
Voor mensen die via een Housing First Interventie 
afscheid hebben genomen van een dakloos bestaan 
en allen die deze groep mensen willen 
ondersteunen. 

Gerard, Minka, Harry en Rokus nemen het initiatief voor het 
organiseren van Learning Experience, een Road Trip naar 
Hongarije. Lees daarover meer op de volgende pagina.  

www.rokusloopik.com 

Road Trip Hongarije 
Learning Experience

http://www.rokusloopik.com


Waneer onze eerste reis gaat plaatsvinden is gegeven de crisis in de wereld nog 
maar de vraag. Evengoed, deze reis gaat zeker plaatsvinden. Hopelijk nog in 
2021 en anders in 2022.  

Wie is Gerard? 

Gerard heeft na zijn werk als verpleegkundige eerst een Communicatie 
Werkplaats ‘de Snaar’ opgericht en werkt inmiddels alweer 20 jaar als creatief 
producent en regisseur binnen zijn eigen bedrijf Change Making Media en is met 
name actief binnen de kunst- en cultuursector en de gezondheidszorg.  Hij was 
oprichter en begeleider van het eerste mediateam in de GGZ dat bestond uit 
mensen met een verslavingsachtergrond in H 

Wie is Minka? 

Opgeleid als maatschappelijk werker in 2001 vond zij haar weg en als 
organisator, bestuurslid en begeleider vorm gegeven aan Stichting Antar, waar 
kinderen die het thuis en/of op school niet makkelijk hebben een veilige, warme 
en uitdagende plek geboden wordt. Tijdens kinderkampen in haar huisjes in 
Hongarije heeft Minka haar overbuurman Gerard leren kennen. 

Wie zijn Harry en Rokus? 

Rokus Loopik  en Harry Gras organiseren sinds jaar en dag Learning Experiences 
voor Peers, Professionals and Policy Makers. Ongeveer 80, zoveel hebben zij er 
georganiseerd en ondernomen sinds 2009.  

Gerard en Rokus kennen elkaar via de inschrijving en deelname aan de Podcast 
Masters Academy van Mirjam Hegger. You are only one handshake away from the 
President of the USA en sinds 20 januari 2021 is dat weer een plezier om te 
concluderen. Waar ik maar mee wil zeggen is dat Gerard en Rokus veel 
gemeenschappelijk hebben, dus ook mensen in hun netwerk, zonder dat zij dat 
zelf wisten.  

Een grote overeenkomst is hun liefde voor het Housing First Model uit Amerika. 
Een methode waarbij mensen direct vanaf de straat een woning aangeboden 
krijgen, zonder daaraan voorwaarden vooraf te stellen. Sinds 2006 doet die 
bijzondere aanpak ook opgang in Nederland. Inmiddels opereren er zo’n 30 
teams in ons land.  

Gerard nam enige jaren geleden de stap om naar Hongarije te verhuizen en daar 
met gelijkgezinden een paar boerderijtjes die hij geërfd had eigenhandig op te 
knappen voor een community project “The Wheem”. 



Minka’s huisjes zijn daarbij gevoegd.  Samen hebben ze 5 authentieke huisjes, 
vlak bij elkaar gelegen. Hun prachtige plek op de poesta willen ze graag met 
anderen delen.   
Het is hun grote wens om hun grond en de gebouwen die erop staan mèt en 
vóór mensen die jarenlang dakloos zijn geweest verder op te knappen tijdens 
een onvergetelijk verblijf met een blijvende impact. 

Eén en Eén = Drie. Rokus en Harry organiseren reizen, zijn nog nooit in Hongarije 
geweest en dus zag dit plan vrij snel het levenslicht. 

Na de zomer van 2021 organiseren Gerard, Minka, Harry en Rokus daarom een 
eerste Learning Experience, een Road Trip naar Hongarije. Met busjes 
welteverstaan, want het is tenslotte een Road Trip. Die reis bestaat uit een aantal 
bezoeken aan wereldsteden op de heen-en de terugweg en een verblijf op The 
Wheem - een back-to-basic plek waar het nog echt stil is en ’s nachts de hemel 
vol sterren staat. 

Doen is het nieuwe Denken.  

Laten we genieten en van elkaar leren, ongedwongen, waarbij ieder er voor 
zichzelf iets uit kan halen.   

Wat gaan we doen? 

On the road genieten we van de landschappen die aan ons voorbij trekken, 
rusten misschien wat uit en leren elkaar beter kennen.  Tijdens de citytrips 
wisselen we cultuur af met een hapje of drankje op een terras.  

Op The Wheem is van alles te doen.  Je kan er een uur wandelen zonder een 
mens tegen te komen, alleen groepjes reeën weg zien springen.   

Je kan de hottub opstoken of zwemmen in een nabijgelegen meer.  Je kan 
ontspannen in het warme, gezonde water van het beroemde thermaalbad in de 
buurt.  Rondstruinen op de maandmarkt, naar de wereldberoemde paardenshow 
in Bugac of zelf een paardrijtocht maken.   

Wil je je handen uitsteken en meehelpen om de huizen en het terrein van The 
Wheem verder op te knappen?  Of helpen met het verzorgen van de 
gezamenlijke maaltijden. Niets moet of hoeft en alles mag.  

We gaan goed eten en laten het verteren als we ’s avonds om het kampvuur 
zitten en boeiende gesprekken hebben.  Misschien slachten we de laatste dag 
een varken en braden hem tijdens een giga BBQ.  Er is van alles mogelijk - 
samen maken we deze reis, deze learning experience. We trekken 10 dagen 
samen op. En we komen samen weer thuis.  



Soms helpt het als je daarvoor de juiste mensen, op de juiste plaats en de juiste 
tijd ontmoet. Sam Tsemberis (Housing First) en Gabor  Maté (Verslaving-expert) 
zijn van die mensen die wij hoog hebben zitten. Iets van hun gedachtengoed zul 
je dus ‘terugproeven’ in de reis die je gaat maken. En we laten je mensen 
ontmoeten die voor jou het verschil gaan maken.  

Heb jij als Housing First Fan, als Geluksvogel, als Teamleider, als Directeur, als 
Bestuurslid, als Ervaringsdeskundige, als Professional, als Burger interesse in dit 
aanbod, stuur ons dan een mail via rokus@icloud.com.  

Het gaat je niet teleurstellen.  

mailto:rokus@icloud.com

