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‘Jaloers op de 
saamhorigheid’

Voor het derde jaar op rij is de Dam in Amsterdam het toneel van 

Kerstfeest op de Dam. Danny de Munk, Edsilia Rombley, Charly 

Luske en Anita Meyer ‘zingen het kerstverhaal tot leven’ met klas-

sieke en moderne kerstsongs. Tussendoor zien we wat zij deden bij 

de verschillende Leger des Heils-projecten. 

Binnen een half jaar dakloos
Charly Luske – zanger, musicalster en 
acteur – ging voetballen met dak- en thuis-
loze jongens van de Dutch Street Cup. Hij 
geeft toe: “Ik had vooroordelen over hoe 
en waarom mensen bij het Leger des Heils 
terechtkomen. Maar ik heb geleerd dat het 

iedereen kan overkomen. Dat ook een modaal gezin door een 
reeks verkeerde beslissingen binnen een half jaar dakloos kan 
raken, vind ik heel erg.”

Hoop
Zangeres Edsilia Rombley hielp in de Leger 
des Heils-wasserette 50/50 Laundry. Ze 
vertelt: “Ik volgde Loes, een vrouw die één 
brok positiviteit is. Maar ook de verhalen 
die ik hoorde, maakten het waardevol om 
er te zijn. Tijdens Kerst op de Dam zing ik het 

liedje Window of hope. Hoop zorgt ervoor dat dromen uit kunnen 
komen.”
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‘Hoop zorgt ervoor dat 
dromen kunnen uitkomen’

Betere toekomst
“Het verhaal van Kerst draait voor mij om 
hoop op een betere toekomst voor men-
sen,” zegt Peter van der Vorst, die met een 
cliënt van het Leger des Heils het kerstver-
haal vertelt.. “Als ik in een kerk kom, ben ik 
jaloers op de saamhorigheid en de rust die 

mensen daar vinden; het vertrouwen op iets buiten jezelf dat 
steun biedt.”

Doelloos voor je uit staren
Acteur, zanger en presentator Danny de 
Munk bezocht eenzame ouderen bij de 
‘ouderensociëteit’ Bij Bosshardt Noord 
in Amsterdam. “Als je het Leger des Heils 
zegt, denkt iedereen aan daklozen, niet 
aan eenzame ouderen. Ik denk dat er niets 
erger is dan op oudere leeftijd doelloos voor je uit staren. Hier 
deelt men lief en leed met elkaar.”

Betere toekomst
Zangeres Anita 
Meyer – “katholiek 
opgevoed, maar 
geen praktiserend 
christen” – gaat 
kerstpakketten 

rondbrengen naar mensen met schul-
den. “Mijn wens voor 2014? Dat de 
agressie in de maatschappij afneemt; 
als we beter voor onze naaste zorgen, 
schijnt het goed te komen.”

TELEVISIE 

VISIE | 45


