
LUISTER NAAR
DE STEMMEN
IN DE STAD
Ontdek op bekende plekken de 
onbekende verhalen van de stad

Amsterdamse Poort
Kenau Park
GRAND Café BrinkmanN
Café de Koning
Stem in de Stad
Opvang Wilhelminastraat

Station Haarlem
Parkeerplaats Monkey Town
ALBERT HEIJN Grote Houtstraat
STEDELIJK Gymnasium
Pathé Bioscoop
Stadsschouwburg
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Stichting Stem in de Stad is een luisterend oor voor Haarlemmers die even niet 
zo makkelijk meekomen. Bij een bak ko�  e of een warme maaltijd komen deze 
Haarlemmers weer op verhaal, en waar mogelijk helpen onze vrijwilligers hen 
hun tegenslag te overwinnen.

Deze ontroerende en hoopvolle verhalen zijn nu door de hele stad te beluisteren in 
de Stem in de Stad audiotour. Op bekende plekken onthullen we de nog onbekende 
verhalen en stemmen van de stad.

Ben je in de buurt van het station, scan dan met de camera van je telefoon de 
stoeptegel bij de taxistandplaats en hoor waarom Sardar uit Irak moest vluchten 
en hij Haarlem oneindig dankbaar is (7). Scan de tegel voor studentencafé De 
Koning (4) en beluister hoe Marc daar op de stoep knock-out werd geslagen en 
nog steeds op zoek is naar de jongen die hem toen hielp. Ontdek het verhaal van de 
Roemeense ingenieur Mihai die al sinds 2007 zijn Straatjournaals verkoopt voor de 
Albert Heijn in de Grote Houtstraat (9). Luister naar alle 12 verhalen in de stad! 

Scan deze tegel en begin direct met
de Stem in de Stad audiotour.
Wil je het werk van Stem in de Stad steunen? 
Scan de tegel en klik op SUPPORT. Met jouw
steun kunnen wij kwetsbare Haarlemmers 
helpen met een luisterend oor, een kop 
ko�  e of een warme maaltijd. Wil je nog meer 
weten? Ga naar www.stemindestad.nl. 
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