
We gaan even terug naar hoe het coronadorp 
ontstaan is. De ini�a�efnemer: Mar�jn van Rhee-
nen, hee� op zichzelf al een bijzonder verhaal te 
vertellen. Ooit zelf thuisloos en nu een succesvol-
le zakenman, wil graag kansarmen helpen weer 
kansrijk te worden. Hij hee� voor de financiering 
en middelen gezorgd van het coronadorp. Vervol-
gens hee� de samenwerking tussen de gemeente, 
ADO, de GGD, HWW zorg, de Kessler S�ch�ng en 
het burgerini�a�ef Doneer een Dorp, geleid tot 
de uitvoering, de spreekwoordelijke ‘handen uit 
de mouwen’! Vanaf mei 2020 tot heden zijn zo 
110 dak- en thuislozen uit omgeving Haaglanden 
met coronaklachten opgevangen!

Sterke groep!
Ruim 100 pa�ënten in 9 maanden �jd klinkt mis-
schien niet veel, maar wel verklaarbaar. Trudy: 
“Veel mensen die op straat leven komen niet 
binnen op drukke plekken, zoals restaurants, 
winkels en theaters. 

Dus ze lopen minder risico. Waar zij corona 
meestal oplopen is in de opvang wanneer ze 
met meerdere mensen in 1 ruimte verblijven. 
Hee� 1 iemand coronaklachten, dan komen 
alle personen die in deze ruimte verbleven in 
quarantaine bij ons. We testen ze en ze krijgen 
een ruimte om te slapen, eten, drinken, ver-
zorging, alles wat ze nodig hebben �jdens de 
quarantaineperiode. Wanneer ze klachten- en 
coronavrij zijn verlaten ze ons weer. Sommigen 
met pijn in hun hart, andere kunnen niet 
wachten om weer de straat op te gaan.”  

Je verwacht misschien geen hele goede condi-
�e bij de daklozen, van wie een aantal ook nog 
verslavingsproblemen hee�. Als je zo rede-
neert dan zouden veel dak- en thuislozen bij 
corona zware klachten ervaren. Maar Trudy 
ziet dit geschetste beeld absoluut niet terug in 
de prak�jk: “We hebben in totaliteit niemand 
verloren aan corona en we hebben maar 4 
�jdelijke bewoners van het dorp naar het 
ziekenhuis laten vervoeren. Daarnaast zien we 
juist snel herstel en milde tot geen klachten bij 
deze groep. Het is onvoorstelbaar, maar het is 
zo.”



“Wat mij drijft in dit werk 
is een angstige doelgroep 
met een goed gevoel weg 

laten gaan”, Trudy

Met pieken en dalen
Maar dat het concreet aantal dak- en thuislozen 
met (zware) coronaklachten meeviel, wil niet 
zeggen dat het zorgteam kalmpjes aan kon doen. 
Trudy: “Tijdens de eerste golf hebben we maar 1 
cliënt gehad. Maar vanaf september �jdens de 
tweede golf hadden we het echt druk  en zaten we 
flink vol. Verreweg de meeste mensen kwamen in 
die piekperiode bij ons binnen. Dat was met het 
team hard werken, zowel overdag als in de avond 
waren meerdere zorgverleners en beveiligers 
aanwezig per dienst. 
 
Hoe is de situa�e op dit moment? Trudy: “Nu 
verblij� nog 1 persoon in quarantaine bij ons. Dag 
en nacht zijn nog 1 bewaker en 1 verpleegkundige 
aanwezig. Daarnaast in de avond en nacht ook 1 
Verzorgende IG. Dus we hebben flink kunnen 
afschalen. Maar dit kan ieder moment veranderen 
bij een derde piek!” 

Hoe meer je samen meemaakt, hoe sterker de 
band wordt 
Trudy hee� voor de komst van het coronadorp 
al�jd als verpleegkundige in de acute en spoedei-
sende zorg gewerkt. Wat haar zo aanspreekt in dit 
project? Trudy: “Dat je die angs�ge en vaak boze 
cliënten met een goed gevoel weg ziet gaan wan-
neer ze hersteld zijn. Je ziet het resultaat van je 
werk en daar krijg ik een heel tevreden gevoel van. 

We hebben hier als team inmiddels ook zoveel 
meegemaakt! Om maar iets geks te noemen; 
�jdens de boerenprotesten stond het rondom 
ons coronadorp vol met tractoren die ons veld 
volledig hebben vernield. Maar uit al die ellende 
komt ook veel goeds: mensen herstellen van een 
vreselijke ziekte, hebben een plek met verwar-
ming (en airco) en ervaren soms voor het eerst 
in hun leven barmhar�gheid. Daarnaast krijg je 
als team een hele sterke band en bij regelmaat 
een lief bloemetje van een tevreden ex-cliënt 
van de straat. Dat is toch geweldig!”

Portakabin Coronadorp
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