
Dakloos zijn is niet een gemakkelijk op te lossen 
maatschappelijk probleem. Er zijn verschillende 
redenen waarom mensen dakloos raken. Iemand 
die dakloos raakt heeft dagelijks de zorg om eten, 
warmte en een overnachtingsplek te vinden. Door 
een persoonlijke ervaring met het overlijden van 
een naaste aan onderkoeling begonnen Bas Tim-
mer en Alexander de Groot een nieuw concept. 

Als middel om het leven op straat dragelijker 
te maken hebben zij de Sheltersuit ontworpen. 
Een jas gemaakt van overgebleven slaapzakken 
gevonden op verschillende verlaten festival ter-
reinen. De jas functioneert tegelijkertijd als een 
waterdichte slaapzak voor de daklozen. 

Een Sheltersuit  bestaat uit verschillende onder-
delen die door een divers team wordt gemaakt. 
Zo bestaat een Sheltersuit uit een grote hoodie 
die ervoor zorgt dat een dakloze beschermd blijft 
tegen de lichten van de straat. Ook bevat de shel-
tersuit een turtle neck, jas en grote zakken. Naast 
deze onderdelen heeft de Sheltersuit de slaapzak 
met aan de onderkant een speciale opening die 
voor de veiligheid op straat van een dakloze is 
toegevoegd. 

Terugkomend op het team van Sheltersuit; het is 
een belangrijk punt dat zij samen werken met 
mensen uit verschillende sociale klassen. De pak-
ken worden in elkaar genaaid door vluchtelingen 
uit verschillende landen om zo deze mensen een 
kans te geven op de arbeidsmarkt. Ze helpen de 
vluchtelingen met de inburgeringscursus, rijbewijs 
en cursussen in de Nederlandse taal. 
“De Syriërs worden tegelijkertijd geholpen een 
plek in Nederland te vinden. “We begeleiden 
de vluchtelingen ook met hun inburgeringscursus 
en beloven bij het halen daarvan dat ze op de 
loonlijst komen te staan. Nee, die leven niet op 
straat, we hebben huizen voor ze gevonden.” Bas 
Timmer 

EEN HUIS ZONDER THUIS



Een Sheltersuit maken kost rond de 150 euro. Veel 
van de onderdelen worden door de grote aantallen 
aan sponsoren gesponsord. Maar doordat een groot 
deel van de onderdelen niet is ontstaan uit hergebruik 
zou Sheltersuit samen met de andere bedrijven en 
sponsoren hier nog een goede oplossing voor kunnen 
zoeken. Zo zou een bedrijf als alleen nog producten 
aan Sheltersuit kunnen leveren die hergebruikt kunnen 
worden. Want helaas op dit moment is Sheltersuit nog 
niet helemaal duurzaam en dit zou een extra aanwinst 
zijn voor hen.  

In Nederland zijn op dit moment meer dan 31.000 
dak- en thuislozen. In Rotterdam zijn dat er 4000 waar-
van er 45 zogeheten buitenslapers zijn. Gemeente Rot-
terdam heeft nu meer dan 10 opvang plaatsen voor 
daklozen. Rotterdam is sinds een korte tijd openlijk 
bezig met het verbeteren van de omstandigheden voor 
daklozen. Zo is er sinds eind 2016 een nieuwe vereen-
voudigde regeling gekomen voor de koude maanden. 

“ Start en beëindiging van de regeling is afhankelijk 
van de weersomstandigheden en weersverwachtingen, 
waarbij de combinatie van (gevoels-) temperatuur, 
wind en sneeuwval meeweegt. De winterkouderegel-
ing garandeert dat iedereen die dat wil, binnen kan 
slapen. Ook de mensen die normaliter geen gebruik 
willen maken van nachtopvang. Dak- en thuislozen 
kunnen gebruik maken van gratis overnachtingen, een 
warme avondmaaltijd of voedzame soep en ontbijt. “ 
Gemeente Rotterdam 

Met deze nieuwe regeling in Rotterdam ontstaat er 
ook een mogelijkheid voor Sheltersuit. Zo zou een mo-
gelijkheid zijn de pakken uit te delen aan de mensen 
die niet binnen in een opvangcentra willen slapen. 
Hiermee helpen ze de groep buitenslapers die in de 
winterkou buiten blijven. Daarnaast zou Sheltersuit in 
samenwerking met de gemeente Rotterdam een grotere 
markt kunnen creëren voor de Sheltersuit pakken. 

Waar er bij Sheltersuit nog onduidelijkheid over ont-
staat is het opnieuw gebruiken van de pakken. Waar 
gaan de pakken heen zodra een daklozen het niet 
meer nodig heeft of wanneer het pak beschadigd is. 
Sheltersuit zou in overleg met de organisaties waarmee 
ze nu in contact zijn kunnen voorstellen zodra de pa-
kken beschadigd zijn deze terug te brengen. Dit zou 
dan bijvoorbeeld kunnen bij het Leger des Heils. Deze 
organisatie zorgt er dan samen met Sheltersuit voor dat 
het pak wordt gemaakt en terug komt bij een nieuwe of 
oude eigenaar. 


