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van Koen. Sinds drie jaar helpt
John zelf als vrijwilliger bij Kamia-
no en lost hij Koen af aan de poort,
om de honden vast te houden en
de maaltijden naar buiten te bren-
gen. John opent zijn portefeuille
als we hem naar het verhaal van
zijn hond vragen. In de portefeuil-
le zitten twee doorzichtige plastie-
ken fotovakjes waarin bij andere
54-jarigen meestal een foto van
een eerste kleinkind of een gezins-

Een oude foto van John met Xena bij de poort van Kamiano, toen hij er 
zelf nog als dakloze kwam. FOTO PASCALE BEMELMANS

TROUWE VIERVOETERS

Voor de Onze-Lieve-Vrouwe-
kathedraal, bedekt onder een de-
kentje van kasseien, rusten de
marmeren beelden van Nello en
Patrasche. In de Engelse roman
Een hond van Vlaanderen (A Dog of
Flanders) van Marie Louise de la
Ramée, pseudoniem Ouida, sterft
de arme weesjongen Nello met Pa-
trasche, een afgedankte trekhond,
in zijn armen. Op kerstavond, in
de kathedraal van Antwerpen, ter-
wijl het maanlicht de Kruisafne-
ming van Christus van Rubens
voor zijn ogen ontsluiert. Mocht
Nello vandaag geleefd hebben,
dan had hij samen met 450 andere
thuislozen naar het kerstfeest van
Kamiano in de Sint-Carolus Borro-
meuskerk kunnen gaan. Zonder
Patrasche, want die zou buiten
moeten wachten. 

Kamiano is het dak- en thuis-
lozenrestaurant van Sant’Egidio.
Elke woensdagavond en zaterdag-
middag is het restaurant in de
Lombardenstraat open voor een
gratis warme maaltijd voor al wie
in nood is. Buiten aan de poort
staat altijd een poortwachter, die
de honden van de daklozen vast-
houdt. De viervoeters mogen niet
naar binnen omdat niet alle daklo-
zen opgezet zijn met hun aanwe-
zigheid. Vaste poortwachters zijn
Koen Van Cleempoel, nu twintig
jaar vrijwilliger bij Kamiano, en
John Janssens. “We houden niet
alleen de honden vast aan de
poort, maar brengen ook de maal-
tijd naar buiten als iemand zich
onder invloed aanbiedt.” 

Thuisloos
“Wij gebruiken liever het begrip

thuisloos dan dakloos. De meesten
hebben nog wel een dak boven
hun hoofd”, zegt Koen. “Ze wonen
in een kraakpand, tijdelijk bij
vrienden, in een caravan of in een
sociale woning. Maar hun levens
zijn zo ontwricht en hun sociaal
netwerk is door omstandigheden
helemaal uitgehold, en dan komen
ze naar Kamiano. Als de hond
komt te overlijden, dan zien wij
onpeilbaar verdriet. Die mensen
leven zeer alleen en zijn vaak ook
teleurgesteld geraakt in andere
mensen. Een hond staat voor on-
voorwaardelijke vriendschap.”

Koen hield ook jarenlang Xena
buiten aan de leiband vast, wan-
neer haar baasje John Janssens
(54) er kwam eten. 21 jaar lang
bezocht John als thuisloze Kamia-
no. Toen Xena zes jaar geleden
stierf, viel hij buiten in de armen

foto steekt. Bij John  zit in elk foto-
vakje een portret van een donker-
bruine staffordshire terriër met
grote witte borstvlek. Blinkende
vacht, brede borst, korte poten.
“Er bestaan veel vooroordelen
over staffordshire terriërs, maar
Xena was echt de liefste hond met
het beste karakter. Ze heeft mij zo
veel gegeven.”

Van brug naar hotelkamer
John is afkomstig van Aarschot.

“Ik woonde indertijd bij mijn tante
in en werkte bij het OCMW van
Aarschot. Om kost en inwoon te
krijgen, moest ik elke maand
5.000 Belgische frank aan mijn
tante afgeven en ook nog eens
5.000 frank op haar boekje stor-
ten. Zo kon ik nooit echt sparen.
Op een gegeven moment heeft ze
mij buitengezet. Omdat ik geen
vast adres meer had, raakte ik mijn
werk kwijt. Ik ben toen naar Ant-
werpen getrokken, omdat ik dacht
dat hier meer mogelijkheden wa-
ren. De eerste zes maanden heb ik
onder een brug van de autosnel-
weg geslapen. Daarna vond ik een
job in de horeca. Van het geld dat
ik verdiende, betaalde ik een ho-
telkamer, om toch niet meer op
straat te moeten slapen. Bijna heel
mijn inkomen ging daar naartoe.
Op de lange duur heb ik toch een
studio gevonden in de buurt van
de Lange Winkelhaakstraat.”

Het eerste wat John deed toen hij
bijna twintig jaar geleden zijn stu-
dio had, was een hond kopen, om
niet meer alleen te zijn. “In dieren-
winkel De Pauw op de Vogelmarkt
zaten toen nog puppies in de etala-
ge. Ik ging zien, leunde over die
hokken en liet per ongeluk mijn
sleutels vallen. Eén hondje liep di-
rect vrolijk naar mijn sleutels, pak-
te ze in haar muil en huppelde er
mee weg. Zo dwong zij mij om in
dat hok te komen om mijn sleutels
terug te pakken. Ik heb niet mijn
hond gekozen, maar mijn hond
heeft mij gekozen. Zo zou het ei-
genlijk altijd moeten gaan, vind ik:
dat de hond zijn baas kiest en niet
omgekeerd. Ze kostte 450 euro,
480 euro met de vaccinaties erbij.
Voor mij was dat heel veel geld in
die tijd, maar ik wou haar zó
graag. Ze bleek wat ziek te zijn. Ik
heb haar eerst moeten achterlaten
in de winkel omdat ze nog in qua-
rantaine moest. Ik heb haar Xena
genoemd, dat betekent zonne-
schijn. Voor mij voelde het alsof
Xena na een lange donkere perio-
de opnieuw de zon deed schijnen
in mijn leven.”

Hartvormige urne
Xena was veel te braaf voor de

wereld, zegt John. “Een schat van
een beest. Dertien jaar en zes
maanden zijn wij samen geweest.
Op het einde was ze helemaal op.
Haar bekken was versleten en ze
had uitgezaaide baarmoederkan-
ker. Toen ik haar had laten insla-
pen, ben ik naar Kamiano geko-
men en ben ik in Koen zijn armen
gevlogen. Ik heb Xena laten cre-
meren. Ze staat in een hartvormi-

“Tijdens de feestdagen is mijn hond 
nog altijd mijn houvast”

Thuislozen over het belang van een gezelschapsdier in tijden van eenzaamheid

Schepen Tom Meeuws (sp.a) 
werkt aan een nieuw winterplan 
voor daklozen met honden. Het 
systeem waarbij daklozen hun 
hond gratis een nacht in een asiel 
kunnen achterlaten om zelf naar 
de nachtopvang te gaan, werkt 
niet. Ze willen niet gescheiden 
worden van hun dier, zelfs al is 
het maar voor één nacht. Een dak-
loze en een ex-dakloze vertellen 
aan de vooravond van de heilig-
ste nacht van het jaar over de 
unieke band met hun hond.

John Janssens (54) aan de 
poort van Kamiano, met een 
foto van zijn overleden hond 
Xena. John was zelf jarenlang 
dakloos, vond veel steun bij 
Xena en houdt nu zelf als 
vrijwillige poortwachter buiten 
de honden vast van de daklo-
zen die het restaurant van 
Kamiano in Antwerpen bezoe-
ken. FOTO  JEROEN HANSELAER
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ge urne met twee foto’s op mijn
kast. Er branden altijd vier kaars-
jes. Tijdens de feestdagen is ze nog
altijd een houvast voor mij.”

John heeft nog geen nieuwe
hond gekocht. “Ik wil wel, maar
zelfs zes jaar na het overlijden van
Xena vind ik het nog altijd een raar
idee om me aan een andere hond
te hechten. Het voelt alsof het te
vroeg is. Ik bewaar haar balletjes
en speelgoed in diepvrieszakjes,
dubbel dicht getapet, zodat er niks
aan kan komen.”

Feestmaal en kerstfeesten
“Omdat ik hier als dakloze zo

goed ben opgevangen, help ik nu
zelf als vrijwilliger bij Kamiano. Ik
begrijp die mensen ook. Ik zal
nooit vergeten waar ik vandaan
kom.” Hoe iemand zo lang in de
miserie kan blijven hangen, zelfs
als je werkt? “In de periode dat ik
in de studio woonde, heb ik eens
borg gestaan voor iemand. Achter-
af gezien een heel domme beslis-
sing. Daar heb ik lang voor moeten
afbetalen. Ik ben ook ambtelijk ge-
schrapt geweest. Intussen heb ik
mijn autorijbewijs behaald, zon-
der één fout te maken. ‘Dat maken
we niet dikwijls mee’, zei de in-
structeur. Nu ben ik invalide en
heb ik via een uitkering mijn vast
inkomen, tot ik op mijn pensioen
kan terugvallen.”

Voor kerstavond heeft John ook
al plannen. “Ik ga naar het kerst-
feest van Kamiano in de Carolus

Borromeuskerk. En niet om te hel-
pen, ik zit mee aan tafel”, glundert
John. In het gebouw van Sant’Egi-
dio pakken intussen tientallen vrij-
willigers cadeautjes in. “Er is niet
alleen het feestmaal voor 450 per-
sonen in de Carolus Borromeus-
kerk”, legt Jan De Volder van
Sant’Egidio uit. “Maar ook in de
asielcentra van Lint en Sint-Ni-
klaas, de gevangenissen van
Merksplas en de Begijnenstraat in
Antwerpen organiseren we kerst-
feesten. Net als in de wijk Stuiven-
berg en op twee plaatsen op Lin-
keroever. In totaal gaat het om
meer dan duizend mensen die
kerst anders in eenzaamheid moe-
ten doorbrengen. Ze krijgen ook
allemaal een geschenk, van li-
chaamsverzorgingsproducten tot
kleding en speelgoed. We kregen
op de valreep zelfs nog een schen-
king van drieduizend pralines bin-
nen.”

Topdag voor bedelaars
Normaal zouden Sean (53) en

zijn hond Awa ook naar Kamiano
komen, maar Sean heeft aan Jan
De Volder van Sant’Egidio laten
weten dat het moeilijk lukt van-
daag. Het is de zaterdag voor
Kerstmis en op de Meir wemelt het
van de koopjesjagers. Voor bede-
laars is het een absolute topdag. Of
wij niet tot ginder kunnen komen?
Sean zit op zijn vaste plek voor de
Veritas op de Schoenmarkt. Hij be-
delt niet, want dat mag niet meer

krant? Ah, dan ga ik er wel eentje
kopen.” Terwijl hij van een invali-
diteitsuitkering van 927 euro
moet leven en dat wel voelt. “De
huur van mijn sociale woning is
300 euro. Ze hebben die recent
nog opgeslagen. Daar moet dan
nog de verwarming en elektriciteit
worden bijgeteld. Probeer daar
maar eens van rond te komen. Ik
kan het u zeggen: dat lukt niet.
Daarom zit ik hier met Awa op de
straat. Als ik niet bedel – al mag ik
dat woord niet gebruiken – dan
heb ik de laatste tien dagen van de
maand geen eten meer.”

Onvoorwaardelijke liefde
“Mijn hond is vijftien jaar geleden

letterlijk in mijn armen geboren.
Er zit mechelaar, beauceron en
husky in. Haar ouders waren de
honden van een vriend van me. Ik
heb tien jaar in Zuid-Frankrijk ge-
woond en had er mee een vzw op-
gericht. In die periode is Awa in
mijn leven gekomen. Ik had op dat
moment al een ander hondje. Awa
heb ik voor mijn verjaardag gekre-
gen. We zijn nu vijftien jaar sa-
men. Mijn langstdurende relatie
met een vrouw is die met haar.
Voor mij betekent een hond on-
voorwaardelijke liefde en eerlijk-
heid. Zonder Awa zou ik hier al-
leen op straat zitten, maar ook
thuis zou ik alleen zitten. Ik merk
dat een hond het contact verge-
makkelijkt. Mensen slaan sneller
een babbeltje. Ze zien dat ik Awa
met de hondenkar naar hier
breng. Op haar leeftijd kan ze niet
zo ver meer stappen. Ik dek haar
onder met een dekentje zodat ze
geen kou vat en ze heeft een kus-
sentje om haar kop op te leggen.
De mensen zien dat ik goed voor
mijn hond zorg.”

Toch twijfelt Sean of hij nog een
nieuwe hond neemt, mocht Awa
sterven. “Awa is het niet gewend
om aan een leiband te lopen. Vroe-
ger in Zuid-Frankrijk was dat niet
nodig. Ze luistert perfect naar mij
en zet geen stap te ver. Toch merk
ik dat het in Antwerpen almaar
moeilijker wordt om een hond te
houden. Op Linkeroever staan de
mensen aan de sorteerstraatjes
achter de bakken te wachten om KRISTIN MATTHYSSEN

een foto te nemen. ‘Meneer, uw
hond loopt los!’, roepen ze dan. Ik
heb al geregeld een GAS-boete ge-
kregen omdat ze niet aan de lijn
loopt. Maar mijn hond is beter op-
gevoed dan sommige kinderen.
Dat is de waarheid.”

Niet aaien
Het valt op dat veel mensen Awa

een aai over haar oude grijze bol
willen geven. “Niet doen”, moet
Sean dan elke keer zeggen. “Vroe-
ger kon ze daar tegen, maar op
haar 15de niet meer. Ze zou nooit
bijten, maar ze vindt dat gewoon
niet fijn.”

Terug bij Kamiano zijn de ge-
schenkinpakkers nog in volle be-
drijvigheid. We doen er nog gauw
een babbel met Danny (48) uit
Wilrijk, vader van drie kinderen.
Hij komt op kerstavond ook naar
de Carolus Borromeuskerk. Na
zijn 18de was hij eerst enkele jaren
beroepsmilitair, om nadien over te
stappen naar het Franse Vreemde-
lingenlegioen. “Tot ik besefte dat
ik daar gewoon kanonnenvlees
was. Omdat ik als beroepsmilitair
nooit had leren solliciteren, ben ik
bij de VDAB een cursus solliciteren
gaan volgen. Toen ik die onder-
brak omdat mijn moeder ziek
werd, ben ik 350 dagen geschorst
van de dop. Door een administra-
tieve fout bleef ik wel stempelgeld
trekken. Nu ze dat ontdekt heb-
ben, moet ik ineens 13.000 euro
terugbetalen. Maar dat geld heb ik
niet meer. De VDAB stuurde mij
naar het OCMW, maar daar krijg ik
ook geen geld, omdat mijn moeder
intussen overleden is en ik een er-
fenis ga trekken. Die staat geblok-
keerd. Door al die problemen ben
ik uit mijn huis gezet. Een mens is
dus sneller dakloos dan je denkt”,
zegt Danny, die ook wel een hond
zou willen, maar die voorlopig zijn
smartphone als zijn belangrijkste
verbinding met de buitenwereld
ziet. “Als ik ga bedelen, krijg ik het
verwijt dat ik beter mijn smart-
phone zou verkopen om daar eten
mee te kopen. Maar ik heb mijn
gsm nodig om een huis en een job
te zoeken. Mensen staan veel te
snel met een oordeel klaar.”

Sean (53)
Thuisloze

“Als ik niet bedel – al mag ik dat 
woord niet gebruiken – dan heb ik de 
laatste tien dagen van de maand geen 
eten meer.”

Bij Kamiano in Antwerpen werden de voorbije dagen meer dan duizend 
cadeautjes ingepakt die op de kerstfeesten voor thuislozen en 
eenzamen uitgedeeld worden. FOTO JEROEN HANSELAER 

in de stad, maar af en toe speelt hij
op zijn gitaar. In zijn schaaltje lig-
gen toch al heel wat munten. Ie-
mand bracht ook al een blikje bio-
hondenvoer. “Het is een goede
dag, mensen zijn guller in de kerst-
periode. Al is het niet meer zoals
drie jaar geleden. Briefgeld wordt
nauwelijks nog gegeven. De men-
sen winkelen cashloos. Ze betalen
alles met hun bankkaart. Dat voe-
len wij op de straat”, zegt Sean.
“Zelfs de onlineverkoop voelen
wij. Het is op de Meir rustiger dan
enkele jaren geleden in de einde-
jaarsperiode.”

Het valt me op hoe vriendelijk,
beleefd en rustig Sean is. Een man
van de wereld. Je voelt het aan
kleine dingen. Tegenwoordig is
het schering en inslag dat als je als
journalist een interview doet –
zelfs met een topman van een be-
drijf of iemand die in een grote
BMW rijdt – na het gesprek auto-
matisch de vraag volgt of ik een
krant wil opsturen. Terwijl Sean
zegt: “Wanneer komt dit in de

Sean met Awa voor de Veritas 
op de Schoenmarkt in 
Antwerpen. “Ik heb al geregeld 
een GAS-boete gekregen omdat 
ze niet aangelijnd is. Maar ik 
spreek de waarheid als ik zeg 
dat mijn hond beter opgevoed 
is dan veel kinderen 
tegenwoordig.” FOTO JEROEN 

HANSELAER


