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EEN DRUK JAAR VOOR M25
De projectmedewerkers van M25 Leiden Regio
hebben een druk jaar achter de rug. Niet alleen het
aantal en de diversiteit aan activiteiten kende een
enorme groei, maar ook het aantal deelnemende
jongeren is dit jaar meer dan verdubbeld ten opzich-
te van het voorgaande seizoen.

Groeiende vraag vanuit scholen
De contacten met scholen in Leiden e.o. zijn ook dit
seizoen weer versterkt.
Mede dankzij goede ervaringen in de afgelopen
jaren met de programmering van M25 Leiden voor
de invulling van uitdagende stageweken en actieve
projectdagen, werkt  M25 Leiden inmiddels samen
met zes van de acht middelbare scholen uit Leiden
en de directe regio voor de invulling van de maat-
schappelijke stage van hun leerlingen.
Het aantal jongeren dat uitvoering geeft aan hun
maatschappelijke stage in het kader van M25 Leiden
bestrijkt nu een kwart van het totale aantal leerlin-
gen dat jaarlijks in onze regio zo’n stage vervult.

Vluchtelingen centraal
De projectmedewerkers zijn altijd op zoek naar een
juiste balans tussen de werken van barmhartigheid
die in de loop van een schooljaar aan bod komen.
Dat is een hele uitdaging, want het in praktijk bren-
gen van “de hongerige voeden” is nu eenmaal een-
voudiger dan een werk als “de doden begraven”.
De vraag vanuit de gesprekspartner (de school, de
kerk en jongeren zelf) is daarbij uiteraard ook mede
bepalend.
Gezien de actualiteit was het daarom geen verras-
sing dat er dit jaar veel vraag was naar “de vreem-
deling opnemen”.

Creatieve programmering
Na het succes van de theaterproductie “Morgen zeg
ik het...” in samenwerking met Theaterwerkplaats
SMIT in het voorjaar van 2015, was het een kleine
stap om de mogelijkheden te verkennen voor een
soortgelijke productie rond de opvang van de
groeiende toestroom van asielzoekers naar ons
land.
“Morgen zeg ik het...” had al aangetoond dat een
korte voorstelling van zo’n 20 minuten voldoende
was om een gevoelig thema vanuit verschillende
invalshoeken te belichten en voor een breed publiek
bespreekbaar te maken.

1.  M25 Stageweek
een programma van 3 tot 5 (al dan niet
aaneengesloten) dagen voor groepen van
10 tot 50 jongeren.

2.  M25 Projectdag
een programma voor 1 dag (eventueel voor-
afgegaan door een introductie op school)
voor groepen van 15 tot 150 jongeren.

3.  M25 Lintstage
activiteiten verspreid over het jaar, waar
jongeren naar keuze bij kunnen aansluiten
(boottochten, Disco Zonder Drempels, Kunst
in de Stal Festival, kerstversiering aanbren-
gen in woon- en zorgcentrum, Kerstdiner met
dak- en thuislozen, Diaconaal Weekend,
Survival-uitje, Vredeswake, Let them call
home, Nieuwjaarsontmoeting, Internationale
Vrouwendag, Freedom Walk Leiden, theater-
voorstelling Vlucht, etc.). Groepsgrootte is
afhankelijk van de geplande activiteit.

4.  Advies en ondersteuning bij het opzetten
van een eigen lokale M25 groep.

5.  Advies en ondersteuning bij brede
projectgroepen op school (bv. activiteiten
Visserdag).

6.  Advies en ondersteuning van lokale
kerkelijke jongerengroepen rond diaconale
activiteiten in het kader van de Werken van
Barmhartigheid.
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Dat de nieuwe productie “Vlucht”, tot stand
gebracht door M25 Leiden in samenwerking met
Diaconaal Centrum De Bakkerij en Mobiel Theater
Geurend Hooi, het succes van zijn voorganger zo
zou overtreffen, had niemand vooraf kunnen be-
denken. Over de wonderlijke wijze waarop “Vlucht”
vleugels kreeg kunt u op de volgende pagina’s van
dit verslag meer lezen.

Succes is ook een uitdaging
De enorme groei van het bereik van M25 Leiden
onder de jongeren in onze regio, van 296 in het
voorgaande seizoen naar 645 dit jaar, betekent ook
een nieuwe uitdaging voor de toekomst.
Als diaconaal jongerenproject probeer je telkens
weer zo dicht mogelijk aan te sluiten bij actuele

ontwikkelingen in de samenleving en de belevings-
wereld van de jongeren.
Afgelopen seizoen sloten die bijna naadloos op el-
kaar aan en bleek het aanbod herkenbaar en uitda-
gend genoeg om een brede doelgroep te bereiken.
Of we daar komend jaar weer in slagen, zal de tijd
leren. Maar die uitdaging nemen we graag aan.

Want dit seizoen heeft in ieder geval aangetoond
dat de formule van M25, geïnspireerd door de
woorden van Matteüs 25, nog steeds verrassende
weerklank vindt.
Een groeiende groep jongeren wist hun grenzen te
verleggen, nieuwe - soms nog onvermoede - talen-
ten te ontdekken en een heel concrete bijdrage te
leveren aan het welzijn van honderden kwetsbare
mensen in Leiden en omstreken.
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THEATERPRODUCTIE “VLUCHT”

“Vlucht”begint met een aangrijpende aaneenscha-
keling van beelden van alle heftige protesten, voor-
oordelen, scheldpartijen, angst en woede van het
afgelopen jaar tegen de komst van vluchtelingen
naar Nederland.
Dan nemen een Irakese vluchteling en Nederlandse
vrouw plaats in de wachtkamer van een woning-
bouwcorporatie. Ze raken in gesprek.
Allebei willen ze een huis. Door het gesprek aan te
gaan, krijgen beide mensen een kijkje in elkaars
(belevings)wereld. De vluchteling met zijn trauma-
tische reis naar het onbekende, de vrouw met haar
zorgen over een verstoorde huwelijksrelatie. Beiden
op zoek naar een nieuw perspectief in hun leven.

Van discussie over naar dialoog met
Dat was het basisconcept van de theatervoorstelling
“Vlucht”  waarmee M25 Leiden en Diaconaal
Centrum De Bakkerij samen met Mobiel Theater
Geurend Hooi op een creatieve manier de discussie
óver vluchtelingen om wilden vormen tot een dia-
loog en ontmoeting mét deze mensen.
Zodat zij ook hún verhaal konden doen, hun dromen
en zorgen konden delen en de beeldvorming en

(verborgen) angsten rond “de vluchteling”zouden
kunnen bijstellen in een ontmoeting van mens tot
mens.
Het doel van “Vlucht” was overigens niet alleen
gericht op een dialoog tussen de vluchtelingen en
de mensen die hen wilden helpen, maar zeker ook
met mensen die (h)erkenning zochten voor hun
zorgen en angsten over de komst van de vele vluch-
telingen naar hun dorp, stad of buurt.

Een team van jongere acteurs
In de voorbereidingsfase werd naast een team van
volwassen acteurs, bestaande uit Arash Naraghi en
Maaike Jongepier, ook meteen gezocht naar ge-
schikte acteurs onder de jongeren.
Die werden gevonden in Estelle Nduwimana, Jeanne
Schutgens en Catoo Lustig. Voor hen werd het script
bewerkt en omgezet naar een ontmoeting tussen
een jonge Burundese vluchteling die een leeftijds-
genootje uit Nederland  ontmoet in de wachtkamer
van diezelfde woningbouwcorporatie.

De theaterproductie werd in het kader van M25
stageweken en projectdagen in de loop van het
voorjaar van 2016 veelvuldig benut als waardevolle
introductie van de complexe problematiek rond de
opvang van vluchtelingen in ons land.
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HOE VLUCHT VLEUGELS KREEG

Het begon als een creatief idee voor de program-
matische invulling van de Nieuwjaarsontmoeting
van De Bakkerij. Een theatervoorstelling rond de
vluchtelingenproblematiek in ons land in samenwer-
king met M25 Leiden en Mobiel Theater Geurend
Hooi. Maar alleen al het eerste concept riep zoveel
belangstelling op dat “Vlucht” in rap tempo vleugels
kreeg.

Meer dan 1500 toeschouwers
Dankzij de steun van diverse fondsen kon de pro-
ductie wat ruimer worden opgezet en aangeboden.
De voorstelling werd dit voorjaar geboekt voor
diverse bijeenkomsten op scholen, in kerken, buurt-
centra en publieke manifestaties in Leiden en Den
Haag. Er zijn inmiddels 25 voorstellingen gespeeld.
Eind mei stond de teller al op ruim 1.500 toeschou-
wers die de voorstelling van "Vlucht" hebben bijge-
woond. En eerlijk gezegd lijkt het eind nog niet in
zicht.

Reacties
De reacties zijn alom positief. Geurend Hooi weet in
een kort tijdsbestek, met beeld, geluid en spel, een
indrukwekkend beeld te schetsen van de dilemma's
rond de opvang van vluchtelingen in ons land. De
kracht van de voorstelling ligt met name in de wijze

waarop de acteurs de complexe problematiek een
herkenbaar menselijk gezicht weten te geven.
"Ik zeg altijd: eerst je eigen land, maar als je dit ziet
en hoort, denk ik: Ja, jeetje!"

De dialoog
Tijdens de dialoog na afloop van de voorstelling
wordt ruimte geboden voor eerste indrukken, per-
soonlijke ervaringen, gevoelens van opstandigheid,
zorg en onmacht. In alle openheid wordt zo gepro-
beerd een aanzet te maken voor wederzijds begrip
en toenadering.
"Toch vind ik het ook eng. Ik voel me niet veilig. Ik
voel me uitgekleed. Staat er een groepje mannen op
straat dan voel ik me niet op mijn gemak. Ik wou dat
dat niet zo was. Dat is mijn grootste angst, denk ik."
Een Syrische vluchteling: "Bedankt voor alles, jullie
doen veel voor ons. We willen niet jullie huizen en
jullie geld innemen, maar wat kunnen we doen? Ik
werk als vrijwilliger nu. Als jullie me willen helpen,
laat me de weg zien, help me. We kunnen het doen.
Na de oorlog we gaan terug en daarna komen we
terug, maar dan op bezoek."

Het begin
Op diverse plekken blijkt "Vlucht" een eyeopener te
zijn om echt met elkaar in gesprek te gaan. En daar
was het ons nu juist ook om begonnen.
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In oktober 2015 maakten 13 leerlingen van het Da
Vinci College kennis met vijf Werken van Barmhar-
tigheid in de M25 Stageweek High Five!
Daarbij zetten ze zich in voor de woon- en leefge-
meenschap van mensen met een verstandelijke
beperking, bij een inzamelingsactie voor kinderen
die lijden aan sikkelcelanemie in Congo, voor gezin-
nen die zijn aangewezen op steun van de Voedsel-
bank, bereidden ze een maaltijd voor gasten van het
Inloophuis Psychiatrie en maakten ze onder begelei-
ding van een ervaringsdeskundige kennis met de
leefwereld van dak- en thuislozen.
Een intensieve week vol nieuwe ontdekkingen,
ontmoetingen en actieve uitdagingen.

Vrijdagmiddag 16 oktober gingen de jongeren
nog even los bij de appelpluk in de boomgaard

in Lisserbroek. De weergoden waren gunstig
gestemd en er werden die middag ruim 290 kilo

appels verzameld  voor de Voedselbank.

M25 STAGEWEKEN

Een van de meest intensieve activiteiten in het
aanbod van M25 Leiden Regio zijn de M25 Stage-
weken. Programma’s van 3 tot 5 (al dan niet aan-
eengesloten) dagen met groepen van 10 tot 50
jongeren. Stageweken bieden de mogelijkheid
om met een groep jongeren in een relatief kort
tijdsbestek een band op te bouwen, de diepte in
te gaan en meerdere facetten te belichten van
de onvervangbare bijdrage die duizenden vrijwil-
ligers in onze regio leveren aan kwetsbare groe-
pen in hun naaste omgeving.

HIGH FIVE!
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In januari 2016 hebben 30 tweedeklassers van het
Leonardo College zich verwonderd over de vraag:
Hoezo vreemd?

M25 Leiden had in samenwerking met twee leer-
krachten van de school een programma samenge-
steld waarbij deze vraag vanuit verschillende kan-
ten werd bekeken.

Van alle kanten
De wat droge juridische kant werd bijzonder helder
uiteengezet door Vluchtelingenwerk en de praktijk
geïllustreerd door het aangrijpende persoonlijke
vluchtverhaal van een Irakese dame. Voor de poli-
tieke kant werden de jongeren welkom geheten op
het Stadhuis van Leiden waar de leerlingen in
gesprek gingen met mevr. Roos van Gelderen, de
wethouder voor Jeugd, Zorg en Welzijn.

Daarna gingen zij de maatschappelijke kant ontdek-
ken door zich te verdiepen in één van de vele orga-
nisaties in onze regio die zich voor “de vreemdeling”
inzet.
Met enkele handige tips van een gastdocent journa-
listiek op zak gingen de leerlingen de ontmoeting
aan met “de ander" in de derde week.

De eerste kroket...
Het project werd op 28 januari feestelijk afgesloten
met uitstekende presentaties van de leerlingen en
een indrukwekkende voorstelling van “Vlucht”.
Hoogtepunten volgens de meeste leerlingen?
Het gesprek met “de vreemde”, die bij nader inzien
helemaal niet zo anders is dan zij zelf. En de heer-
lijke Afghaanse hapjes.
Maar vooral ook met twee Syrische jongens hun
eerste kroket eten in de snackbar!

HOEZO VREEMD?



Jaarverslag M25 Leiden Regio 2015-2016

9

Maandag 7 maart werd de jaarlijkse Zorgstage op
het Kalsbeek College in Woerden traditiegetrouw
afgetrapt met workshops op school.
M25 Leiden zette met toneelvoorstelling Vlucht
letterlijk de zorg voor de vluchteling in de spotlights.
Ruim honderd 4e klassers zaten muisstil te kijken
naar de verrassende ontmoeting in de wachtruimte
van een woningbouwcorporatie. De aanwezigheid
van een “echte Syrische vluchteling” bracht de dia-
loog na afloop snel op gang.

Zestien leerlingen zetten zich de rest van de week in
voor diverse Werken van Barmhartigheid.

Op dinsdag werd met veel plezier speelgoed gecon-
troleerd bij de Speelgoedbank.  Woensdag konden
de kinderen van het AZC Katwijk met hulp van de
jongeren een mooie outfit in elkaar knutselen voor
een modeshow. Op donderdag werden de aanwe-
zigen bij de iDoe Netwerkbijeenkomst getrakteerd
op enkele goedkope, maar heel gezonde gerechten
van het project Op de Kook toe.

En de week werd afgesloten met bewoners van de
Lorentzhof. De jongeren brachten zelfgemaakte
cake, koek, brownies, wraps en toastjes mee en
spraken met hen over vroegâh en nu.

HET ZAL MIJ EEN ZORG ZIJN!
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Voor het derde opeenvolgende jaar kwamen leerlin-
gen van het Teylingen College uit Noordwijkerhout
van 23 t/m 27 mei een weekje stage lopen bij M25
Leiden aan de hand van de 7 Werken van Barmhar-
tigheid.

Eén van de hoogtepunten van de week was wel het
dagje uit met de bewoners van de Woon- en Zorg-
centrum De Parelvissers naar Avifauna. Nadat het ijs
gebroken was, zag je jong en oud steeds meer naar
elkaar toe trekken.
Er werd zichtbaar genoten van de koffie met gebak,
de speeltuin, de vogelshows, de lunch aan het
water, de aapjes in het vogelpark en van elkaars
gezelschap die dag.

Adembenemend was de dag daarna het vluchtver-
haal van een Eritrese man. Die donderdag stond
volledig in het teken van de vluchteling.
Daarbij kwam niet alleen het werk aan bod van
Stichting Vluchtelingenwerk, maar ook van STUV,
de stichting die zich inzet voor uitgeprocedeerden
en ook het beheer heeft over de Bed-Bad-Brood
voorziening van de gemeente Leiden.
De creatieve opdracht, die de leerlingen zouden
uitvoeren samen met bewoners uit de Noodopvang,
kreeg een verrassende wending omdat het COA die
week onverwacht opdracht gaf de locatie van de
Noodopvang in Leiden te ontruimen.
Dus ook de ingezamelde kleding voor de vrijdag zou
uiteindelijk een andere bestemming krijgen.

EEN WEEK VOL ONTDEKKINGEN
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In drie dagen tijd inzicht krijgen in het thema
Children’s Rights and Refugees, dat was de uitdaging
voor 48 brugklassers tweetalig onderwijs van het
Rijnlands Lyceum in Oegstgeest.
Dan speel je na het inwinnen van de nodige informa-
tie de KinderrechtenTop en ga je na afloop van de
voorstelling van “Vlucht” in gesprek over de opvang
van vluchtelingen in onze regio.
Sta je ineens oog in oog met Mart Lubben, één van
de deelnemers uit het spraakmakende realitypro-

gramma “Rot op naar je eigen land” van de EO,
schuif je aan bij de burgemeester in de Raadzaal van
Oegstgeest en bij wethouder van Gelderen in het
Stadhuis van Leiden.
En moet je als klap op de vuurpijl aan het eind ook
nog een presentatie geven over één van de kinder-
rechten die in het geding is als je opvang vraagt in
een ander land.
Ga er maar aanstaan! De 48 kanjers van het Rijn-
lands kregen het allemaal voor elkaar dit jaar!

CHILDREN’S RIGHTS AND REFUGEES
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M25 projectdagen komen in soorten en
maten afhankelijk van de mogelijkheden en
wensen van de groepen die zich melden.

De ene keer zijn het kerkelijke groepen die
graag een diaconale dag of middag willen
organiseren in het kader van een bepaald
thema of met het oog op een bepaald Werk
van Barmhartigheid.
Of een groep Vormelingen vanuit een paro-
chie die wat meer willen weten van het werk
van De Bakkerij en M25 Leiden.

Een andere keer komt de vraag van docenten
uit het voortgezet onderwijs. De projectmede-
werkers van M25 Leiden sluiten zich dan aan
bij een bredere projectgroep die de program-
mering voorbereidt van projectdagen waarop
meerdere klassen zich inzetten voor een goed
doel of geïnformeerd worden over kwetsbare
groepen in de maatschappij.

We geven een drietal voorbeelden uit het
afgelopen seizoen:

Een middagje chillen (15 jongeren)
Zaterdag 9 april stonden vijftien jongeren van TiC,
Teenagers in Christ van de Nederlands Gereformeer-
de Kerk in Oegstgeest klaar bij de Noodopvang aan
de Wassenaarseweg om een middag wat gezelligs te
doen met 15 gevluchte jongeren. De groep startte
met een speurtocht naar het centrum.

Tijdens de speurtocht werden verschillende spelle-
tjes gedaan: ballonnen kapot trappen, woorden-
domino en selfies met oranje attributen om alvast in
de sfeer van Koningsdag  te komen.

De oranje stoet vervolgde de route naar het Kijkhuis
in Leiden voor een privé-vertoning van ‘The Perks of
being a Wallflower’. Het was leuk om te zien hoe
iedereen genoot van de film en allemaal op verschil-
lende momenten in lachen uitbarstte.

Na de film verplaatste de oranje groep zich naar de
zonovergoten Burcht waar de jongeren samen tele-
foontje speelden met Nederlandse en Arabische
woorden en een Syrisch handenklap spelletje.
De middag werd afgesloten in De Bakkerij, waar
heerlijke pannenkoeken op hen wachtten.

M25 PROJECTDAGEN
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Bonadag (130 leerlingen)
Op 19 mei kwamen 130 derdeklassers van het
Bonaventura College aan de Burggravenlaan tijdens
hun excursie maatschappijleer / levensbeschouwing
kennismaken met de vluchtelingenproblematiek.
In het UTOPA Weeshuis Kinderrechtenhuis stonden
de indrukwekkende film “14 Kilómetros”, die de reis
laat zien van drie jonge Afrikaanse migranten die
hun thuisland achterlaten om in Europa een beter
leven te zoeken, het Mobiel Tribunaal en de toneel-
voorstelling “Vlucht” garant voor voldoende stof tot
nadenken en een pittige dialoog.

Visserdag (125 leerlingen)
In februari schaatsten en sportten leerlingen van
het Visser ’t Hooft Lyceum om vluchtelingen in
Leiden iets extra's te kunnen geven.

Die zorg voor vluchtelingen stond dit jaar bij alle
schoolacties van het Visser centraal.
In oktober 2015 haalden de brugklassers al een flink
bedrag bij elkaar. In februari was het de beurt aan
de tweede- en derdeklassers.
Het resultaat mocht er zijn:  in totaal werd een
bedrag van € 4.870,- via sponsoracties opgehaald!

Op vrijdag 20 mei werd het bedrag overhandigd aan
Tamara Breton, projectmedewerker van M25 Leiden
Regio van De Bakkerij.
Zij was blij verrast over de hoge opbrengst en vertel-
de na afloop hoe het geld zou worden besteed aan
allerlei activiteiten met en voor vluchtelingen vanuit
het Diaconaal Centrum.

Directeur Co Huisman prees de leerlingen om hun
inzet. Voor de leerlingen van klas 3D die samen bijna
€ 650,- bij elkaar schaatsten was er natuurlijk taart.
En Nienke, in haar eentje goed voor een opbrengst
van € 150,-, overhandigde de cheque aan Tamara
Breton.
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M25 LINTSTAGE

De lintstage van M25 Leiden bestaat uit een
grote diversiteit aan activiteiten verspreid
over het jaar, waar jongeren zich naar keuze
bij aan kunnen sluiten.

Afgelopen seizoen betrof dit onder meer:
● de jaarlijkse boottocht met gasten van de

maatschappelijke opvang en het Inloophuis
Psychiatrie;

● het Kunst in de Stal Festival in de Meren-
wijk;

● vijf Disco’s Zonder Drempels voor jongeren
met een lichamelijke beperking;

● de bliksemactie voor sim-kaarten voor de
gasten van de Noodopvang: Let them call
home;

● een  informatiestand over M25 Leiden
tijdens het Diaconaal Weekend van de
kerken in Leiden;

● acteertalent voor de theaterproductie
Vlucht;

● kerstversiering aanbrengen in Woon- en
Zorgcentrum Lorentzhof,

● het Kerstdiner met dak- en thuislozen in
de Marekerk;

● helpende handen bij de Nieuwjaarsont-
moeting van De Bakkerij en de première
van de toneelvoorstelling Vlucht;

● ondersteuning tijdens de Freedom Walk
Leiden 2016;

● de boottocht voor gasten uit de Noodop-
vang en hun taalcoaches;

● het Survival-uitje voor kinderen van gezin-
nen die zijn aangewezen op steun van de
Voedselbank.

Keuze te over voor jongeren die zich in de
loop van het jaar vrijwillig willen inzetten.

Uitgelicht:
“Let them call home”
Net vóór het weekeinde van 24 en 25 oktober 2015
lanceerde M25 Leiden een bliksemactie met de titel
"Let them call home": een financiële inzamelingsac-
tie voor het aanschaffen van simkaarten met €10,-
beltegoed voor vluchtelingen die onderdak kregen in
de Noodopvang in Leiden. De opbrengst overtrof
onze stoutste dromen...

Fantastische opbrengst
Anderhalve week later, stond de teller al op € 4.000!
Ruim voldoende om alle gezinnen en alleenreizende
vrouwen en mannen die op dat moment verbleven
in de Noodopvang in Leiden, een simkaart cadeau te
doen. Dankzij een 10=20 actie verdubbelde de
provider ook nog het beltegoed!
Het resterende bedrag blijft uiteraard gereserveerd
voor een volgende groep vluchtelingen die tijdelijk
onderdak krijgt in Leiden e.o.

Blij verrast
Op woensdag 4 november trok een groep jongeren
van M25 Leiden en M25 Rijnsburg langs de deuren
van zo'n 250 gasten van de Leidse Noodopvang aan
de Wassenaarseweg. Alle volwassen bewoners
werden verrast met en Lebara simkaart met € 20,-
beltegoed. Blijheid en dankbaarheid alom!

Met dank aan...
alle particuliere gevers, de wijkgemeenten voor hun
diaconale collecte, de Leidse Studenten Ekklesia, de
HH Petrus en Paulus parochie, de diaconieën van
Voorschoten, Leiderdorp en Leimuiden, de Leidse
Maatschappij van Weldadigheid en het IPCI Leiden
en uiteraard de eigenaar van D.T.C. Telecom.
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Vanuit school werd ons gevraagd of wij een maat-
schappelijke stage wilden doen. We schreven ons in
voor het Kerstdiner voor dak- en thuislozen uit
Leiden, omdat we allebei uit Leiden komen en vaker
deze mensen op straat zien en daarom graag iets
voor hen wilden doen.

De voorbereidingen
Dit project deden we in samenwerking met M25 en
met studentenvereniging NSL. Na enkele vergade-
ringen en overlegjes in WhatsApp groepen, kregen
wij de taak om de Marekerk, waar het diner plaats-
vond, te decoreren. Na een flinke speurtocht naar
decoratie, lukte het nog net op tijd om alles voor
elkaar te krijgen.

Vrij nerveus
Op woensdag 9 december was het dan zover.
Meteen na school kwamen we naar de Marekerk.
Daar waren de tafels al klaargezet en de decoratie
opgehangen.
Wij waren vooraf vrij nerveus, omdat we niet pre-
cies wisten wat we konden verwachten. Van te
voren dachten we dat deze mensen, die over het
algemeen veel hebben meegemaakt, vrij gesloten
zouden zijn en hun privéleven liever voor zichzelf
zouden houden.

Enthousiaste begroeting
Om half 6 kwamen ze binnendruppelen. Wij verwel-
komden ze bij de deur en meteen werd duidelijk dat
we er naast zaten. We werden veelal enthousiast
begroet, er werden handen geschud en praatjes
gemaakt. De sfeer zat er al snel goed in.
Het Amsterdamse daklozenkoor Straatklinkers klonk
goed en de kerstliedjes werden luidkeels meege-

zongen door de 150 gasten, wat echt heel leuk was
om te zien. De Straatpastor vertelde ook heel vlot en
ze was heel prettig om naar te luisteren.

Engeltjes en schatjes
Toen het tijd was om het eten te serveren kwam de
spanning toch een beetje terug, omdat we nu echt
ons tussen de gasten gingen begeven en het graag
goed wilden doen.
Die spanning was nergens voor nodig, bleek al snel,
want ik denk dat we nog nooit op één avond zo vaak
te horen hebben gekregen hoe leuk het was en dat
we engeltjes en schatjes waren.

Verhalen
Hier en daar knoopten we een praatje aan en de
gasten waren eigenlijk verrassend open. Hun verha-
len soms shockerend maar soms ook heel mooi.
We kregen verhalen over weggelopen kinderen te
horen, maar ook over moeders die hun kind binnen-
kort weer gaan zien, na heel lang van elkaar geschei-
den te zijn geweest. Charley kreeg zelfs een mini-
cursusje Tai Chi van een aardige man!

Mooie ervaring
Toen de dak- en thuislozen weer weg gingen, kregen
ze nog een kerstpakketje mee.
We werden overspoeld met bedankjes bij de uit-
gang, echt heel lief. Enkelen bleven zelfs nog even-
tjes helpen bij het opruimen, onder andere een hele
gezellige voormalige verhuizer, met wie we al eerder
even gekletst hadden.

Wij vonden het allebei een hele bijzondere en mooie
ervaring. Dit zal zeker niet de laatste keer zijn dat we
meehelpen met zo’n project!

Uitgelicht:
Kerstengeltjes
van Charley van Loon en Marijn Versteegen
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Uitgelicht:
M25 op Survival
van Hannah Fase

we onderweg naar 2SUR5; een kas in Wateringen
waar je kunt survivallen.
Het was al meteen ontzettend gezellig in de bus en
de kinderen leerden elkaar en de begeleiders snel
kennen.

Op Survival door de modder
Bij 2SUR5 werden we zeer hartelijk ontvangen door
twee werknemers die ons de dagindeling uitlegden.
De groep werd in tweeën gesplitst en begon aan de
eerste onderdelen. De ene groep begon met boog-
schieten en de andere groep ging een soort tunnel
met allerlei obstakels door. Het vies worden was
begonnen! (Ook voor de begeleiders)
Daarna wisselden de groepen van onderdeel. Na
een korte pauze gingen we verder met de
stormbaan en het oversteken van kleine poeltjes
door middel van touwwerken.

Grote trek
Nadat alle kinderen en begeleiders onder de
modder zaten, mochten we ons afspoelen en gingen
we weer terug naar De Bakkerij. De kinderen
hadden grote trek na het survivallen, dus de
pannenkoeken gingen er goed in!

Geslaagd!
Alle kinderen gaven aan een hele leuke dag gehad te
hebben en ook de begeleiders hebben het erg naar
hun zin gehad. Wij kijken dus allemaal terug op een
zeer geslaagd project!

Maandag 16 mei was het eindelijk zover! Een uitje
voor kinderen van wie de ouders aangesloten zijn bij
de Voedselbank, georganiseerd door M25. Iets waar
zowel de kinderen als de organisatoren lang naar
hebben uitgekeken.
In februari zijn we al begonnen met het uitje vorm te
geven en na drie maanden hard werken hebben we
er wat moois van weten te maken.

Iets bijzonders
We hadden al bedacht dat we iets actiefs wilden
doen en iets ‘’bijzonders’’. Het was immers de
bedoeling om er een leuk uitje voor kinderen tussen
de 8 en 13 jaar van te maken, die echt een volledige
dag duurde. Zo kwamen we op allerlei ideeën en
uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om te gaan
survivallen. Daarna zouden we met zijn allen
terugkeren naar De Bakkerij om pannenkoeken te
eten.

De voorbereidingen
Zo gezegd, zo gedaan. Vooraf hebben we posters
gemaakt, offertes en subsidies aangevraagd en bij
de Voedselbank reclame gemaakt voor het uitje.
Daarnaast hebben we ook de dag voor het uitje alle
vier heel veel pannenkoeken gebakken.

Op Survival door de modder
Op de maandag van het uitje hebben we eerst alle
kinderen met ouders ontvangen in De Bakkerij. Met
z’n allen zijn we naar de bus gelopen en zo gingen
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RESULTATEN EN PLANNEN

Beoogde resultaten
De beoogde resultaten voor het project M25 Leiden
Regio voor het seizoen 2015-2016 waren:

● Het bereik van 300 jongeren bestendigen;
● de contacten met onderwijsinstellingen verdiepen

en uitbreiden;
● garant staan voor een kwalitatief jaarprogramma

en afwisselende activiteiten in het kader van de
Werken van Barmhartigheid;

● met nadruk op begeleiding van lokale groepen in
Leiden en de regio.

Behaalde resultaten
Doelstelling (a) is ruimschoots gerealiseerd. Mede
door de actualiteit van het vluchtelingenvraagstuk
en het daverende succes van toneelvoorstelling
Vlucht heeft M25 Leiden dit schooljaar 645 jongeren
bereikt: 124 gedurende de lintstage, 117 in het
kader van M25 stageweken en 404 in het kader van
M25 projectdagen.

De investeringen van de projectmedewerkers in de
goede contacten met de scholen van het voortgezet
onderwijs leidden tot het verzoek tot ondersteuning
van de projectdag van het Bona en de invulling van
twee specifieke individuele snuffelstages.
De samenwerking met de andere scholen werd in
goed overleg omgezet in uitdagende projectdagen,
intensieve stageweken en afwisselende activiteiten
voor de lintstage.
M25 Leiden werkt nu samen met zes van de acht
middelbare scholen uit Leiden en de directe regio
voor de invulling van de maatschappelijke stage
(doelstelling (b)).

De activiteiten van het afgelopen seizoen overziend
is er door de projectmedewerkers succesvol geïn-
vesteerd in een afwisselend aanbod van hoge kwa-
liteit. Een aantal activiteiten, waaronder de boot-
tocht met dak- en thuislozen hoort langzamerhand
tot de vaste favorieten bij de jongeren.
Het blijft een uitdaging om tijdens projectdagen met
grote groepen jongeren ook een element in te bou-
wen van concrete inzet (doelstelling (c)).

Doelstelling (d) bleek opnieuw lastig te realiseren.
Ondanks verwoede pogingen is het dit jaar niet
gelukt om het aantal M25 groepen in de regio

Leiden en de Bollenstreek uit te breiden.
De redenen waar wij regelmatig mee geconfron-
teerd worden zijn:

● krimpende lokale geloofsgemeenschappen,
● gebrek aan betrokken jongeren,
● te weinig vrijwilligers om de kar te trekken,
● onvoldoende steun of draagvlak ,
● uiteenlopende visies ten aanzien van diaconie,

de verhouding diaconale inzet en catechese of
diaconie ten dienste van missionering.

Er zijn op dit moment vijf actief draaiende M25
groepen in de regio Leiden en de Bollenstreek.
Tot een gezamenlijke regionale activiteit is het on-
danks voorstellen van M25 Leiden (nog) niet
gekomen.
Misschien spelen de verschillen in vorm, opzet,
invulling, omvang en identiteit hierin een rol.

Plannen voor het volgende jaar
De beoogde resultaten voor het project M25 Leiden
Regio voor het seizoen 2016-2017 zijn:

● minimaal 400 jongeren inspireren, uitdagen en
ondersteunen om zich belangeloos in te zetten
voor de zwakkeren en kwetsbaren in de stad
Leiden e.o.;

● contacten met de onderwijsinstellingen en
maatschappelijke organisaties bestendigen en
waar mogelijk verder uitbreiden;

● een kwalitatief jaarprogramma aanbieden met
afwisselende activiteiten geïnspireerd door de
Werken van Barmhartigheid;

● advies en ondersteuning blijven bieden bij het
oprichten van nieuwe lokale groepen in de regio
Leiden en de Bollenstreek en waar mogelijk
groepen motiveren om ervaringen te delen en
gezamenlijk initiatieven te ondernemen.

Ondertussen liggen de eerste uitdagingen al weer
klaar ter voorbereiding van het nieuwe seizoen:
zo zal de Visser-dag van het Visser ‘t Hooft Lyceum
komend jaar in het teken staan van de naakten kle-
den, ligt er een eerste concept voor een bordspel
rond de Werken van Barmhartigheid klaar en zitten
we samen met Mobiel Theater Geurend Hooi al
weer te broeden op een script voor een nieuwe
theaterproductie naar het concept van Vlucht.
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HET NETWERK VAN M25
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Wat we doen?
Dingen als:

● een Kerstdiner organiseren voor 150 cliënten
van de maatschappelijke opvang voor dak- en
thuislozen en gasten van het Inloophuis
Psychiatrie;

● appels plukken en boodschappen inzamelen ter
aanvulling van pakketten van de Voedselbank;

● een spelletjesmiddag begeleiden voor kinderen
van de Gezinsopvanglocatie van het AZC te
Katwijk;

● een hulptransport sorteren en inpakken voor
mensen in Congo, Syrië, Roemenië of Oekraïne;

● een dagje naar het Klimeiland of een Survival-
uitje met kinderen van gezinnen die aangewezen
zijn op steun van de Voedselbank;

● kennismaken met het leven van documentloze
vluchtelingen in Leiden en organisaties die hen
ondersteunen en op het Stadhuis in gesprek gaan
met de wethouder over de vraag: Wat doet onze
stad nu eigenlijk voor vluchtelingen?

● jaarlijks vijf disco-avonden organiseren en bege-
leiden op verzoek van jongeren met een lichame-
lijke beperking;

● met ouderen in rolstoelen een bezoek brengen
aan de Keukenhof of Avifauna;

● meewerken aan een theaterproductie zodat de
discussie óver vluchtelingen nu eindelijk eens
veranderd wordt in een dialoog en ontmoeting
mét deze mensen.

Een proeftuin
Op 1 juni 2011 ging het project M25 Leiden Regio
vanuit De Bakkerij van start. Een proeftuin om de
succesformule van M25 Leiden, via contacten met
scholen, parochies en kerkelijke gemeenten te
verbreden naar de omgeving van Leiden.

Zo zag in 2013 M25 Voorhout het licht, in 2014 M25
Sassenheim, in 2015 gevolgd door M25 Rijnsburg.

Ondertussen biedt M25 Leiden ondersteuning aan
diverse kerkelijke jongerengroepen of projectgroe-
pen op scholen van het voortgezet onderwijs bij het
organiseren van de meest uiteenlopende diaconale
activiteiten.

M-Twentyfive Leiden is een project van Diaconaal
Centrum De Bakkerij in Leiden, dat jongeren tussen
12 en 17 jaar uitdaagt en ondersteunt om zich in te
zetten voor de zwakkeren in de Leiden e.o. die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De naam M25
De naam M25 (M-Twentyfive) verwijst naar een
bijbeltekst uit Matteüs hoofdstuk 25, waarin Jezus
tegen zijn leerlingen zegt dat ze zich vooral moeten
inzetten voor kwetsbare mensen.
Hij noemt 6 groepen: de hongerigen, dorstigen,
naakten, vreemdelingen, zieken en gevangenen.
En zegt daarbij: alles wat jullie voor deze minsten
van de mijnen gedaan hebben, heb je uiteindelijk
voor mij gedaan.
Je inzetten voor deze groepen stond in de eeuwen
daarna bekend als de Werken van Barmhartigheid.

Voor en door jongeren
M25 Leiden kent behalve de leeftijd (van 12-17 jaar)
geen drempels om mee te doen. Of je gelovig bent
of niet, christen, moslim of hindoe, je bent van harte
welkom. Want andere mensen kunnen en willen
helpen is immers niet aan geloof of levensbeschou-
wing gebonden.
M25 Leiden wordt voor en door jongeren georgani-
seerd. Dus er is voldoende begeleiding, maar ook
alle ruimte voor eigen plannen en ideeën.

Zo wilde Isa van der Steen bijvoorbeeld graag een
theatervoorstelling maken voor jongeren om homo-
seksualiteit bespreekbaar te maken op scholen.
Met wat hulp van M25 en COC Leiden stond Isa
enkele maanden later  samen met acht andere
jongeren op 12 maart 2015 op de planken van het
Imperiumtheater met de voorstelling "Morgen zeg ik
het". Daarna volgden nog vijf voorstellingen op
diverse scholen.

De projectmedewerkers  van M25 leggen de contac-
ten, bespreken de hulp die nodig is, zo nodig wor-
den er aanvullende fondsen geworven en gaan
vervolgens samen met de jongeren aan de slag.

IN HET KORT
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