Met dank aan
Ook in 2019 hebben we volop mogen genieten van
de belangstelling voor en betrokkenheid bij ons
werk in en vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij.
Daarbij zijn we heel veel dank verschuldigd aan de
grote groep enthousiaste en trouwe vrijwilligers
die op allerlei manieren het werk van De Bakkerij
mogelijk maakt.
Maar ook aan alle partnerorganisa�es die in De
Bakkerij hun thuisplek vinden en bereid zijn om via
overleg aan de koffietafel, in de wandelgangen of
het deurgat van een werkkamer mee te denken
over crea�eve oplossingen.
Daarnaast zijn er al die mensen die ons werk ook
financieel steunen door hun bijdrage in de collecte,
via persoonlijke gi�en, schenkingen en sponsorac�es voor allerlei ac�viteiten.
De mensen die zo a�ent zijn om gehoor te geven
aan onze oproepen voor inzamelingen van (baby)
kleding voor S�ch�ng Babyspullen, dassen, mutsen
en verzorgingsar�kelen voor het Kerstdiner voor
dak- en thuislozen, baby- en kindermutsen en
financiële gi�en voor Samos, speelgoed en leesvoer voor de ac�e vakan�etassen, kleding voor
Oekraïne en voedingsmiddelen voor de Voedselbank.
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De diaconieën en caritasinstellingen van kerken in
de wijde omtrek die ons werk financieel steunen
en - waar nodig - bij specifieke hulpvragen al�jd
bereid zijn bij te springen.
Alle scholen, organisa�es en instellingen die ons
werk een warm hart toedragen, ac�es ondersteunen en mensen die in problemen dreigen te komen
naar ons doorverwijzen.
En tenslo�e ook dank aan de fondsen en instellingen die een belangrijk deel van onze projecten
en ac�viteiten jaarlijks ondersteunen:

Ter inleiding

Terugkijkend

The world BC

Een jaar vol veranderingen

Deze week hoorde ik op de BBC iemand zeggen:
“The world BC”. Niet in de betekenis van “before
Christ”, maar als: “Before Corona”.

Voor de Diaconie was 2019 een jaar vol beweging, van
komen en gaan. Secretaresse Chantal Knulst verhuisde
naar Drenthe, Chantal ter Haar volgde haar op als officemanager. Petra Akkerman's plaats als projectmedewerker bij Oma gaat op Stap werd ingenomen door Paula
van Kalmthout, Carijn Westeneng van M25 Leiden Regio
ging met zwangerschapsverlof en hee� inmiddels een
prach�ge zoon gekregen. Gerda Pieters verving haar een
paar maanden.

In enkele maanden �jd hee� het Coronavirus onze
wereld totaal veranderd. De binnenstad van
Leiden ligt er grotendeels verlaten bij, de scholen
zijn gesloten, de horeca op slot en ook musea
houden noodgedwongen de deuren dicht.
Schiphol is veranderd in een grote parkeerplaats
voor passagiersvliegtuigen, sportevenementen zijn
afgelast. Het hele maatschappelijk leven houdt
even de adem in.

Gebleven zijn Tamara Breton, projectmedewerker
Individuele Hulp en Ton Snepvangers, coördinator van
De Bakkerij. Ook administrateur John Wijers en conciërge Jan van Houwelingen bleven, waarbij Jan uitkijkt naar
zijn pensioen in de loop van 2020.
De S�ch�ng Ho�es werd losgemaakt van de Diaconie en
gaat verder als S�ch�ng Zeven Leidse Ho�es.

Aan de frontlinie nemen de aantallen ziekenhuisopnames gelukkig al dagen af, de druk op de
Intensive Cares wordt elke dag wat minder en er
wordt al voorzich�g gesproken over een exitstrategie uit de intelligente lockdown die ons land nu
al wekenlang in acht neemt.

Ook het Diaconiebericht, met 52 afleveringen sinds
1991, verdween met een laatste uitgave in juni 2019.
Er kwam onder de �tel Bakkerij Bericht een digitale
nieuwsbrief voor in de plaats, die op een snelle en
moderne manier informa�e gee� over Diaconie en
Bakkerij en waarop u zich gra�s kunt abonneren via
info@debakkerijleiden.nl.

De gebeurtenissen in dit jaarverslag spelen zich af
in de wereld voor Corona. Toen een ontmoe�ngsmaal�jd met 270 mensen in de Marekerk nog heel
gewoon was. Toen M25 Leiden nog heel eenvoudig
projectdagen en stageweken kon organiseren met
kwetsbare groepen in de samenleving. En de vrijwilligers van ons project Oma gaat op Stap met
hun opa of oma spontaan op pad konden gaan en
onbezorgd een kopje koffie konden drinken op een
terrasje in de stad.

Een bruisend jaar voor M25
Het afgelopen jaar hebben in totaal 338 jongeren
gebruik gemaakt van het aanbod van ons diaconaal
jongerenproject M25 Leiden Regio, waarin jongeren van
13 t/m 17 jaar worden uitgedaagd en ondersteund om
zich in te ze�en voor kwetsbare groepen in de Leidse
regio.
Onze vaste projectmedewerker Carijn Westeneng ging
vanaf september met zwangerschapsverlof in de aanloop naar de geboorte van de kleine Abel op 6 november 2019. Oud-collega Gerda Pieters hee� met verve de
taken van Carijn waargenomen, waarvoor we haar veel
dank verschuldigd zijn.

Het klinkt bijna weemoedig. Alsof die �jd voorgoed achter ons zou liggen. Daar gaan we voorlopig nog niet van uit. Al moeten we ons, volgens
premier Ru�e, wel voorbereiden op “het nieuwe
normaal in de anderhalvemetersamenleving.”
Wij kijken in dit jaarverslag nog even terug op het
“oude normaal” in 2019. Een jaar dat op zich al
heel wat veranderingen met zich meebracht en
ook de nodige zorgen.

Lintstage
Negen�en jongeren namen in de loop van het jaar deel
aan de M25 Lintstage: ac�viteiten verspreid over het
jaar, waaronder de ac�viteitenmiddag in het AZC Katwijk, het uitstapje met kinderen van de Speelgoedbank
en JES Rijnland, de jaarlijkse boo�ocht en het kerstdiner
voor dak- en thuislozen.
De deelnemers waren leerlingen verbonden aan het
Stedelijk Gymnasium, het Visser ‘t Hoo� Lyceum en het
Driestar College te Leiden.

Ton Snepvangers
Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij
Leiden 19 april 2020

Stageweken
Afgelopen jaar waren er vijf stageweken met in totaal 92
jongeren. Weken waarin jongeren een heel afwisselend
programma volgen waarbij ze zich inze�en voor ouderen, dak- en thuislozen, gasten van het Inloophuis Psychiatrie en vluchtelingen in de stad Leiden en daarbuiten. De jongeren waren afoms�g van het Leonardo
College, het Kalsbeek College uit Woerden, het Teylingen College in Noordwijkerhout, de Interna�onale
Schakelklas en het Da Vinci College Kagerstraat.
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Projectdagen
Dit jaar namen 227 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 2019 van 15 tot 65 deelnemers
a�oms�g van het Bonaventura College en het Rijnlands
Lyceum te Oegstgeest.

Tijdens kennismakingsgesprekken met ouderen komt
vaak naar voren hoe blij men is als er iemand even langs
komt voor een praatje. Of om, als weer en gezondheid
het toelaten, een kleine wandeling in de buurt te
maken, naar het plantsoen of samen naar de winkel of
markt te gaan. Paula kijkt waar de belangstelling ligt bij
zowel de vrijwilliger als de oudere. Het lukt niet al�jd,
maar als ook daar een match in te maken valt, dan is het
een schot in de roos!

Wat gezellig
dat je er bent!

Applaus voor Niki
Niki, een ervaringsdeskundige, vertelt �jdens
een M25 Projectdag van leerlingen van het
Rijnlands Lyceum in Oegstgeest rond het thema
„Different”, voor het eerst voor een grote groep
van 64 leerlingen haar verhaal.
Hoe het komt dat zij dakloos werd, hoe eenzaam
zij zich voelde in de bureaucra�sche wirwar en
zichzelf kwijtraakte.
Alles kwijtraakte en op straat terecht kwam. Hoe
het �j keerde en dat het nu goed met haar gaat.

Op een mooie dinsdagmiddag in september tref
ik een opgewekte dame in een van de mooie
woon – en zorgcentra die Leiden rijk is.
Ze is 88 lentes jong en wat een op�misme!
Ik ben getroffen door haar opgewektheid
ondanks het levensverhaal. Want als je deze leef�jd bereikt, hebben er dikwijls ook heel wat life
events plaatsgevonden. Het oude huis inruilen
voor het zorgappartement. Verlies van partner
en soms van kinderen. Verlies van zelfstandigheid door immobiliteit. Het lichaam gaat achteruit, artrose speelt op. Mevrouw kan maar heel
kort staan en niet lopen zonder aan vaste punten
vast te houden. Maar ondanks deze verliezen is
ze dankbaar. Dankbaar voor wat is geweest.
Dankbaar voor het appartement waarin ze
woont, dankbaar voor de vriendelijke verzorgenden.

De jongeren luisteren sprakeloos en stellen veel
vragen. Op een van de vragen: ‘Hee� u iets
gehad aan dit avontuur?’, antwoordt Niki: ‘Ik ben
dankbaar, ik heb mooie gesprekken gevoerd met
allerlei mensen en ik weet nu, dat als ik even
doorbijt, ik ook iets kan doen voor anderen in
dezelfde situa�e’.
Ze laat zien hoe barmhar�gheid doorgegeven
wordt: zij ontving toen ze dakloos was op een
dag twee tassen met eten, drinken, een tekenblokje. Ze had beide kunnen houden voor
zichzelf, maar gaf één van de tasjes weg aan
iemand anders op straat die het nog meer nodig
had. Hoe bijzonder is dat?
De openhar�gheid van Niki wordt met een groot
applaus beantwoord.

Mevrouw is niet zo van de grote groepen, ze
maakt niet graag gebruik van de grotere ac�viteiten in het huis. Ze vindt juist het 1 op 1
contact zo fijn. Want dan heb je een gezellig
praatje en kun je elkaar echt leren kennen.
Ze vraagt me: ‘Hee� u iemand voor mij? Ik vraag
niet veel hoor, een rondje om het plantsoen,
even naar de markt, samen een visje halen, of
een kopje koffie drinken boven bij de Hema’.

Het zijn de indringende verhalen en persoonlijke ontmoe�ngen met mensen als Niki, ervaringsdeskundigen
van het leven in de marge van de maatschappij, die
jongeren het meest bijblijven en mo�veren om zich in te
ze�en voor mensen die in onze maatschappij nog dagelijks buiten de boot vallen, de wereld niet bij kunnen
benen of nauwelijks gehoord worden.
Collega Tamara Breton zou zeggen: #doeslief!

We drinken deze middag samen thee met een
koekje erbij. ‘Wat gezellig dat je er bent’, zegt
mevrouw telkens weer.
Bij het afscheid nemen vertrouw ik haar toe mijn
uiterste best te doen iemand voor haar te vinden
die haar wens kan vervullen.

Oma ging ook in 2019 weer op Stap

Uit een andere hoek

Oma ging in 2019 243 keer op stap. Het project stelt
oma’s, opa’s én andere ouderen, die nog zelfstandig
wonen of in zorgcentra verblijven en niet of nauwelijks
meer de deur uit kunnen of durven, in staat om met
steun en aandacht van een vaste vrijwilliger op stap te
gaan.
Petra Akkerman werd aan het eind van de zomer als
projectmedewerker opgevolgd door Paula van Kalmthout. Die stor�e zich met veel crea�viteit op de werving
van nieuwe vrijwilligers en het vinden van de juiste
matches.

Het werk van De Bakkerij vindt plaats in het con�nu
veranderend landschap van de zorg en hulpverlening in
ons land en wordt sterk beïnvloed door beleidsma�ge
en organisatorische ingrepen vanuit rijk en gemeente.
In 2019 merkten we op verschillende fronten dat de
wind uit een andere hoek ging waaien. Daar waar we in
het verleden vragen en problemen meestal eenvoudig
konden bespreken bij een kopje koffie, werd de communica�e spaarzaam en begon het beleid zorgelijke
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M25-ers van het Da Vinci College op
pad met een ervaringsdeskundige uit
de maatschappelijke opvang:
Hoe overleef je als dakloze op straat?
Op welke plekken verblijf je?
Hoe ziet je dag eruit?
Waar ben je vooral mee bezig?

trekken te vertonen. Het laatste half jaar waaide er zelfs
een kille wind door onze stad. Er moest duidelijk bezuinigd worden en de meest kwetsbare inwoners werden
daar de dupe van:
•
•

•

Aisha’s enige optie

Het armoedebeleid is op de schop gegaan, minima
krijgen minder.
Er zijn grote veranderingen op komst rond de maatschappelijke opvang voor daklozen, waarbij wij over
de realiteitszin van alle plannen zo onze twijfels
hebben.
En de Bed, Bad en Broodvoorziening voor ongedocumenteerden gaat sluiten, nog voor er zicht is op
een volwaardig beproefd alterna�ef.

Voor mij zit Aisha, een Noord-Afrikaanse vrouw
die inmiddels ruim een jaar illegaal in Leiden
verblij�. Eerst bij haar ex-man, tot hij haar le�erlijk het huis uit slaat.
Bont en blauw meldt zij zich bij de hulpverlening,
op zoek naar een beetje menselijkheid. Na drie
nachten wordt ze ook daar weggestuurd.
Dit keer geen klappen en vuistslagen, maar de
pijn is er niet minder om. Want waar kan ze nu
nog heen?

Dat zijn ook de belangrijkste zorgen die we uitvoerig
hebben aangekaart in het Voortgangsverslag van de
Individuele Hulp van De Bakkerij van december 2019.

In mijn telefonisch contact met de hulpverlener
val ik van de ene verbijstering in de andere.

Onze zorgen
Wij maken ons zorgen om het lot van mensen die het al
moeilijk genoeg vinden om zich in onze samenleving
staande te houden. Die door het leven al zo getrauma�seerd zijn of lichamelijk al zo kwetsbaar zijn dat zij niet
de kracht of energie meer hebben om zich tegen al deze
veranderingen en bezuinigingen te verweren.

„Mevrouw hee� de situa�e over zichzelf afgeroepen, haar eigen (verkeerde) keuzes gemaakt,
zich opgedrongen aan haar ex en er is ook geen
duidelijk doel waar zij naartoe kon werken, zodat
ze misschien langer dan anderen ondersteuning
nodig hee�. Bovendien is ze pas midden in de
nacht op haar slaapplaats gearriveerd.”

De recente tombola van hulp- en zorgverlenende instan�es in onze gemeente, volledig in lijn met het nieuwe
marktdenken, met zijn aanbestedingen bij aannemers
en onderaannemers, gaat te gemakkelijk voorbij aan het
persoonlijke leed, de onzekerheid en de stress die het
vertrek van één vertrouwde zorgverlener al teweeg
brengt bij mensen die in al hun kwetsbaarheid zich
dagelijks over moeten geven aan de zorg van anderen.

De hulpverlener hee� duidelijk even over het
hoofd gezien dat moslims op dit moment midden in de ramadan zi�en en pas na zonsondergang (21:29, we gaan ten slo�e rich�ng midzomernacht) met elkaar in de moskee het vasten
breken, bidden en een maal�jd delen.
Op mijn vraag waar Aisha die nacht naartoe
moet, omdat ons opvanghuis helemaal vol zit,
en ze anders de nacht op straat moet doorbrengen, krijg ik botweg te horen: “De straat is op dit
moment de enige op�e voor haar”.

Een Gideonsbende
Een van de voordelen van het hebben van een klein
diaconaal team is dat wij makkelijk kunnen inspringen
op veranderingen in hulpverleningsland. Transi�e en
transforma�e zit ons als het ware in het bloed.

De opmerkingen van de hulpverlener doen koude rillingen over mijn rug lopen. Empathie is ver
te zoeken.

Geen eindeloze protocollen die eerst doorlopen moeten
worden, geen harmonicamodel met uitdijende en
inkrimpende personeelsaantallen, maar een gideonsbende die oren en ogen gebruikt om mensen op te
sporen die tussen wal en schip dreigen te vallen,
aandach�g te luistert en oog hee� voor hun talenten, en
het netwerk aanwendt om mensen een steuntje in de
rug te geven.

Is dit nu de stand van zaken in het sociaal domein in Leiden? Een veld aan hulpverleners die
niet buiten de hokjes durven te kleuren en niets
ontziend vasthouden aan protocollen? Die alles
langs de financiële meetlat leggen, zonder oog te
hebben voor de mens achter het verhaal?
Ik word hier zo verdrie�g van...

Met deze open houding zijn wij ook het nieuwe jaar
weer gestart. Een jaar waarin wij verwachten dat er nog
veel zal veranderen in het landschap van zorg en hulpverlening in Leiden.

Tamara Breton
Projectmedewerker Individuele Hulp
Diaconaal Centrum De Bakkerij

Waar nodig zullen we aan de bel trekken of de noodklok
luiden. Maar we willen met name voor de mensen die
het kind van de rekening dreigen te worden van alle
bezuinigingen, herschikkingen en overdrachten van de
ene naar de andere dienstverlenende instan�e, een
betrouwbare toevlucht zijn waar zij met hun vragen en
onzekerheden terecht kunnen.
En als het enigszins kan een laatste vangnet zijn voor
hen die elders tevergeefs om hulp vragen.
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januari

2019

Drie Broodpenningen
We beginnen dit jaaroverzicht met de uitreiking
van drie originele broodpenningen aan mensen die
zich verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein
van de diaconie in Leiden: Thijs van Varick (gangmaker van het fietsproject in de Mors), Wilbert van
Erp (voorzi�er van de RK Diaconie en diaconale
duizendpoot in allerlei gremia) en de vrijwilligers
van het Nabestaandencafé van Rhijnhof.

in vogelvlucht

De penningen werden op vrijdag 18 januari 2019,
�jdens de Nieuwjaarsontmoe�ng van De Bakkerij,
uitgereikt door Peterhans van den Broek, voorzi�er
van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden.
Partnerorganisa�e Aemosa gaf alle gasten een
impressie van de ondersteuning die zij bieden aan
psychisch kwetsbare mensen in de Leidse regio.

Vrolijke mutsen op
somber Samos
Na heel wat omzwervingen
bereikte onze zending van 466
baby- en kindermutsen begin
februari 2019 toch eindelijk het
eiland Samos.
De Leidse gepensioneerde
huisarts Lucie Pu�us deed half
februari verslag van haar verblijf daar en het werk dat zij
gedaan had op de medische
post. Zorgelijke berichten van
een voortschrijdend menselijk
drama binnen de Europese
grenzen.

februari
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Tussen Christchurch en Leiden
Op vrijdag 15 maart 2019 vond er in Christchurch NieuwZeeland een gruwelijke aanslag plaats op twee moskeeën
in de stad. Diezelfde dag waren leerlingen van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest met M25 Leiden te gast bij twee
moskeeën in onze stad waar de imam sprak over liefde
voor je naasten. Indrukwekkende ontmoe�ngen waarin
woorden van vriendschap en spontane gastvrijheid plotseling een extra lading kregen.

Zorgeloos genieten op de Beautydag
Op diezelfde vrijdag in maart was er voor dak- en thuisloze dames
een verwendag gepland in De Bakkerij. Straatpastor Femke Post
zorgde voor de keurig gelakte nagels.
Er werd geknipt en gekapt, maskers aangebracht en eyeliners ingezet. Ondertussen zorgden jongeren van M25 Leiden voor een heerlijke afwisselende en oergezonde lunch.
Even een dagje zorgeloos genieten, ook van het schi�erende eindresultaat.
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maart

Donderdag 27 maart 2019:
Even snelheid maken in de
Keukenhof dan kom je wat
makkelijker de heuvel op.

-8-

maart
Flower Power in de Keukenhof

april

Donderdag 27 maart 2019 ging een groep ouderen met
jongeren van M25 Leiden en vrijwilligers van het project
Oma gaat op Stap naar de Keukenhof. Het thema Flower
Power was duidelijk zichtbaar tussen de bloemenpracht:
uitdagende dames in feestelijke kleding, gekke flower
power broeken, kleurrijk gebreide omhulsels om de
bloemenvazen… Een bijzonder en afwijkend aangeklede
Keukenhof dit jaar.
Koffie met gebak, een heerlijke lunch, beetje koud, maar
wat een bloemenpracht! Kortom een lekker dagje uit.

Avondmaalsproject 2019
Met Pasen star�e het nieuwe Avondmaalsproject DEAL,
een ini�a�ef van Leidse studenten dat vrouwen in
ontwikkelingslanden helpt, die ac�ef hun leven willen
verbeteren. DEAL werkt samen met lokale partnerorganisa�es (NGO’s) om spaargroepen te
vormen van zo’n 20 vrouwen.
De vrouwen leggen wekelijks geld in in
een gezamenlijk fonds waar zij volledig
zeggenschap over hebben.
Iedere vrouw kan geld uit dit fonds lenen om te investeren. Doordat ze het
samen doen, groeit het vermogen snel
en steunen ze elkaar.
Daarnaast gee� DEAL diverse trainingen aan de vrouwen. De opbrengst
van de Avondmaalscollecte zal naar
een groep in Zambia gaan.
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Weer meer Zomerbonnen nodig
Ook in 2019 gaven De Bakkerij en S�ch�ng Urgente Noden Leiden (SUN
Leiden) weer Zomerbonnen uit voor huishoudens die moeite hebben de
eindjes aan elkaar te knopen. Dit jaar meldden 40 hulpverlenende instan�es 983 huishoudens aan, waaronder 403 alleenstaanden, 81 echtparen,
285 alleenstaanden met kind(eren) en 214 echtparen met kind(eren). In
totaal werden ruim 3.300 boodschappenbonnen ter waarde van € 10
uitgereikt. Ruim 100 bonnen meer dan in 2018.

mei
Een onbezorgd dagje op stap
Op een zonnige tweede Pinksterdag in juni gingen ruim der�g
kinderen van de Speelgoedbank Leiden en JES Rijnland met
jongeren van M25 Leiden een dagje naar de Linnaeushof in
Heemstede.
Lekker dollen in de bus, gekke bekken trekken voor een selfie op
je mobieltje, van de superglijbaan naar beneden racen, lunchen
met patat en perenijs, schommelen, duwen, trekken, kruipen.
Je gewoon lekker even onbezorgd uitleven in de grootste
speeltuin van Europa.
En het dan ook nog zo plannen dat je net voordat het gaat
regenen weer in de bus naar huis zit. Prach�g toch?!

juni
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juni
Ontmoe�ngsmaal�jd “Samen Leven, Samen Eten”
Aangespoord door de betoverende klanken van zangeres Linda Tulen op het
plein, wisten zo’n 270 gasten op dinsdag 25 juni 2019 hun weg te vinden van
de tropische hi�e buiten, naar de koelte van de kerk. De maal�jd was
bedoeld om de verschillen te vieren en bruggen te slaan tussen culturen in
het bonte mozaı ̈ek van Leiden. Een ontmoe�ngsmaal�jd tussen oud- en
nieuwkomers in Leiden.
Negen�en leerlingen van de Interna�onale Schakelklas, Syrische en Eritrese
jongeren hielpen in het kader van hun stage bij M25 Leiden mee bij alle
voorbereidingen, het uitserveren van de 13 gerechten uit 9 verschillende
landen en de muzikale ondersteuning.

Tas vol verrassingen
Ruim vij�ig kinderen hebben
deze zomer enorm kunnen
genieten van de Zomertassenac�e, die de Leidse Binnenstadsgemeente organiseerde in
samenwerking met Diaconaal
Centrum De Bakkerij.
Ook geloofsgemeenschap De
Verbinding leverde nog het
nodige speelgoed aan om het
feest compleet te maken.
De tassen werden vervolgens uitgedeeld door medewerkers
van JES Rijnland aan gezinnen die er wat aan hebben. Allerlei
spelletjes voor diverse lee�ijdscategorieën, maar ook de
Vakan�epas, het Zomerboekje van JES en andere �ps en tricks
werden in kleurrijke tassen samengevoegd om een ‘zomerdip’
te voorkomen.
Kadisha (6), Nagnouma (1) en Koumana (4)
samen op de foto met hun vakan�etas
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Zondag 29 september 2019:
Mobiel Theater Geurend
Hooi �jdens de regenach�ge
edi�e van de Vredeswake
in Leiden.

- 12 -

Sweet 70’s boo�ocht
Jongeren van M25 Leiden en de S�ch�ng Straatpastoraat Leiden organiseerden op dinsdag 14 juni 2019 weer de
jaarlijkse boo�ocht voor dak- en thuislozen over de Kagerplassen. Dit jaar
was het mo�o “Sweet 70’s”.
Dus de boot werd versierd met speciale slingers en de M25-ers droegen voor
de gelegenheid kleurrijke ban-de-bombrilletjes.
Voor de gasten is het al�jd een goed
moment om even los te komen uit hun
vaste leefwereld en de spanning van
zich af te gooien. Voor de jongeren is
het vaak de eerste persoonlijke
ontmoe�ng met mensen die dak- of
thuisloos zijn.
Zo’n vij�ig gasten genoten van een
zonnig tochtje met een heerlijke lunch
en bijzondere ontmoe�ngen.

juni

Vredeswake voor doorze�ers
Zondag 29 september 2019 meldde de herfst zich al vroeg in het
jaar in de vorm van stevige regen- en windvlagen. In het kader van
de Vredesweek organiseerde De Bakkerij juist die dag samen met
diverse partners een Vredeswake op het Stadhuisplein van Leiden
en anders dan voorgaande jaren werd er niet alleen s�lgestaan bij
vrede, maar stond er ook een wandeling op het programma.
Het werd een dag voor de echte bikkels. Hoewel het hard waaide
en flink regende, maakten toch nog een kleine 20 mensen de
wandeling. Eindpunt was het Stadhuisplein, waar om 14.00 uur de
tradi�onele Vredeswake begon, bijgewoond door zo’n 50 mensen,
schuilend onder regenhoedjes en paraplu’s.
Met bijdragen van Tamara Breton, Mobiel Theater Geurend Hooi,
een indrukwekkend verhaal van Zamira uit Azerbeidzjan en Ruud
Meester, voorzi�er van de Leidse Raad van Kerken, werd het ondanks de regen nog een heel bijzondere wake.

september
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Mannendag
Vrijdag 18 oktober 2019 was exclusief voor de
mannen. M25 Leiden en het Straatpastoraat
hadden gasten uitgenodigd uit de maatschappelijke opvang en het Inloophuis Psychiatrie.
Tijd voor de kapper en een complete make-over
met kleding beschikbaar gesteld door Dress-forSuccess en de Weggeefwinkel.
En de mannen van M25 Leiden zorgden voor
stevige hamburgers ter afslui�ng van hun
stageweek die de toepasselijke �tel “Stoer”
droeg.

oktober
Al�jd al willen weten...?
Paula van Kalmthout, onze projectmedewerker van Oma gaat op Stap, was
9 november 2019 te gast op het Maatjesfes�val van iDoe met een eigen
informa�estand.
Met steun van Hoppezak Kledingverhuur werd een schi�erende etalagepop
aangekleed in de jaren vij�ig s�jl.
Al�jd al willen weten wat er in de mode
was in de jaren ‘50? De beste manier
om daar achter te komen is vrijwilliger
te worden in het project Oma gaat op
Stap.
Paula hee� dankzij allerlei crea�eve
ideeën weer nieuwe vrijwilligers weten
te vinden die in 2019 met oma’s en
opa’s er op uit trokken.

november
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november
Diaconaal weekend in de moskee
Het Diaconaal Weekend van 9 en 10 november 2019 stond in het
teken van ontmoe�ng, samenwerking en ac�e in het kader van
Leiden Compassiestad. De Bakkerij en de gemeenschap van de
Turkse Mimar Sinan Moskee aan de Curaçaostraat in Leiden
zamelden samen een maand lang kleding in voor arme gezinnen
in Oekraïne.
De moskee opende haar deuren. Er werd met vereende krachten
kleding gesorteerd, rondleidingen gegeven en voor kinderen was
er een workshop çini, een O�omaanse techniek van het beschilderen van tegeltjes, met bloemen en vogels. Tegels die ook de
muren van de gebedsruimte sieren.
De opbrengst van de kledingac�e was echt overweldigend en de
gastvrijheid van de Mimar Sinan Moskee hartverwarmend!

Solomun zwemt af
Toen Henk Lippens, taalcoach bij de Leidse
Studenten Ekklesia, met een paar van zijn
taalleerlingen deze zomer in het zwembad was,
schrok hij heel erg toen zij ineens in het diepe
sprongen, terwijl zij niet konden zwemmen!
Henk sponsorde daarna hun eerste zwemlessen bij de Leidse Watervrienden en in samenwerking met De Bakkerij werd het project
‘Gra�s zwemles voor taalcursisten 18+’ gestart.
In 2019 konden vijf Eritrese mannen wekelijks
lessen volgen. Solomun, de rus�ge, enthousiaste motor van de vijf, zwom in vrij korte �jd al
snel alle slagen in zwembad de Zijl en mocht in
november op voor zijn A-diploma.
En wat dacht u? Geslaagd!
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december
Kerstbubbels, dassen en mutsen
Een kleine oproep in onze nieuwsbrief en de Leidse kerkbladen bracht een enorme hoeveelheid Kerstbubbels bijeen voor onze gasten van het Kerstdiner. Naast
200 goodiebags waren er stapels verzorgingsproducten, waar iedereen er vier
van uit mocht kiezen bij het verlaten van de Marekerk. Daarnaast waren er voor
alle gasten ook nog eens gloednieuw gebreide mutsen en sjaals. De respons van
gulle gevers was geweldig!

Met 160 gasten aan tafel
Kerst viel wat vroeg dit jaar voor de gasten van het Kerstdiner in de Marekerk.
Maar op dinsdag 10 december 2019 zat
de stemming er, mede dankzij het optreden van het Amsterdamse Daklozenkoor
“De Straatklinkers”, toch al snel in.
Jongeren van M25 Leiden, Straatpastor
Femke Post, dominee Ton Jacobs en
vrijwilligers van de Marekerk zorgden
samen weer voor een feestelijke avond.
En bij het afscheid was het nog las�g
kiezen uit alle verzorgingsproducten,
mutsen en dassen die beschikbaar
waren gesteld.
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Dinsdag 10 december 2019:
Een van de zangers van “De
Straatklinkers” bij de tafels
met Kerstbubbels. Da’s toch
nog best las�g kiezen hoor.
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