
Mannes (l.) en Piet halen op 
de markt eten op dat niet 
meer wordt verkocht..

❞‘Ha, de Wonne!’
klinkt het bij 
de viskraam. 
‘Uitje erbij?’

Modern klooster De Wonne is één grote hergebruikcentrale

leven in overvloed met        weinig geld
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minder = meer ✽

leven in overvloed met        weinig geld

De Wonne is een woongemeen-
schap in hartje Enschede van 
zo’n 35 mensen. Ze krijgen 
overtollig eten van winkels en 
de markt en tweedehandsspul-
len van stadgenoten. “Ik zit in 
de bijstand maar leid hier een 
prinsenleven.”

Tekst: Frieda Pruim Beeld: Cees Elzenga

verhalen over Jezus en Franciscus vind ik 
mooi. Net als zij voel ik een onvoorwaar-
delijke liefde voor de hele schepping, 
met alles erop en eraan. In wezen zijn we 
allemaal familie van elkaar. Ik richt me 
op wat ons bindt. Als ik ergens mee zit, 
kan ik altijd bij de andere kerngroepleden 
terecht. Dat is essentieel voor mij. We 
houden elkaar vast. Wordt het me even te 
veel, dan trek ik me terug op mijn kamer.”
Geen van de negen vaste bewoners werkt 
op dit moment buitenshuis; de meesten 
zijn met pensioen. Allemaal hebben ze 
een aantal taken in huis.  Alle kerngroep-
leden zijn ‘contactpersoon’ van een aantal 
tijdelijke bewoners. Deze mensen zijn 
hier terechtgekomen nadat ze op straat 
dreigden te belanden na bijvoorbeeld een 
relatiebreuk, als gevolg van schulden of na 
een opname in een psychiatrische inrich-
ting of afkickkliniek. 
Slechts enkelen van hen schuiven om half 
een aan in de eetzaal. De rest is aan het 
werk of op zijn eigen kamer. De bewoners 
en vrijwilligers die er wel zijn, genieten 
van de gekregen gebakken visjes van de 
markt. Een van die vrijwilligers is Moni-
que. Zij woonde hier negen maanden en is 
nu twee dagen per week in De Wonne als 
gastvrouw of om te helpen met het sorte-
ren van kleding. Bij het afruimen schraapt 
Anke een laatste restje appelstroop uit een 

 O
p een steenworp afstand van 
station Enschede piept een 
oud torentje boven het mo-
derne winkelcentrum uit. De 
Wonne huist in een voormalig 

klooster uit de negentiende eeuw. In de 
gemeenschappelijke huiskamer zitten 
een aantal vaste en tijdelijke bewoners 
op tweedehandsstoelen aan de koffie met 
koek, geschonken door een basisschool 
die deze van een feestelijke lunch over 
had. Onder hen kapucijn Arnulf Sib-
bing (77), bewoner van het eerste uur, 
met indrukwekkende baard. Hij bekijkt 
de wensen die zijn medebewoners aan 
een kartonnen boompje op tafel hebben 
gehangen. Een huisgenote showt een jurk 
die ze net in de kringloopwinkel aan huis 
heeft gekocht.
Anke Theissen (37) is de jongste vaste 
bewoner. Zij woont sinds twee jaar in De 
Wonne. “Ik zocht een vorm van religieus 
gemeenschapsleven, op een niet-traditi-
onele manier”, vertelt ze. “In Nijmegen 
was ik betrokken bij een ecologisch woon-
project, maar het was me te gemakkelijk 
dat we allemaal ongeveer even oud waren 
en hetzelfde in het leven stonden. Ik 
verlangde naar meer diversiteit, en wilde 
graag samen met anderen een geestelijke 
weg gaan.  Hier voelde ik me meteen als 

een vis in het water. Al die verschillende 
mensen en prachtige ontmoetingen! Je 
vindt hier de hele wereld in één huis.”
Dat heeft ook lastige kanten, weet ze 
inmiddels. “Ik kwam hier met het idee 
iets van mijn idealen over duurzaam en 
sober leven te kunnen doorgeven, maar 
huisgenoten die soms alles wat zij bezaten 
hebben verloren, kijken daar heel anders 
tegenaan. Zij hebben niet voor deze ma-
nier van leven gekozen. Ik leer nu lang-
zaam mijn eigen gelijk te relativeren en 
hun opvattingen te respecteren. Dat vind 
ik heel waardevol. Zelf geniet ik ervan 
om van afgedankte appels van de markt 
appelmoes te maken en die in gebruikte 
potjes te stoppen. Maar veel van onze 
tijdelijke bewoners vinden zelfgemaakte 
appelmoes vies. En zij kopen liever het 
goedkoopste schoonmaakmiddel in plaats 
van het milieuvriendelijkste. We eten één 
dag per week vegetarisch en dan eten er 
standaard tien mensen niet mee. Maar het 
aantal vegetariërs groeit wel. Het leven is 
hier veel minder sober dan ik had ver-
wacht. We krijgen zóveel, dat we over-
vloedig kunnen eten. Wat we overhouden, 
delen we uit aan daklozen aan de deur.”

Leerschool
Drie mannen draaien momenteel een jaar 
mee voordat ze besluiten of ze definitief 
toetreden tot de kerngroep. Een van hen is 
Willem Boelens (60), gescheiden en vader 
van twee volwassen dochters. Drie jaar 
geleden stopte hij met zijn werk bij een 
aannemersbedrijf in Rotterdam om zich te 
bezinnen op zijn leven. “Wandelend in de 
natuur ervoer ik de verbinding die ik altijd 
gezocht heb. Me verbinden met mensen 
vind ik moeilijker. De Wonne is daarvoor 
een goede leerschool, een uitdaging die 
me op gang houdt.” 
Het kloosterleven trok altijd al. “Maar 
ik wilde niet alleen met mannen samen-
wonen en ik houd niet van dogma’s. De 

Anke Theissen, vaste bewoonster van De Wonne, 
maakt het kippenhok schoon.
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straat terecht. Dat was in 2012. Gelukkig 
kon ik hier terecht, en werd ik welwil-
lend ontvangen. Dus ik wil graag iets 
terugdoen. Elke week haal ik goedkoop 
B-kwaliteit fruit op de markt. De Wonne 
is één grote hergebruikcentrale. Daardoor 
leid ik hier een prinsenleven met mijn 
bijstandsuitkering.” 
Guy zorgt ook drie ochtenden per week 
voor de ‘nachtjesgasten’, daklozen die 
twee keer per week kunnen komen slapen 
op een van de drie matrassen die elke 
avond worden neergelegd in de kleine 
meditatiezaal naast de wintertuin. “Ik heb 
zelf zeven weken op straat geslapen, dus 

ik weet hoe belangrijk het is om vriende-
lijk voor ze te zijn.” 

Vakantieoord
Terwijl de geur van tomatensoep door het 
huis trekt, treffen tijdelijke bewoners Piet 
en Mannes elkaar om kwart voor vijf in de 
garage. Dinsdag en zaterdag zijn marktda-
gen in Enschede. Dan gaan ze met een kar 
langs een aantal kramen om eten te halen 
dat niet meer kan worden verkocht. 
Mannes trekt de kar; Piet voert in plat 
Twents het woord. Hij belandde vijf jaar 
geleden in De Wonne. “Ik was depressief 
en heb gekke dingen gedaan”, vertelt hij 
onderweg. “Huisgenoot Simon heeft mij 
uit mijn depressie gehaald: hij nodigde me 
uit op zijn kamer en ging met me biljarten. 
Toen hij ziek werd, heb ik hem verzorgd. 
Helaas is hij in 2011 overleden. Sommige 
bewoners denken dat De Wonne een va-
kantieoord is, maar ik ben dankbaar dat ik 
er kan wonen, dus ik doe graag iets terug.”
Op de markt krijgen ze zakken geschilde 
aardappelen en snijbonen en een man 

❞‘De Wonne is een
goede leerschool
om verbinding 
met mensen te 
te maken’

pot die al was weggegooid en voegt dat 
toe aan een halfvolle pot. Lachend: “Hier 
kun je nog een hele boterham mee beleg-
gen!”

Wintertuin
Vanuit de eetzaal lopen de kerngroeple-
den naar de ‘wintertuin’, een ruimte met 
muren van glas en veel grote planten, 
voor hun tweede bezinningsmoment van 
de dag. Hier nemen ze plaats op medi-
tatiebankjes in een kring op een blauw 
kleed, met in het midden een stenen 
kruik, een stuk boomstronk en een kaars. 
Deze nieuwe ruimte is over de straat heen 
gebouwd. Dat de straat hier doorloopt, 
wordt benadrukt doordat binnen dezelfde 
tegels zijn gebruikt als buiten. 
Terwijl het winkelend publiek naar binnen 
gluurt, zingen de bewoners onder leiding 
van Arnulf een psalm. Anke leest het evan-
gelieverhaal over de vijf broden en twee 
vissen en een reflectie daarop. Daarna zijn 
ze samen stil. Iedereen is welkom bij deze 
bezinningsmomenten, maar bijna geen 
van de tijdelijke bewoners maakt daar 
gebruik van. 
Ondertussen sorteert tijdelijk bewoonster 
Ria in de garage met twee vrijwilligsters 
kleding voor een van de kringloopwinkels. 
“Dat is best zwaar werk voor iemand van 
73”, vertelt ze.  Ze zet zich vijf dagen per 
week in voor de winkel. “Op sommige 
dagen komen er een aantal vaste klanten 
langs voor een praatje, op andere dagen 
komt er niemand. We hebben veel last van 
Primark. Mensen die weinig geld hebben, 
kopen daar liever goedkoop iets nieuws 
dan bij ons iets tweedehands.”
Ria woont nu drie jaar in De Wonne. 
Daar kwam ze via maatschappelijk werk 
terecht. “Ik had nog nooit van De Wonne 
gehoord, maar de ontvangst was enorm. 
Ik voel me hier helemaal thuis. Het liefst 
zou ik hier de rest van mijn leven blijven, 
maar het lijkt me zwaar om bij de vaste 
groep te horen. Zij moeten alles wat hier 
in huis gebeurt in goede banen leiden. 
Dat valt niet mee met zoveel mensen met 
problemen.”
Boven staat tijdelijke bewoner Guy (59) 
in een keukentje in een speciale pan sap 
te maken van afgedankte appels van de 
markt. “Dat heb ik zelf bedacht. Ik prijs me 
gelukkig dat ik hier mag zijn, want ik heb 
iets doms gedaan. Daardoor kwam ik op 

Bewoners van De Wonne aan 
de lunch.
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kiepert wat bossen wortels in de kar. “Ha, 
de Wonne!”, klinkt het bij de viskraam. 
Mannes laadt een paar zakken gebakken 
visjes en een doosje haring in zijn kar. 
“Uitje erbij?” Bij de bakker scoren ze een 
doos vol bolletjes. Met een halve kar vol 
keren ze verkleumd naar huis terug. 
“De Wonne!” roept een man met muts op 
een bankje. “Jullie doen goed werk. Ik heb 
een woning toegewezen gekregen, goed 
hè!” “Die was de weg kwijt”, vertelt Piet. 
“Hij kwam wel eens een boterham halen.” 
“Flikker op!”, roept hij tegen een zwerver 
die hem om een euro vraagt. “Daar ga je 
drugs van kopen.” Verderop wijst hij naar 
een andere man. “Dat is ook een dealer, 
die verkoopt zelfs aan kinderen. Ik moet er 
niet aan denken dat een van mijn klein-
dochters in zijn handen valt. Die komt er 
wat mij betreft bij De Wonne niet in, ik ken 
mijn pappenheimers.” .
Ria, Guy, Mannes en Piet willen om priva-
cyredenen niet dat hun achternaam wordt 
vermeld in Volzin.

Een klooster met een straat erdoorheen
Soberheid, solidariteit en spiritualiteit staan 
centraal in De Wonne, Duits voor ‘geluk’. 
Bijna 36 jaar geleden, in 1979, ontstond dit 
‘klooster waar een straat doorheen loopt’ 
in een gekraakt voormalig kloosterpand in 
hartje Enschede: een woongemeenschap 
in de traditie van Jezus en Franciscus van 
Assisi. Er zijn vier bezinningsmomenten 
per dag, en elke zondagochtend is er een 
viering. Al deze bijeenkomsten staan ook 
open voor mensen van buiten. 
Op dit moment telt de gemeenschap negen 
kerngroepleden tussen de 37 en 85 jaar. 
Twee van hen komen uit een kloostertra-
ditie. Drie leden zitten nog in hun proeftijd; 
twee anderen wonen een deel van de week 
elders. De kerngroepleden hebben elk een 
of meer van de circa 25 tijdelijke bewoners 
onder hun hoede. Deze mensen vinden tij-
delijk onderdak in De Wonne nadat ze in de 
problemen zijn gekomen of zelfs op straat 

zijn beland. Iedereen werkt mee in de ge-
meenschap: als gastheer of -vrouw, als kok 
of in de een van de twee kringloopwinkels, 
met kleding en huisraad. Officieel mogen ze 
een jaar in De Wonne blijven; in de praktijk 
wonen sommigen er al meer dan vijf jaar.
De bewoners leven deels van wat hen aan 
eten (van de markt, een ecologische en een 
delicatessenwinkel) en spullen geschonken 
wordt en van de opbrengst van de kring-
loopwinkels. De kerngroepleden staan hun 
geld af aan de gemeenschap en krijgen 
zakgeld; de tijdelijke bewoners dragen naar 
vermogen bij. 
Circa 25 vrijwilligers die elders wonen, 
helpen mee in De Wonne. Daklozen kun-
nen in de hal terecht voor koffie en brood; 
zij kunnen twee nachten per week komen 
slapen.
De Wonne heeft ook (kleinere) vestigingen 
in Glanerbrug en Almelo. (www.wonne.nl).

‘In wezen zijn we allemaal familie van elkaar’ ✽
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Willem Boelens:  
“Ik  houd niet van 

dogma’s”

Moment va n bezinning  
in de ‘wintertuin’. 
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