
Grootverdiener of dakloze, iedereen verdient 
het om naar de kapper te kunnen gaan, vindt 
Peggy Jonckheere (40). Ze bouwde een 
caravannetje om tot De Haarkar, een mobiel 
en sociaal kapsalon waarmee ze door 
Antwerpen rijdt en waar iedereen, arm of rijk, 
terechtkan voor een knipbeurt.

d
e 

se
lf

ie

Grootverdiener of dakloze, iedereen verdient 
het om naar de kapper te kunnen gaan, vindt
Peggy Jonckheere (40). Ze bouwde een 
caravannetje om tot De Haarkar
en sociaal kapsalon waarmee ze door 
Antwerpen rijdt en waar iedereen, arm of rijk, 
terechtkan voor een knipbeurt.

Project in 
the picture

Ook een positief project dat de wereld mooier maakt? 
Geef ons een seintje op anne@psychologies.be

Tekst Lien Lammar

‘Ik werkte al jaren in de sociaal-culturele sector. Toen ik na 
een skiongeval voor een lange revalidatie stond, ben ik een 
opleiding haartooi begonnen om mijn dagen mee te vullen. 
Waarom zou ik mijn oude en nieuwe job niet combineren, 
bedacht ik op een nacht. Zo is De Haarkar ontstaan. Iedereen 
is welkom in mijn caravan, ongeacht sociale status. Een deel 
van mijn klanten zijn mensen zoals jij en ik, die geen probleem 
hebben om een kappersbezoek te betalen. Mensen met fi nan-
ciële moeilijkheden betalen de 
helft, of wat ze op dat moment 
kunnen missen. Daklozen en 
vluchtelingen zonder inkomen 
krijgen een gratis knipbeurt. 
Die mix van rijkere klanten en 
armere klanten zorgt dat De 
Haarkar kan blijven draaien. 
Een bezoek aan de kapper is een 
basisrecht. Met een mooi kapsel 
voel je je gewoon beter in je vel. 
Ook wie op straat leeft of in een 
asielcentrum verblijft, wil eigen-
lijk niets liever dan er netjes en 
‘gewoon’ uit zien. Ik geef hen 
een verzorgd kapsel, maar ook aandacht en tijd. Sommige 
mensen krijgen nooit nog een schouderklopje, of een 
omhelzing. Wanneer je dat wél doet, zie je echt iets 
breken in hun ogen. Het is schrijnend hoeveel impact 
zo’n klein gebaar heeft.
Ik ‘pluk’ geen daklozen van de straat. Ik werk samen met 
verschillende organisaties en opvangcentra, waar ik zonder 
caravan maar met een rugzak vol kappersgerief naartoe trek. 
Soms staan daar wel dertig of veertig mensen te wachten voor 
een knipbeurt. Op die dagen kan ik rekenen op andere kap-
sters die vrijwillig mee komen knippen. 

Ik wil iedereen op een normale, respectvolle manier behande-
len. Voor mij is iedereen gelijk, ongeacht het geld op je bankre-
kening of het merk van je auto. Ik vind het vreselijk wanneer 
mensen op anderen neerkijken. Armoede kan ons allemaal 
overkomen. Het is bijna beangstigend hoe snel je in zo’n 
afgrond kan glijden als je geen sterk sociaal vangnet of een 
welgestelde familie hebt. Sinds De Haarkar besef ik dubbel 
zo hard hoe goed ik het heb. Wanneer mensen zonder papie-

ren me laten zien in welk krot 
ze wonen, komt de Robin Hood 
in mij naar boven. Ik zou iede-
reen zo mee naar huis willen 
nemen maar als ik de deur van 
De Haarkar sluit, moet ik de 
knop omdraaien. Dat wringt 
soms, maar je kan niet alle 
ellende oplossen. Ik doe gewoon 
wat ik kan, en ik voel dat ik een 
verschil begin te maken. De 
Haarkar doet mensen naden-
ken. Voor ons is het vanzelf-
sprekend om propere kleren aan 
te trekken en vriendelijk ont-

vangen te worden in een ko�  ebar. Voor daklozen is het dage-
lijkse kost om overal weggekeken en weggestuurd te worden. 
Een wasbeurt, een schone snit en een luisterend oor doet hun 
dag er helemaal anders uitzien. De voldoening die dat geeft, 
is onbetaalbaar.’
www.dehaarkar.be

‘Daklozen en vluchtelingen 
zonder inkomen krijgen een 

gratis knipbeurt. Die mix van 
rijkere klanten en armere 

klanten zorgt ervoor dat De 
Haarkar kan blijven draaien’
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