
EDO PAARDEKOOPER OVERMAN,  de 1e MensenrechtenMens! Adriana van Dooijeweert heeft hier de benoeming zojuist bekend gemaakt.



 “Ik denk dat het belangrijk is dat we 
met zijn allen gaan beseffen dat we die 
daklozen wél heel goed kunnen helpen. 
Alleen vanuit dat aspect al zijn we het 
verplicht. Dak- en thuislozen worden nu 
vaak gezien als een nummer, maar het 
zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Als 
we dat nou eens gaan realiseren, dan 
valt er heel wat te winnen”.
-  Beau Van Erven Dorens

“Als Straatdokters brengen wij 
samen met dak- en thuisloze mensen 
een stem uit tegen eenzaamheid 
en verveling. Een stem tegen 
levenspijn, verdriet en angst van 
het niet gezien en gehoord worden. 
Een stem tegen het schenden van 
fundamentele Rechten van de Mens: 
erbij horen en meedoen”.
- Igor van Laere

“Dakloosheid is de meest extreme 
vorm van uitsluiting. Jij hoort dat je 
niet meer mee mag doen. Jij hoort dat 
je moet boeten".
- Edo Paardekooper Overman

Er waren ruim 30 aanmeldingen, de jury koos de drie genomineerden.  Edo Paardekooper Overman, Beau van Erven Dorens en De Straatdokters.



Bahram Sadeghi begeleidde de gesprekken en praatte het programma aan elkaar.



Dit werd er zoal gezegd. Zowel op het podium als in de zaal.



Ondertussen werd er ook op los getwitterd! #mensenrechtenmens, een trending topic. 



“Binnen de wereld van hulpverlening, belangenbehartiging en steun voor dak- en 
thuisloze mensen is er naar ons idee niemand die zo intrinsiek gemotiveerd en zo 
gedreven is als Edo Paardekooper Overman. Dit ligt in jouw persoonlijke ervaring 
en levensloop, maar geeft ook je karakter weer. Een sterk mens met een enorm 
rechtvaardigheidsgevoel.

Je weet als geen ander dak- en thuisloze mensen te ondersteunen en te 
mobiliseren om hen een stem te geven in maatregelen die hen treffen. Dat de term 
ervaringsdeskundige nu zo vaak valt en verweven is in beleid en actieprogramma’s 
als in: we gaan praten met ervaringsdeskundigen, ervaringsdeskundigen worden 
gehoord etc. is mede aan jou te danken. Je bent duidelijk een voorbeeld en een 
boegbeeld voor een hele beweging.

Je zult het vast met me eens zijn als ik zeg dat het traject dat je hebt ingezet nog 
niet klaar is. Uit jouw ‘cv’ blijkt het werk van een duizendpoot die overal is, overal 
meepraat en overal, dat is ook duidelijk, meer dan serieus wordt genomen! Jij laat 
jouw stem horen bij de gemeente, bij de overheid en elke beleidsmaker die op jouw 
pad komt en door jouw stem klinkt die van vele anderen. Een luis in de pels, maar 
wel een enorme aimabele en inspirerende.

Tegen jou is het moeilijk om nee te zeggen (en dat moet men ook helemaal niet 
doen ;-)”

- Adriana van Dooijeweert

Adriana van Dooijeweert benoemt de genomineerden nogmaals en maakt bekend voor wie de eerste MensenrechtenMensprijs is!



Edo Paardekooper Overman nam de prijs in ontvangst! BELUISTER HIER de felicitaties voor Edo :)





Joram Krol Photography

Deze prachtige foto van Edo Paardekooper Overman werd gemaakt door Joram Krol Photography. Alle genomineerden mochten een foto uitzoeken.

https://www.facebook.com/joramkrol050photography/


FUTURABILITY was ook aanwezig. Zij onderzoeken toekomstige mogelijkheden mbt dak- en thuisloosheid in Utrecht als samenleving.

http://www.futurability.nl


 
Wij willen alle gasten bedanken voor hun aanwezigheid tijdens de allereerste

Dak- en thuisloosheid heeft ook komende tijd onze volle aandacht.
 

MENSENRECHTENMENS

Wij gaan nu volop aan de slag met ieders input voor MensenrechtenMens 2019.  Tot volgend jaar!



Deze terugblik werd gemaakt door FUTURABILITY. 
www.futurability.nl

Alle gebruikte foto’s, tenzij anders aangegeven, zijn gemaakt door Sandra Stokmans.
Omwille van dit document zijn van een aantal foto’s een uitsnede gemaakt.
Hieronder ziet u de foto’s zoals ze gemaakt zijn.
www.sandrastokmans.nl
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