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Uit het oog, uit het hart? 
Tot voor kort hadden we in Diaconaal Centrum De Bakkerij 
nauwelijks zicht op de woon- en leefomstandigheden van Franstalige 
Afrikanen in Leiden. Het is, ook naar eigen zeggen, een groep die 
moeilijk aansluiting vindt bij de Nederlandse samenleving en 
nauwelijks de weg weet te vinden naar de hulpverlening.  
 
Begin 2011 is daar, dankzij verkennend onderzoek van een stagiair in 
De Bakkerij, verandering in gekomen. We weten nu dat er zo’n 400 
Franstalige Afrikanen in de regio verblijven waarvan één derde geen 
verblijfsvergunning heeft. 
 
De Bakkerij kent inmiddels een ongekende aanwas van acute 
individuele hulpvragen van Afrikaanse mensen die soms in 
schrijnende omstandigheden verblijven in Leiden of omgeving.  
Zij worden veelal opgevangen door hun landgenoten. Dat zet 
huishoudens onder druk en roept allerlei diaconale en pastorale 
vragen op. 
 
Isolement 
Veel Nederlandse hulpverleners kunnen aardig uit de voeten met 
Engels en Duits. Frans is al een stuk lastiger. Voor veel Franstalige 
Afrikanen, afkomstig uit Centraal- en West Afrika is het Frans een 
tweede taal. Hun eerste taal is het Lingala, Kiswahili, Luganda, 
Kikongo, of een van de andere Bantoetalen. Veel van deze mensen 
zijn bovendien niet gewend aan schriftelijke informatie: zij komen uit 
een mondelinge cultuur en raken daardoor al gauw het spoor bijster 
in onze maatschappij met zijn formulieren en instructies op papier. 
  
Hulpvragen en problemen 
Tijdens ruim 200 contacten hebben we in de afgelopen maanden 
onder de Franssprekende Afrikanen een enorme variëteit aan 
hulpvragen en problemen gesignaleerd:	  
a. uitgeprocedeerde onuitzetbare asielzoekers en de omgeving die 

hen tijdelijk probeert op te vangen; 
b. gebrek aan eerste levensbehoeften, zoals onderdak, voeding en 

kleding; 



c. behoefte aan sociale contacten voor mensen die in een isolement 
dreigen te raken; 

d. toegang tot de juiste medische zorg en juridische hulp; 
e. behoefte aan steun bij opvoedingsproblemen, door de groeiende 

kloof tussen de eerste en tweede generatie Franstalige Afrikanen; 
f. noodzaak van psychische en psychiatrische hulp binnen een 

gemeenschap die soms geneigd is klachten toe te schrijven aan 
de invloed van kwade geesten; 

g. behoefte aan gemeenschapsvormende activiteiten en manieren 
om te integreren in de Nederlandse samenleving; 

h. vragen rond geloof, zingeving en toekomstperspectief. 

Diaconie van en voor Franstalige Afrikanen 
Dankzij de financiële hulp van het Skanfonds en de Diocesane 
Caritas Instelling van het Bisdom Rotterdam kan De Bakkerij met 
ingang van 1 maart 2012 twee parttime medewerkers aanstellen voor 
de diaconale hulp aan Franstalige Afrikanen en de voorbereiding van 
een eigen Diaconie voor en door Franstalige Afrikanen in de nabije 
toekomst. We stellen ze graag aan u voor: 
 
• Tamara Breton heeft ervaring in de opvang van uitgeprocedeerde 

vluchtelingen, o.a. via de Stichting Uitgeprocedeerde 
Vluchtelingen (STUV) in Leiden, heeft ervaring in de 
advocatuur, is vertrouwd met internationaal recht en beheerst 
diverse talen waaronder ook de Franse taal. 

• Patricia Mabolia is geboren in Congo, opgegroeid in Nederland, 
heeft een HBO opleiding European Studies met als specialisatie 
bestuur en beleid, is betrokken bij hulpprojecten in Congo en 
beheerst Nederlands, Lingala, Engels en Frans. 

 
Zij worden ondersteund door ds. Françoise Weber van de Waalse 
Kerk in Leiden en enkele vrijwilligers vanuit de Afrikaanse 
gemeenschap die diverse Bantoetalen beheersen. 
 
Maar er is natuurlijk veel meer nodig voor het oplossen van heel 
concrete hulpvragen. Daarom is dit project van De Bakkerij t.b.v. de 
Diaconie Franstalige Afrikanen Leiden e.o. gekozen als bestemming 
van de Avondmaalscollecten van Pasen 2012 tot Pasen 2013. 

Heilig Avondmaal 
Het opnemen van en de zorg voor vreemdelingen is een diaconale 
taak en behoort tot de werken van barmhartigheid (Matteüs 25).  
Het Avondmaal vindt zijn oorsprong in het breken en delen van 
brood en wijn. Christus zelf, wiens lijden en opstanding wij 
gedenken en vieren bij het Avondmaal, is ons voorgegaan op zijn 
weg naar mensen in de marge van de samenleving. In de 
Avondmaalscollecten tonen we een blijvende verbondenheid met 
deze groep kwetsbare mensen. 
 
Diaconie Protestantse gemeente Leiden 
De Diaconie Protestantse gemeente Leiden coördineert het diaconale 
werk van de Protestantse Gemeente Leiden (PGL) en dus ook de 
bestemming van de Avondmaalscollecte.  
Namens de PGL wil zij bijdragen aan leefbaar samenleven in de stad 
Leiden e.o. en van daaruit op andere plaatsen in de wereld. Zij helpt 
daar waar geen andere helper (meer) voorhanden is.  
Met eigen bescheiden financiële middelen en in samenwerking met 
instanties en organisaties wordt hulp en dienstverlening geboden aan 
wie in de knel komt. De Diaconie ontvangt geen subsidie en is 
afhankelijk van collecten en giften. 
 
Diaconaal Centrum De Bakkerij 
De Bakkerij, midden in de Leidse binnenstad, is een plek met een 
rijke historie, waar in vroeger tijden brood voor de armen werd 
gebakken en gedeeld. Tegenwoordig staat Diaconaal Centrum De 
Bakkerij open voor mensen met uiteenlopende problemen, ongeacht 
hun afkomst en religie. De Bakkerij biedt gastvrijheid aan zeventien 
maatschappelijke instellingen, waarvan de doelstelling nauw verwant 
is aan die van de Diaconieën: het helpen van mensen. 
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