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Carlos Orozco (45) is vaste 
kracht in het magazijn 
van kringloopwinkel 
De Lokatie. Openhartig 
vertelt hij over zijn leven 
en werk. Zijn belangrijkste 
boodschap aan lezers van 
MUG: ‘Wees welkom in de 
kringloopwinkel!’ 

Carlos houdt van werken. Als hij be-
gint te vertellen wat hij in zijn leven 
allemaal heeft gedaan, beginnen je 
oren te tuiten. Carlos werkte in een 
chocoladefabriek, heeft geulen ge-
graven voor leidingen, zaagde plan-
ken en plaatste tuinschermen met 
een nagelpistool. Hij werkte voor 
een metaalbedrijf, renoveerde hou-
ten pallets en was bewaker met een 
hond. Een hond? Carlos lacht. “Als ik 
hem af en toe een koekje gaf, was hij 
heel lief.”

AFWISSELING
De afwisseling sprak hem aan en die 
vindt hij nu ook bij De Lokatie. Hij 
vertelt: “Ik werk hier drie dagen in 
de week. Werken is een sociaal iets, 
het is fijn om collega’s te hebben. En 
je moet een goede baas hebben. Ik 
sorteer en prijs serviesgoed en boe-
ken, soms ook cd’s en dvd’s en sinds 
kort ook kleding. De magazijnmana-
ger wil dat ik steeds nieuwe dingen 
ga leren, dat is leuk.” 
Soms koopt hij zelf iets uit de win-
kel. “Ik houd erg van actiefilms uit 
de jaren ’80 en ’90, ik ben Latijns-
Amerikaans.” Nu hij ook kleding 
sorteert, weet hij soms als eerste 
een mooi item te scoren. Trots wijst 

hij op zijn leren jack. “Kostte 25 euro 
maar ik krijg personeelskorting, dus 
hij was maar 17,50. Mooi hé?” 

COLOMBIA
Als jongen van 14 verhuisde Carlos 
met zijn familie van Colombia naar 
Nederland. “Ik heb 15 jaar in IJmui-
den gewoond en ging daar ook naar 
school. IJmuiden is als een dorp; 
heel gezellig maar iedereen kent 
elkaar dus niets blijft privé.” Hij was 
blij toen ze verhuisden naar Bos en 
Lommer in Amsterdam. Toch werd 
het geen fijne tijd voor Carlos. “Ik 
kreeg psychoses, mijn familie werd 
bang voor mij en bracht me naar het 
ziekenhuis. Daar zei de psycholoog 
dat ik moest worden opgenomen. 
Eerst twee weken in Den Haag en 
daarna ging ik bij Mentrum wonen 
bij het Surinameplein. Gezellig, we 

gingen vaak uit, lekker dansen. Na 
drie jaar kon ik begeleid wonen bij 
Cordaan in Reigersbos. Daar woon ik 
nog steeds, ik heb een eigen kamer 
en badkamer.”
De laatste jaren zat het niet mee met 
zijn gezondheid. Carlos herstelde 
van een herseninfarct en keelkan-
ker. Via speciaal vervoer wordt hij 
naar zijn werk in Noord gebracht. 
“Maar de gemeente heeft nu beslist 
dat dat binnenkort ophoudt. Dan 
weet ik niet meer hoe ik hier moet 
komen vanuit Reigersbos. Misschien 
kan ik wel in Noord komen wonen, 
want ik wil graag hier blijven wer-
ken.”
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