
Boekpresentatie ‘Wat ik nou toch heb meegemaakt!’ Verslag van een jaar dakloosheid, 

Wim Eickholt 

Datum: vrijdag 6 oktober 2017 

Plaats: Cultureel Podium De Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht 

Tijd: Inloop vanaf 14.00 uur; start programma in de werfkelder 15.00 uur 

 

Programma 

15.00-15.10 Lia van Doorn, lector en directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool 

Utrecht, gaat onder de titel Maatschappelijk herstel is topsport nader in op hoe je dakloosheid 

achter je kunt laten. Aan de hand van voorbeelden uit het boek geeft zij aan hoe dat kan. 

15.15-15.25 Jules van Dam, directeur Tussenvoorziening Utrecht, bespreekt de ontwikkelingen in 

de maatschappelijke opvang in Utrecht en put uit zijn ervaringen van de praktijk van de 

Tussenvoorziening. 

15.30-15.55 Muriel Kloek & Wim Eickholt. Wim draagt voor uit zijn boek onder begeleiding van 

door Muriel geschreven chansons. Muriel groeide op met Jacques Brel, Edith Piaf en Frans 

was haar eerste taal. De melancholie, sensualiteit en rauwheid zijn duidelijk terug te horen in 

haar chansons die ze zelf schrijft en uitvoert. Ze zingt over het nachtleven, de zelfkant van de 

maatschappij en, uiteraard, de liefde. 

16.00-16.10 Stijn Bollinger, verbonden aan de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de 

Hogeschool Utrecht en voormalig buurman van Wim, spreekt over hoe je als ‘buurman’ 

omgaat met iemand die ‘in het putje’ terechtkomt. Kun je iets betekenen voor zo iemand? 

16.15 Overhandiging eerste exemplaar aan Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht. 

16.30 Overhandiging eerste exemplaren aan voor Wim Eickholt belangrijke personen. 

 

Boekverkoop en signeren. 

 

Op de begane grond van De Kargadoor is een fototentoonstelling van Bas van de Griendt over 

de dakloosheid van Wim Eickholt te zien.  
 

Voor informatie en aanmelding: info@uitgeverijdegraaff.nl 
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