
 

 

 

 

Als serviceclub stelt Rotaryclub Amersfoort-Regio zich onder andere tot doel om zich in te 

zetten voor goede doelen in haar directe omgeving. Zo kiest Rotaryclub Amersfoort-Regio  

eens per drie jaar een doel dat vervolgens structureel wordt ondersteund. 

Nu is de keuze gevallen voor Motiva Straatadvocaten, een kleine lokale organisatie, die op 

adequate wijze de belangen van de dak- en thuisloze in Amersfoort behartigt. Onze 

ondersteuning zou een welkome aanvulling zijn om de doelen van Motiva Straatadvocaten te 

kunnen realiseren. Wij bevelen dit project dan ook van harte aan. 

Motiva straatadvocaten opereert onder de vlag van Indebuurt033 en heeft naast het salaris 

van René Slotboom en Reinate Donath een minimaal budget voor het uitvoeren van haar 

werkzaamheden. Ze zijn daarbij dus afhankelijk van hulp van derden. 

Maatschappelijk relevant en zichtbaar 

De dak-en-thuislozenproblematiek in Amersfoort is nog altijd een ondergeschoven kindje. Het 

is echter een maatschappelijk relevant probleem. Onze club wil hieraan een maatschappelijk 

relevante en zichtbare bijdrage leveren. 

Doelstelling 

Wij willen Motiva Straatadvocaten de komende drie jaar met raad en daad terzijde staan in 

het bereiken van hun doelstellingen. Als club zetten wij ons dan in om: 

- Fondsen te werven  

- Periodiek te koken voor de daklozen (bv elk kwartaal) 

- De organisatie met raad en daad te helpen 

- Met regelmaat onze neus laten zien bij de daklozenopvang (direct contact met de 

daklozen) 

- Spullen in te zamelen voor de daklozen (kleding, huisraad bij terugkeer naar woning) 

Overige ondersteuning 

Motiva Straatadvocaten wordt steeds meer gezien in de stad en krijgt daardoor ook van 

andere organisaties ondersteuning. Vaak is dat in de vorm van koken voor de daklozen. Ook 

is dat soms in de vorm van eenmalige donaties (zoals bijvoorbeeld het fornuis en de 

keukenspullen). 

Over Motiva Straatadvocaten 

Motiva Straatadvocaten biedt laagdrempelige ondersteuning aan dak- en thuislozen en andere 

minderbedeelden. In de afgelopen jaren zijn talloze dak- en thuislozen en mensen in nood 

geholpen bij het verkrijgen en behouden van basale levensbehoeften en zijn uithuiszettingen 

voorkomen. Door de maatwerkondersteuning en deskundige doorverwijzing zijn vele burgers 

geholpen met hun persoonlijke vraagstukken en is aansluiting gevonden bij specialistische 

instanties. 

Motiva Straatadvocaten werkt samen met verschillende partners in Amersfoort en omstreken. 



 

 

 

Over René Slotboom 

Wie straatadvocaten zegt, zegt Motiva. En wie Motiva zegt, zegt René Slotboom. Niemand 

kent het leven aan de zelfkant van de maatschappij beter dan hij. De eigengereide Slotboom 

leefde zelf lange tijd op straat en is deze week op de kop af vijftien jaar dé straatadvocaat van 

Amersfoort. ,,Zeg maar de plaatselijke VVV voor daklozen en minderbedeelden. Noem een 

probleem en ik heb het hier over de vloer gehad.'' 

René Slotboom, zet zich met Motiva Straatadvocaten al meer dan 18 jaar in voor dak- en 

thuislozen. Als vertrouwenspersoon, als belangenbehartiger, maar ook als aanjager richting 

gemeente en betrokken instanties. René krijgt vaak een voet tussen de deur bij instanties, waar 

mensen zelf niet (meer) verder komen. 

René: ‘Dat is ook mijn bedoeling en werkwijze. De mensen die bij ons aankloppen zijn vaak 

ten einde raad. Ze hebben geen onderdak, maar voelen zich ook niet gesteund of gehoord door 

instanties waar ze aankloppen. Ik denk mee met deze mensen maar ga ook een stap verder 

richting organisaties en kijk wat er nog wel mogelijk is, in plaats van wat niet kan. Door aan 

te sluiten bij Indebuurt033 bouwen we niet alleen ons netwerk uit, we kunnen ook beter 

samenwerken met de Informatiewinkels en de mensen die bij ons binnenkomen op meerdere 

fronten een zetje in de goede richting geven.’ 

Wat dat betreft sluit de werk- en zienswijze van Motiva Straatadvocaten goed aan bij de visie 

van Indebuurt033. Veel mensen weten de Informatiewinkels van Indebuurt033 goed te 

vinden. De deur staat open voor inwoners die zorgen of problemen hebben, of een vraag over 

bijv. wonen, geldzaken, het invullen van formulieren. Maar ook inwoners die een goed idee 

hebben voor de buurt, of die vrijwilligerswerk willen doen lopen binnen bij Indebuurt033. 


