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Het diaconaal jongerenproject M25 Leiden
Regio wordt mede mogelijk gemaakt door:

De grote uitdaging
Het zou een jaar worden vol ac�viteiten met
een ongekend aantal jongeren dat zich in zou
ze�en voor kwetsbare groepen in Leiden.
Maar het werd een jaar van voorbereiden en
a�lazen, van toch doorgaan maar dan anders, van je niet laten ontmoedigen en
nieuwe wegen zoeken: het jaar van de grote
uitdaging.
Kleiner en veiliger
M25 Leiden is een diaconaal jongerenproject
dat vaak werkt met grote groepen, klassen,
complete afdelingen, halve scholen. Het
brengt jongeren in contact met kwetsbare
mensen in onze stad en ommelanden. Maar
juist in corona�jd werden groepen een probleem en vroegen kwetsbare mensen extra
bescherming.

gezinnen levend onder de armoedegrens.
Het moest een stuk kleinschaliger, meer eenop-een met afstand, alles afgewogen, logis�ek doordacht en voor alle betrokkenen zo
veilig mogelijk.
Missie geslaagd
Uiteindelijk hebben in 2020 ruim 300 jongeren deelgenomen aan de meest uiteenlopende ac�viteiten van M25 Leiden Regio.
Er waren ac�es voor diverse doelgroepen,
waaronder “Tassen voor Toppers” voor
kinderen in een achterstandssitua�e, een
ophaalac�e voor de Voedselbank Leiden e.o.
en “Een koninklijk geschenk” voor dak- en
thuislozen en ongedocumenteerden in
Leiden in plaats van het jaarlijkse Kerstdiner
in de Marekerk. Er was zelfs nog ruimte voor
een Italiaans driegangendiner voor ouderen
in het Driestar College.
Kortom: uitdaging aanvaard, missie geslaagd!

Geen grote maal�jden, boo�ochten of
groepsuitjes met ouderen, dak- en thuislozen, vluchtelingen in een AZC of kinderen uit

Ton Snepvangers
Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij
Voorbereidingen voor de
Italiaanse maaltĳd op het
Driestar College.
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Leren leven met
de lockdown

Stuk voor stuk ac�viteiten waarbij centraal stond
wat juist nu niet mocht: contact met een ander.
Met pijn in het hart konden we niet anders
besluiten dan deze stageweek af te blazen.

Terugkijkend was het een uitdagend jaar voor
M25 Leiden Regio. Waar we aan het begin van
2020 nog normaal konden starten met 28 jongeren van het Leonardo College uit Leiden en 120
jongeren van het Vlietland College Leiden belandden we in maart in de eerste lockdown. Die
had natuurlijk ook gevolgen voor de ac�viteiten
van M25 Leiden die gepland stonden.

Ook een spelletjesmiddag voor kinderen in het
AZC Katwijk georganiseerd door jongeren van het
Stedelijk Gymnasium, koken met jongeren van de
Interna�onale Schakelklas voor dak- en thuislozen, het jaarlijkse uitje met kinderen van de
Speelgoedbank en JES Rijnland, de boo�ocht
voor dak- en thuislozen in juni, een moskeebezoek met jongeren van het Rijnlands Lyceum
konden met de geldende maatregelen niet
doorgaan.

Geplande ac�viteiten konden niet al�jd doorgaan. Zo stond medio maart �jdens de eerst
week van de lockdown een stageweek in de
startblokken met jongeren van het Kalsbeek
College uit Woerden. De jongeren zouden onder
meer gaan drijfvuilvissen, koken voor dak- en
thuislozen, een Beautydag verzorgen voor daken thuisloze dames en gaan koken in het
Inloophuis Psychiatrie.

Ondanks al de plannen en voorbereidingen die in
de prullenbak verdwenen, is het ons toch nog
gelukt om onze doelstelling van 300 jongeren ook
in 2020 weer te behalen.
Afgelopen jaar hebben in totaal 309 jongeren
zich ingezet voor M25 Leiden Regio.
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De grote uitdaging van 2020 in cijfers
en in rela�e tot voorgaande jaren

Lintstage
Dit jaar waren 102 jongeren van drie Leidse
onderwijsinstellingen ac�ef in het kader van een
M25 Leiden lintstage: 30 van het Leonardo
College, 37 van het Stedelijk Gymnasium en 35
jongeren van het Driestar College.

Stageweken
Er waren dit jaar de nodige stageweken gepland,
maar als gevolg van de coronamaatregelen voor
de scholen, maar ook voor de specifieke doelgroepen waarvoor ac�viteiten gepland stonden,
is in overleg met de betrokken schoolcontacten
en hulporganisa�es besloten de stageweken af te
gelasten.
De uitschieter in
2016, het jaar van
de massale toestroom van vluchtelingen, springt er
nog steeds uit.
Het jaar 2020 zou
volgens planning
rich�ng 400 jongeren gaan, maar
komt in de boeken
als het uitdagende
coronajaar.

4

Projectdagen
Dit jaar namen 207 jongeren deel aan M25
projectdagen rond diverse thema’s.
De dag werd vaak voorafgegaan door een introduc�e op school, waarin de jongeren vast kennismaakten met het project M25 en het thema van
de komende projectdag. Het aantal jongeren per
projectdag varieerde in 2020 van 28 tot 120 deelnemers a�oms�g van het Bonaventura College,
het Vlietland College en het Rijnlands Lyceum te
Oegstgeest.

Corona leidt tot
omdenken

In 2020 kwam het aan op omdenken. Steeds
probeerden we er – vaak onder �jdsdruk – een
crea�eve draai aan te geven zodat ac�viteiten
veilig, verantwoord en al�jd binnen de geldende
en steeds wisselende coronamaatregelen toch
door konden gaan. Gelukkig ontstonden er zo
ook heel veel nieuwe ideeën.

ac�e voor de Voedselbank Leiden met jongeren van het Bonaventuracollege en de spontane hulp van heel veel mensen in Leiden.

Anders dan anders
We zijn er inmiddels aan gewend dat dingen
anders dan anders moeten. Het gee� ook wel
een kick om steeds te kijken naar wat wél kan.
Want er is in het afgelopen jaar ook heel veel
gebeurd waar we trots op kunnen zijn. We
lichten er een paar voorbeelden uit:
•

In plaats van het uitje voor zo’n der�g kinderen van de Voedselbank en JES Rijnland op
tweede Pinksterdag hebben wij in april
Tassen voor Toppers kunnen uitdelen. Ruim
600 kinderen kregen een tas vol speelgoed,
spelletjes en boeken om thuis de �jd door te
komen. Zo bereikten we met corona veel
meer kinderen dan in een normaal jaar.

•

In juni hebben we de dak- en thuislozen die
helaas hun boo�ocht moesten missen verrast met een zomers pakketje met zonnebrand, een zonnebril en een mooie cadeaukaart. Ook daar was het bereik groter dan
normaal.

•

We organiseerden met jongeren van het
Driestar College in Leiden een coronaproof
diner voor ouderen van Oma gaat op Stap en
we hadden een bijzondere inzamelingsac�e

•

Het tradi�onele kerstdiner voor dak- en
thuislozen werd door de jongeren van het
Stedelijk Gymnasium in een ander jasje
gestoken en werd een take-away kerstdiner
‘on tour’ met Chinees eten van Woo Ping en
een kerstpakketje, uiteraard met mondkapje.

We houden contact
Tijdens de lockdown was het een behoorlijke
opgave om contacten te onderhouden met
diverse maatschappelijke organisa�es en scholen
in Leiden en omstreken nog belangrijker, maar
zeker ook met de jongeren over de ac�viteiten
Maar juist die contacten waren belangrijker dan
ooit én het is gelukt. De moderne techniek bood
uitkomst om elkaar in deze �jd op de hoogte te
houden. Gaandeweg doken er via verschillende
wegen steeds meer manieren op om online met
elkaar te overleggen, ook al blij� het natuurlijk
fijner om elkaar in levende lijve te ontmoeten.

Deze ac�viteiten vergden het nodige omdenken.
Maar dat omdenken bracht ons wel tot de kern
van M25: het omzien naar elkaar. Want daar
draait M25 in de kern uiteindelijk ook om.

We denken aan je
Door al de ac�viteiten die we konden organiseren hebben mensen uit verschillende doelgroepen gemerkt dat er aan hen gedacht werd, dat er
mensen zijn die de moeite hebben genomen om
een tasje met cadeautjes te vullen en uit te
delen.
Dat er jonge mensen zijn die voor ouderen
wilden koken zodat ze er een avondje uit konden.
Andersom liet het aan de jongeren zien welke
waarde het hee� iets voor iemand te organiseren. Het kan soms klein lijken maar de waarde
die het voor de ander hee� is vaak des te groter.
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Snel schakelen
en oplossen
Corona�jd vraagt van een projectmedewerker snel te kunnen schakelen. Het ene
moment ben je nog volop bezig contacten te
leggen en afspraken te maken met onderwijsinstellingen, fondsen en partnerorganisa�es voor de planning van een stageweek
en het volgende moment hoor je dat de
regering maatregelen a�ondigt die de
plannen onuitvoerbaar maken of in ieder
geval niet uitvoerbaar op de wijze die je
gepland had.
Het ontwikkelen van nieuwe werkvormen en
het steeds opnieuw zoeken naar verantwoorde logis�eke manieren om de jongeren �jdens ac�viteiten zoveel mogelijk te betrekken bij de planning en organisa�e van hun
inzet voor en met mensen uit een kwetsbare
doelgroep vraagt de nodige crea�viteit, maar
ook veel �jd en doorze�ngsvermogen.
De belangrijkste taak die je daarin als
projectmedewerker hebt, is mensen steeds
opnieuw te mo�veren als er weer iets niet
door kan gaan en de contacten warm te
houden voor andere op�es.
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Communica�e is cruciaal, want alle betrokkenen moeten �jdig weten als er iets niet
doorgaat of dat het wel doorgaat, maar dan
anders. Dat geldt voor de docenten, de
partnerorganisa�e die op de inzet van de
jongeren rekent, voor de jongeren die zich
gemeld hebben, maar met name ook voor de
kwetsbare mensen die uitzien naar een aangekondigde ac�viteit of hulp die beloofd is.

Zelf aan de slag
Midden in de eerste coronagolf worden er
�jdens een persconferen�e van premier Ru�e
en minister de Jonge nieuwe maatregelen
afgekondigd. Een groep jongeren zou in het
kader van een M25 stageweek koken voor
dak- en thuislozen, maar dat kan niet meer
doorgaan. De stageweek wordt helaas
afgelast.
Maar je kunt de groep dak- en thuislozen die
een warme maal�jd verwachten natuurlijk
niet in de kou laten staan.
Dus straatpastor Femke Post en projectmedewerker M25 Leiden Carijn Westeneng
stropen de mouwen op, laten de pannen
rammelen en zorgen zelf voor een gezonde
en voedzame maal�jd voor de mensen die
zich op woensdagavond al�jd verzamelen bij
het Stadsbouwhuis in Leiden. Zo werkt dat in
corona�jd.

Een deel van de dak- en thuisloze mensen die zich
verzameld had bij het Stadsbouwhuis voor de kerstac�e
van „Een Koninklijk Geschenk” op 16 december 2020
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Hoezo vreemd?
Met de lintstage van ‘Hoezo Vreemd?’ willen we
jongeren laten zien en ervaren dat groepen of
personen die op het eerste oog misschien wat
vreemd lijken niet perse vreemd zijn. Achter elk
mens zit een verhaal dat het waard is om
gehoord te worden. Jongeren kunnen soms wel
heel snel een oordeel vellen over mensen in hun
omgeving. Vooroordelen liggen makkelijk op de
loer en onbekend maakt toch ook vaak onbemind. Hoezo vreemd? daagt jongeren uit hun
grenzen te verleggen, nieuwe werelden te
ontdekken: die van de ouderen en kwetsbaren,
vluchtelingen, dak- en thuislozen, ex-gede�neerden en kinderen die opgroeien in een achterstandssitua�e.
In het project ‘Hoezo Vreemd?’ zijn 28 jongeren 6
donderdagmiddagen op verschillende manieren
bezig met dit thema. Denk aan een voorlich�ng
van Vluchtelingenwerk, een gesprek met de
wethouder over hulp aan vluchtelingen vanuit de
gemeente, een bezoek aan het Zelfregiecentrum,
het Exodushuis of het Inloophuis Psychiatrie.
En vervolgens zijn de jongeren ook een middag
ac�ef bezig om “de ander” ook daadwerkelijk te
helpen.
Op de eerste middag beginnen we met een
Voorlich�ng over M25 Leiden. Waar komt de
naam M25 vandaan, wat voor ac�viteiten doen
we en hoe kun je je als jongere inze�en voor een
ander? De middag wordt ter illustra�e van het
thema afgerond met een voorlich�ng van Vluch-

telingenwerk Nederland met een persoonlijk
vluchtverhaal.
Op de tweede donderdagmiddag komt wethouder Marleen Damen vertellen over hoe de stad
Leiden met vluchtelingen omgaat. Aan de hand
van stellingen gaan de jongeren met elkaar in
gesprek over verschillende thema’s (wie mag er
een opleiding volgen, wie krijgt er een woning).
Hierna gaan de jongeren in kleine groepjes
kennismaken met verschillende maatschappelijke
organisa�es in Leiden (S�ch�ng Straatpastoraat
Leiden, Zelfregiecentrum Leiden, S�ch�ng
Exodus, het Inloophuis Psychiatrie).
Naar aanleiding van de kennismaking met de
maatschappelijke organisa�es hebben de
jongeren vragen voorbereid en gaan ze een week
later, op deze derde donderdagmiddag van de
lintstage van M25 Leiden in gesprek met iemand
uit de doelgroep van deze organisa�es.
De vierde middag staat in het teken van: Handen
uit de mouwen! De jongeren zijn verdeeld over
de stad om maatschappelijk ac�ef te zijn.
Zo is er een groepje speelgoed aan het sorteren
en schoonmaken bij de Speelgoedbank Leiden,
gaan er jongeren met ouderen van verzorgingstehuis De Parelvissers Leiden naar de Intratuin,
spelen er jongeren spelletjes met ouderen uit
verzorgingstehuis Lorentzhof in Leiden en wordt
er Bingo gespeeld met ouderen uit verzorgingstehuis Wijckersloot in Oegstgeest.

vallen onder dezelfde scholengemeenschap maar
beide hebben ook elk een eigen karakter.
Waar bij het Leonardo College als Topsport
Talentschool sport vooral centraal staat is de ISK
gericht op het bijspijkeren van nieuwkomers in
Nederland zodat ze kunnen doorstromen naar
het reguliere onderwijs. Onder het genot van een
heerlijke Eritrese maal�jd kletsen de jongeren
heel wat af.
De zesde middag is de afronding van de lintstage. De jongeren vertellen aan de hand van een
presenta�e wat ze geleerd hebben de afgelopen
weken. Bij welke organisa�es zijn ze langs
geweest, wat viel mee, wat viel tegen, wat hee�
indruk gemaakt.
Als afslui�ng komt Mart Lubben naar school.
Mart hee� een aantal jaar geleden meegedaan
met het EO programma ‘Rot op naar je eigen
land’. In dit programma volgden de deelnemers
een omgekeerde vluchtroute; van Nederland
naar Syrië. Mart laat vanmiddag stukjes zien
vanuit de serie en verteld over zijn ervaringen
van toen. Hoe hij zichzelf betrapte op zijn eigen
vooroordelen en vreemd toch onverwacht heel
herkenbaar en vertrouwd werd.

Op de vijfde middag gaan de jongeren van het
Leonardo College in gesprek met leerlingen van
de Interna�onale Schakelklas (ISK). Beide scholen
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Wie hee� er een
paard nodig?
“Wie hee� er een paard nodig?” Dit klinkt je
misschien gek in de oren, maar dit soort vragen
vliegen je om de oren bij een middagje
speelgoed sorteren en schoonmaken voor de
Speelgoedbank.
De Speelgoedbank gee� goed bruikbaar en soms
nieuw speelgoed aan kinderen van 0 tot en met
12 jaar in Leiden en omgeving waarvan de ouders
of verzorgers �jdelijk van het laagste inkomen in
de maatschappij leven.
Vandaag steken 5 jongeren de handen uit de
mouwen door een bak vol lego uit te zoeken. De
reac�e bij het zien van de bak vol lego was lekker
eerlijk: “Dat is echt teveel! Dat gaat nooit lukken?
Hoe laat mogen we naar huis?”
Bij de Speelgoedbank is het, als het uitzoeken
eenmaal is begonnen, s�ekem best wel leuk.
Vooral als het lukt om een doosje compleet te
maken. Dat smaakt naar meer!
Want net zoals je het zelf fijn vindt dat een
doosje lego wat je in de winkel koopt compleet
is, zo vinden de kinderen van de Speelgoedbank
het ook fijn als het doosje lego dat ze krijgen
compleet is!
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Op dinsdag 3 maart en op donderdag 5 maart
kon je in de aula van het Vlietland College een
speld horen vallen. 120 jongeren uit MAVO 2
hebben in het kader van hun maatschappelijke
uur muiss�l geluisterd naar de indrukwekkende
levensverhalen van twee ex-dakloze mannen.
Namens S�ch�ng de Binnenvest, die in Leiden
zorg draagt voor de maatschappelijke opvang
voor dak- en thuislozen, doen zij hun verhaal.
Het haalt de jongeren uit hun eigen leefwereld.
Het brengt ze oog in oog met mensen die ze op
straat misschien ongemerkt al eens voorbij zijn
gelopen. Nu horen ze wat er echt achter hun
gezichten schuil gaat.
Dat ze domme pech hebben gehad, teleurgesteld
zijn in het leven, foute keuzes hebben gemaakt
en niet wisten waar ze hulp konden vinden.
Dat Sander in de geldproblemen is geraakt en zijn
familie hem niet wilde helpen, terwijl hij eerder
al�jd voor hen klaarstond. Of van Tom wiens
ouders gescheiden zijn en hoe hij uiteindelijk
verslaafd raakte aan drugs.
Inmiddels gaat het veel beter met ze en zijn ze
beide ac�ef als vrijwilliger bij het Inloophuis
Psychiatrie in Leiden.

Het leven op straat

Nadat Sander en Tom hun verhaal verteld hebben, zi�en de jongeren vol met vragen: Want wat
doe je dan de hele dag als je op straat lee�?
En heb je nu wel weer contact met je familie?
Het waren ontmoe�ngen die de jongeren waarschijnlijk niet snel zullen vergeten. Onder de
indruk verlaten de jongeren na hun maatschappelijke middag de aula.
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Tassen voor Toppers
‘Tassen voor Toppers’ was een ini�a�ef in samenwerking met JES Rijnland en
medewerkers van Diaconaal Centrum De Bakkerij en het project Oma gaat op
Stap. In de maand april, midden in de eerste coronagolf, is er mede door de
jongeren van M25 hard gewerkt om voor 625 kinderen een speciale tas te
kunnen vullen.
De tassen waren bestemd voor kinderen die meededen aan een programma
van JES Rijnland of kinderen waarvan de ouders a�ankelijk waren van de
Voedselbank. Een tas vol met speelgoed, spelletjes, knutselspullen en boeken
om de �jd die ze thuis moesten doorbrengen wat leuker te maken. Voor het
vullen van de tassen konden we veel hulp gebruiken en dus werd er ook aan
M25-ers gevraagd of ze mee wilden helpen. Nou, dat wilden ze!
Enthousiast komen de M25-ers op donderdag 23 april 2020 De Bakkerij binnengelopen. Blij om wat prak�sch te kunnen doen en even uit huis te kunnen zijn
�jdens de intelligente lockdown. De hele ochtend hebben ze meegeholpen met
het vullen van de tassen. Aan het einde van de ochtend bleek echter dat er de
volgende ochtend nog verder ingepakt moest worden omdat nog niet alle
spullen binnen waren. Over de vraag of ze de volgende dag ook nog konden
meehelpen hoefden ze niet lang na te denken: natuurlijk!
De ac�e was een succes en op vrijdag 24 april en dinsdag 28 april zijn de tassen
afgeleverd bij de kinderen thuis en bij de Voedselbank. 625 toppers werden
verrast met een tas om de coronacrisis leuker door te komen!
'Tassen voor Toppers' werd financieel mogelijk
gemaakt door S�ch�ng Recht Op Onderwijs,
Vogelgezang Founda�on, WOZfonds, S�ch�ng
Heilige Geest, Druckerfonds, Fonds 1818,
Rabobank Leiden-Katwijk, Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, LTC Leiden BV, Huurmij
Leiderdorp en de bijdragen van heel veel lieve
gulle gevers!
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De zomer in je bol!
Elk jaar is er de jaarlijkse boo�ocht van M25
Leiden en het straatpastoraat Leiden. Elk jaar
wordt hier enorm naar uitgekeken en elk jaar is
het weer een feestje.
Het voelde niet goed om deze ac�viteit in
corona�jd zonder een alterna�ef af te blazen.
We wilden alle gasten in ieder geval laten weten
dat we aan ze dachten en ze volgend jaar hopelijk
gewoon weer mogen verwelkomen op de boot.
Dus zijn de jongeren van M25 op zoek gegaan
naar een alterna�ef. Dat werd het zomertasje vol
zomerspullen. En de reac�es waren enthousiast!
Terwijl we nog bezig waren met uitdelen kwam
er al een selfie met een tasje binnen bij straatpastor Femke Post.
De zonnebrillen gaan meteen op en ook het
mondkapje wordt al in gebruik genomen. Tijdens
het uitdelen komt er iemand achter dat er ook
een cadeaukaart inzit en dat wordt al snel bij
iedereen bekend gemaakt.

De jongeren van M25 Leiden gaan alle deuren
langs om iedereen persoonlijk een tasje te geven.
Een tasje met zonnebrand, een mondkapje, een
zonnebril, hygiënische hand gel, een bidon en
een cadeaukaart van de Hema.
Eerder die middag waren we al bij de Nieuwe
Energie, de dag- en nachtopvang voor daklozen
in Leiden. Laten we hopen dat we snel weer
gewoon een gezellige boo�ocht kunnen maken
met z’n allen!

‘Kijk nou! Er zit nog zonnebrand bij ook!’ klinkt er
vanachter een deur van het Sociaal Pension in
Leiden, waar de jongeren net een tasje hebben
afgegeven.
Het Sociaal Pension is een beschermde
woonvorm vanuit S�ch�ng de Binnenvest
(maatschappelijke opvang). In het pension
wonen 28 mensen met psychische of psychosociale problemen. De bewoners worden hier
begeleid in hun dagelijks wonen en leven.
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La dolce vita
Groen, wit en rode vlaggetjes en ballonnen
vrolijken op woensdag 7 oktober de aula van het
Driestar College in Leiden op. Vandaag staat er
een Italiaans diner op het menu. Iets voor vijven
druppelen de ouderen van het project ‘Oma gaat
op stap’ samen met hun vrijwilligers de aula
binnen.

Aan het eind van de avond wordt iedereen
uitgenodigd om vooral nog een keer te komen
eten. En ja, wie wil dat nou niet?
Als de coronaregels het weer toelaten, schuiven
opa’s en oma’s in 2021 vast weer aan!

Met ‘Oma gaat op stap’ worden ouderen gekoppeld aan een maatje om zo samen gewone
ac�viteiten te ondernemen waar ze alleen niet
meer aan toe komen. Vanavond worden zij in de
wa�en gelegd door jongeren van M25 Leiden.
De hele middag hebben de jongeren in de keuken
gestaan om een heerlijk Italiaans drie gangen
menu voor te bereiden. Groenten snijden, pasta
koken en slagroom kloppen voor de �ramisu, de
jongeren hebben het er druk mee. Alle gerechten
hebben ze zelf voorbereid en de zorg ervoor
netjes verdeeld. Zo is elk groepje verantwoordelijk voor een eigen gerecht.
Geheel volgens de coronaregels zi�en de gasten
samen met jongeren van M25 aan verschillende
tafeltjes verdeeld over de aula met 1,5 meter
afstand. Er klinkt een gezellig rumoer vanaf de
tafeltjes. Er wordt volop gekletst en genoten van
het heerlijke eten. Na een heerlijke Italiaanse
tomatensoep volgt als hoofdgerecht een pasta
met gehakt, olijven, tomaat en Parmezaanse
kaas. Als afsluiter is er een overheerlijke
speculaas �ramisu.
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Nog meer?
‘Ik denk dat ik nog nooit zo ac�ef ben geweest in
m’n leven!’ roept een jongere als ze binnenkomt
met tassen vol boodschappen voor de Voedselbank.
Op maandagmiddag 14 december geven 28
jongeren van het Bonaventuracollege uit Leiden
het werk van Barmhar�gheid “de hongerige
voeden” hedendaagse handen en voeten.
In deze corona�jd hee� de Voedselbank het
moeilijk. Er melden zich steeds meer mensen aan
die door deze crisis a�ankelijk worden van de
Voedselbank. Tegelijker�jd komen er minder
levensmiddelen binnen. Extra levensmiddelen
inzamelen bij supermarkten was op dat moment
niet coronaproof en dus besloot M25 Leiden het
over een andere boeg te gooien.
Twee weken eerder hebben de jongeren rondom
school en rondom hun eigen huis de flyer bij
mensen door de brievenbus gedaan. Ook werd
de flyer massaal online gedeeld.
Aan de oproep om een tasje klaar te ze�en voor
de Voedselbank hebben vervolgens veel mensen
in Leiden en omgeving gehoor gegeven.
Sommigen van hen hebben vervolgens op eigen
ini�a�ef in hun buurt ook weer geflyerd of waren
inzamelpunt voor de straat.

scooter of zelfs met de auto op pad om de
boodschappen op te halen. Het waren zoveel
boodschappen dat ook ouders met een auto
werden ingeschakeld om te helpen alles te
vervoeren.
Waar we normaal gesproken met de jongeren
eerst langs de Voedselbank gaan om daar een
kijkje te nemen, moesten ze dat door de omstandigheden nu helaas missen. Toch hadden ze de
impact van hun inzamelac�e voor de Voedselbank behoorlijk onderschat, moesten ze aan het
eind van de middag eerlijk toegeven.
Waar ze begonnen met één tafel in de aula waar
de ingezamelde boodschappen konden staan
moesten er al snel tafels en banken bijgezet
worden omdat de hoeveelheid boodschappen
maar bleef groeien.
Moe maar voldaan zagen de jongeren aan het
eind van de middag onder het genot van een
kopje warme chocolademelk en een stukje
kerststol het enorme resultaat van hun middagje
boodschappen ophalen. In de aula stond het hele
podium vol.

In tweetallen gingen de jongeren op maandag 14
december kriskras door de regio per fiets,
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Een koninklijk geschenk
Met bolderkarren vol kerstpakketjes en kerstmutsen op liepen de jongeren van M25 Leiden
woensdagavond 16 december door de stad.
Nu vanwege de coronamaatregelen het jaarlijkse
kerstdiner in de Marekerk niet door kon gaan was
het zoeken naar een alterna�ef dat zelfs met de
strengste maatregelen door zou kunnen gaan. En
dat is gelukt! Want juist deze doelgroep hee� het
zo nodig om te weten dat er naar hen wordt
omgekeken en aan hen wordt gedacht.

want hoe kom je hier nou terecht en hoe worden
deze mensen geholpen? Gelukkig was straatpastor Femke Post aanwezig om al hun vragen te
beantwoorden.
Terugkijkend kunnen we zeggen dat het kerstdiner on tour een mooi alterna�ef was voor het
gebruikelijke kerstdiner. Toch hopen we voor
volgend jaar weer op gezellig volle tafels in een
versierde Marekerk!

Voorafgaand aan deze avond zijn de jongeren
druk bezig geweest om te bedenken wat er in de
kerstpakketjes moest komen en de pakketjes te
vullen. Dankzij een oproep op Facebook zijn er
vele mensen spontaan achter de naaimachine
gekropen. Bij De Bakkerij kwamen in een paar
weken �jd meer dan 200 mondkapjes binnen
voor in het kerstpakketje.
Om de avond een beetje te laten lijken op het
tradi�onele kerstdiner hee� Chinees restaurant
Woo Ping zich bekommerd over de maal�jden.
Ze hebben ervoor gezorgd dat op verschillende
�jden en op verschillende loca�es iedereen een
heerlijke Chinese maal�jd kan krijgen.
Het uitdelen is voor de jongeren heel indrukwekkend. Ze worden - zelfs tot onze verrassing binnengehaald bij opvangloca�es waar ze
gewoonlijk niet binnen mogen komen en bij
mensen die ze normaal gesproken nauwelijks
zien staan. Dat roept ook weer veel vragen op
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De balans en een
vooruitblik naar 2021
Wat hebben we bereikt dit jaar?

In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan
verschillende nieuwe modules die wij als M25
Leiden kunnen aanbieden.
Deze modules geven een beknopt beeld van het
aanbod van M25 Leiden met uitleg over de
thema�ek, doelstellingen, planning, werkvormen
en beoogde doelgroep. Zo kan een school of
kerkelijke jongerengroep gericht kijken waar er
binnen de klas of groep behoe�e aan is of
kunnen ze ideeën opdoen voor de inrich�ng van
een M25 projectdag, stageweek of lintstage.

veel animo is de maatschappelijke stage weer
‘gewoon’ te organiseren in samenwerking met
M25 Leiden.
Het laat zien dat ze het juist in deze �jd nog belangrijker vinden om het belang van zorg en
aandacht voor je naaste aan hun jongeren mee te
geven. Zo staan er alweer heel wat afspraken met
scholen in de agenda. In de hoop dat we die,
binnen de geldende coronamaatregelen, door
kunnen laten gaan. Hierbij alvast een eerste
inkijkje in de planning voor 2021:

•

Ruim 300 jongeren ac�ef

•

Contacten partnerorganisa�es en
onderwijsinstellingen bestendigen
en waar mogelijk uitbreiden

•

Een kwalita�ef sterk jaarprogramma
aanbieden

•

Advies en ondersteuning bieden
bij diaconale ac�viteiten van
�energroepen

•

•

Waar mogelijk advies en ondersteuning bieden bij het opze�en van
nieuwe M25 groepen in de regio

•

De laatste twee vakjes blijven helaas open, omdat
de parochiekernen en wijkgemeenten niet alleen
steeds meer kampen met een toenemende vergrijzing van het ac�eve ledenbestand, maar in
corona�jd ook nauwelijks nieuwe ini�a�even
namen voor diaconale jongerenac�viteiten.
Dat betekent overigens niet dat de kerken in de
regio niet ac�ef waren bij het ondersteunen van
diverse ac�viteiten van M25 Leiden. Zowel bij de
ac�e „Tassen voor Toppers” als de ophaalac�e
voor de Voedselbank was de respons enthousiast
en ook voor de kerstac�e werden er weer de
nodige dassen gehaakt en gebreid en mondmaskers gemaakt.

22

Nieuwe Plannen voor 2021

•

•
•
Achter de schermen zijn we intussen ook druk
bezig met het ontwikkelen van een workshop
over discrimina�e in samenwerking met s�ch�ng
IDB (Inclusie en Discrimina�ebestrijding) en Sylvia
Bos en Maaike Jongepier van Mobiel Theater
Geurend Hooi.
Voor komend jaar worden er alweer afspraken
gemaakt. Het is hartverwarmend te zien dat
vanuit de scholen – ondanks de coronacrisis –

•

In januari beginnen we met een nieuwe
lintstage van Hoezo Vreemd? en is er een
stagedag met eersteklassers van het Rijnlands
Lyceum uit Oegstgeest.
De M25’ers van het Driestar College uit Leiden staan te trappelen om in januari en
februari twee woensdagen te koken voor daken thuislozen uit Leiden.
In maart gaan de derdeklassers van het
Rijnlands Lyceum Oegstgeest twee dagen
maatschappelijk aan de slag.
Voor de Interna�onale Schakelklas zijn we
aan het kijken wanneer we een mooie
afwisselende stageweek kunnen organiseren.
Met de M25’ers van het Stedelijk Gymnasium
hopen we weer een spelletjesmiddag voor de
kinderen uit het Azielzoekerscentrum in Katwijk te organiseren, een uitje voor kinderen
van de Speelgoedbank en JES Rijnland.
En hopelijk kan de boo�ocht voor dak- en
thuislozen dit jaar ook weer doorgaan.

Kortom, we hebben weer heel veel zin in een
nieuw jaar M25 Leiden Regio!

Doelstellingen
voor 2021
Daarnaast blijven de doelstellingen van de afgelopen jaren, aangevuld met de uitbreiding van
het aanbod aan M25 modules in de komende
�jd, nog al�jd bovenaan de agenda staan, want
die vormen op zich al een fikse uitdaging:
1. minimaal 300 jongeren inspireren, uitdagen
en ondersteunen om zich belangeloos in te
ze�en voor de zwakkeren en kwetsbaren in
de stad Leiden e.o.;
2. contacten met de onderwijsinstellingen en
maatschappelijke organisa�es bestendigen
en waar mogelijk uitbreiden met nieuwe;
3. een kwalita�ef sterk jaarprogramma aanbieden met afwisselende ac�viteiten geïnspireerd door de Werken van Barmhar�gheid;
4. uitbreiding van het aanbod aan modules van
M25 Leiden als handzame bouwstenen voor
de programmering van projectdagen, stageweken en de planning en organisa�e van
M25 lintstages.
5. advies en ondersteuning blijven aanbieden
bij diaconale ac�viteiten van �energroepen
uit parochiekernen en wijkgemeenten én
6. waar mogelijk advies en ondersteuning
blijven aanbieden bij het oprichten van
nieuwe (regio)groepen.
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