Met dank aan
Ook in 2020 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 en
rond De Bakkerij bereid zijn om via overleg online,
op anderhalve meter 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 mondkapjes voor dak- en thuislozen, en voedingsmiddelen voor de Voedselbank.
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.
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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
Op het moment dat ik dit schrijf, zi�en we al weer
weken in een lockdown. De vaccina�e is begonnen, maar berichten over nieuwe varianten van
het coronavirus hebben in ons land zelfs geleid tot
het instellen van een avondklok.
De wereld is ingrijpend veranderd in het jaar dat
achter ons ligt. Ziekenhuizen liggen vol met coronapa�ënten, winkels zijn gesloten of inmiddels
zelfs failliet. We werken meer vanuit huis, voor
zover de kinderen, die ook thuis zi�en, dat tenminste toelaten. We spreken elkaar online of in
kleine groepjes als het echt niet anders kan.
De communica�e gaat soms moeizaam, persoonlijke contacten dreigen te verschralen, de eenzaamheid slaat toe.
De groeiende kloof tussen arm en rijk is pijnlijk
zichtbaar en voelbaar in �jden van een lockdown.
Met een groot gezin in een klein flatje in �jden van
corona? Ik geef het je te doen.
Veel mensen hebben last van het gebrek aan een
helder perspec�ef, een eindstreep, een wenkend
vergezicht. Het is de onvoorspelbaarheid, de onzekerheid en onvermoede kwetsbaarheid die alle
energie wegtrekt uit hun leven of ze juist in alle
onmacht opstandig maakt.
Het was een las�g jaar, ook voor De Bakkerij.
Een uitdagend jaar dat het uiterste vroeg van onze
crea�viteit, alertheid en wendbaarheid als team
en hulpverlenende organisa�e.
Ac�viteiten die coronavriendelijk waren voorbereid moesten toch op het laatste moment weer
worden afgeblazen. Of het kon wel, maar dan toch
weer anders. Het was het jaar van omdenken,
nieuwe wegen zoeken en ondertussen al�jd oog
houden op de mensen die tussen de kieren van de
reguliere hulpverlening dreigen te verdwijnen.
Zo werd 2020 toch ook weer een heel vernieuwend jaar met hele nieuwe ini�a�even, hartverwarmende contacten en ook hoopvolle tekenen
van groeiende zorg en aandacht voor kwetsbare
mensen in onze stad.
Ach, leest en bekijkt u het zelf maar in dit jaarverslag van De Bakkerij in dat vreemde en zorgwekkende, maar ook verrassend uitdagende
coronajaar 2020.
Ton Snepvangers
Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij
Leiden, 2 maart 2021
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2020

Een enthousiaste terugblik van M25
Het jongerenproject M25 Leiden van Diaconaal Centrum
De Bakkerij keek in januari 2020 terug op een jaar dat
bruiste van ac�viteit.

in vogelvlucht

In totaal namen er in 2019 338 jongeren deel aan de
stages en projectdagen met ac�viteiten voor allerlei
kwetsbare groepen in Leiden e.o.

Drie broodpenningen
Dit jaar werden er �jdens de Nieuwjaarsontmoe�ng op
vrijdag 17 januari 2020 weer drie broodpenningen uitgereikt aan mensen en organisa�es die zich op sociaalmaatschappelijk terrein verdienstelijk hebben gemaakt:
•

Bart Ouwerkerk voor zijn alom geroemde kookkunsten in het buurthuis aan de Topaaslaan in de
Mors en in buurthuis De Kooi;
• De Weggeefwinkel, waar vrijwilligers zich al jaren
inze�en voor het recyclen van goederen en bruikbare spullen;
• Regina Krowinkel voor haar onvermoeibare inzet
voor de diaconie dichtbij en ver weg. Eerst in de
Petrusparochie, nu vanuit de Goede Herder in
Leiderdorp.

Hun inzet werd in 2019 onder meer gevraagd bij spelletjesmiddagen in verzorgingscentra voor ouderen, een
Ontmoe�ngsmaal�jd met 270 oud- en nieuwkomers in
Leiden in de Marekerk, stamppot koken voor gasten van
het Inloophuis Psychiatrie, de organisa�e van een boottocht en Kerstdiner voor 160 dak- en thuislozen, een
spelletjesmiddag voor 83 kinderen in het AZC Katwijk,
een dagje Linnaeushof met 30 kinderen van de Speelgoedbank Leiden en JES Rijnland, een inzamelingsac�e
voor S�ch�ng Babyspullen en nog heel veel meer.

januari
Een memorabele gast
Het nieuwe jaar begon met een memorabele gast.
Tijdens de Nieuwjaarsontmoe�ng vertelde gastspreker
Gor Katchikyan hoe hij 20 jaar geleden vluch�e uit
Armenië en uiteindelijk zijn weg gevonden had als arts
bij de Spoedeisende Hulp in een ziekenhuis in Utrecht.
Een indrukwekkend verhaal, waarbij niemand die avond
kon vermoeden dat wij Gor enkele maanden later regelma�g op televisie zouden zien als één van de vaste rapporteurs in het programma Frontberichten.
Daar vertelde hij over de
ontwikkelingen in de gezondheidszorg vanuit de
dagelijkse prak�jk in het
ziekenhuis in Utrecht
�jdens de eerste coronagolf in ons land.
Over de mensen die hij
ontmoe�e, de ingrijpende
gevolgen van het onbekende virus en verhalen
van hoop en wanhoop die
hij tegenkwam.

De planning voor het nieuwe jaar was al flink gevuld met
stageweken en projectdagen, ac�viteiten met bijzondere doelgroepen en ook al wat eerste plannen voor de
grote Ontmoe�ngsmaal�jd 2020.

Een Chinees virus
In januari en februari werden
nog een korte lintstage onder
het mo�o “Hoezo vreemd?”
en enkele projectdagen rond
het thema “Different” georganiseerd op de vertrouwde
M25-wijze: met grote groepen en persoonlijke ontmoe�ngen met mensen uit
kwetsbare groepen.
Het zouden de laatste ac�viteiten zijn die op deze leest
geschoeid konden worden,
want in de loop van februari
werd duidelijk dat een Chinees virus met de naam
Corona of COVID-19 ook in ons land vaste voet aan de
grond ging krijgen.
En vanaf dat moment zou het projectjaar van M25
Leiden een ongekende wending nemen met lockdowns
en mondkapjes, en nabijheid op afstand.
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Een kille wind
Begin februari 2020 verscheen het Voortgangsverslag
van de Individuele Hulp vanuit De Bakkerij met een
pi�ge boodschap: er waait een kille wind door Leiden
als het gaat om de zorg voor kwetsbare mensen.

Met oma op de koffie
Lot & de Walvis, een Grand Café aan de Haven in Leiden,
plaatste eind 2019 een wensboom in de zaak en één van
de winnende wensen was: een koffieochtend organiseren voor (eenzame) ouderen.
Daar is Oma gaat op Stap natuurlijk op afgestapt en op
25 februari 2020 konden 8 ouderen met hun vrijwilliger
aanschuiven en samen genieten van gra�s kopje koffie
met gebak.

februari
In het verslag van de Individuele Hulp van De Bakkerij
gaven wij u een inkijkje in de wereld van falend overheidsbeleid en kille bezuinigingen.
Daar waar Leiden al�jd trots kon zijn op een humaan
beleid voor vluchtelingen en ongedocumenteerden en
met recht en ere de naam Leiden Stad van Vluchtelingen
voerde, wordt nu in no-�me die ere�tel te grabbel gegooid met de overhaaste en voor�jdige slui�ng van de
Bed, Bad en Broodvoorziening (BBB) en de dreigende
ontmanteling van de ac�viteiten van S�ch�ng Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) Leiden.
De plannen voor de reorganisa�e van de maatschappelijke opvang voor daklozen stevenden naar onze inschat�ng, eveneens af op een mislukking.

Oma gaat (toch niet) uit eten
Via i-Doe, een steun- en informa�epunt voor vrijwillige
inzet, werd Oma gaat op Stap in contact gebracht met
Pizzeria Karalis aan de Douzastraat.

Het structurele gebrek aan sociale woningen, woningcorpora�es die al jaren aangeven dat de draagkracht van
bepaalde wijken overvraagd wordt, een geestelijke
gezondheidszorg die aan alle kanten hapert, zouden
toch genoeg alarmbellen moeten zijn om duidelijk te
maken dat de oplossing voor de opvang voorlopig niet
gevonden kan worden in "housing first" in een "inclusieve wijk" met "aanvullende ambulante geestelijke
gezondheidszorg".

Pizzeria Karalis ondersteunde van harte de toegevoegde
waarde van ons project voor ouderen en was zo gastvrij
om onze vrijwilligers sámen met hun opa of oma, kosteloos, een aantal keren uit te nodigen om te komen eten.
Er kon gekozen worden voor een drankje en een maal�jd naar keuze in de vorm van een pizza, spaghe� of
ravioli etc.

Met name het beleid ten aanzien van de ongedocumenteerden zou begin mei, midden in de eerste
coronagolf, zeker voor een stad als Leiden ongekende
vormen aannemen.

Eind februari 2020 lagen de plannen klaar, de flyer was
ontworpen, maar helaas kwam ook dit ini�a�ef s�l te
liggen vanwege corona.
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jongeren van het Vlietland
College gaan in gesprek
met ex-daklozen over hun
leven op straat
kinderen krijgen een
tasje vol verrassingen in
corona�jd met de ac�e
“Tassen voor Toppers”
adressen hebben tassen
met boodschappen klaarstaan �jdens de ophaalac�e
voor de Voedselbank ven
leerlingen van het Bona
jongeren ac�ef voor
M25 Leiden Regio

ongedocumenteerden
euro brengen par�culieren en fondsen krijgen steun van het
bijeen voor het Leidse OngedocumenComité Opvang
teerden Fonds: LOF
Ongedocumenteerden
Leiden: COOL

huishoudens of
personen krijgen
Individuele Hulp in de
vorm van onderdak,
voedsel, kleding,
tandartshulp of
andere medische zorg,
vergoeding van
reiskosten of hulp bij
juridische vragen
gasten vinden �jdelijk
onderdak in ons
opvanghuis “Imani”

huizen gezocht
om 20 ongedocumenteerden
onderdak te
bieden; één
gevonden, nog
vier te gaan.

ongedocumenteerde mensen
met acute gebitsproblemen
kunnen naar de tandarts

uitstapjes en contacten
met ouderen van
“Oma gaat op Stap”

ouderen en begeleiders van
“Oma gaat op Stap” worden
pré-corona gra�s verwend
door Lot & de Walvis
personen en organisa�es
ontvangen vier nieuwsbrieven vanuit De Bakkerij

boodschappenbonnen van
€15 worden door het Rode
Kruis beschikbaar gesteld
voor ongedocumenteerden

kinderen die opgroeien in
een achterstandssitua�e,
beleven de (zeil)week van
hun leven bij de Wijde Aa

deelnemers zijn aanwezig bij
de “Vredesontmoe�ng” op
de Hooglandse Kerkgracht

dak- en thuislozen en ongedocumenteerden krijgen een
take-away maal�jd en goodiebag �jdens de ac�e “Een
Koninklijk Geschenk”

gasten bezoeken de
Nieuwjaarsontmoe�ng
van De Bakkerij

huishoudens ontvangen
zomerbonnen voor wat
extra boodschappen

De eerste coronapa�ënten in ons land

De Bakkerij gaat dicht

Eind februari 2020 worden de eerste coronapa�ënten
gemeld in ons land.

Ook vanuit ons diaconaal centrum worden ac�viteiten
s�lgelegd, uitgesteld of defini�ef afgelast.
Partnerorganisa�es en vrijwilligers worden geïnformeerd: maandag 16 maart sluit ook De Bakkerij haar
deuren. Voor mensen met acute hulpvragen is er een
noodnummer te vinden op de website en de deur van
De Bakkerij.

Vrijwilligers van ons project Oma gaat op Stap worden
a�ent gemaakt op de nieuwe richtlijnen en krijgen
sugges�es voor andere mogelijkheden om contacten te
onderhouden met de ouderen: even bellen, een kaartje
of even een boodschapje doen. Hun rol zal zo mogelijk
nog belangrijker worden
in de loop van de weken
die volgden.

In februari voelt Nederland zich nog onkwetsbaar. Een
Nederlandse handelaar hee� naar eigen zeggen in deze
maand nog in zijn eentje al ‘5 tot 6 miljoen mondkapjes,
100 duizend overalls en �en beademingsmachines’
opgekocht in Nederland, Duitsland en Turkije voor verzending terug naar China.

Hamsteraars

maart

Met een knipoog naar de
hamsterkoorts die in ons
land de kop opsteekt, start
De Bakkerij een online
ac�e voor de Voedselbank
Leiden e.o.
Via de website, de nieuwsbrief, sociale media en de
kerkbladen worden mensen opgeroepen wat extra’s te
doneren aan de regionale Voedselbank. En met succes,
want enkele maanden later melden medewerkers dat er,
ondanks een toename van 10% in het klantenbestand,
voor het eerstvolgende kwartaal voldoende voorraad is
om alle klanten te voorzien van een goed gevuld pakket.
Met dank aan alle gulle gevers.

Twee weken later kraakt het hele zorgstelsel in ons land
in zijn voegen. Op 9 maart maakt premier Mark Ru�e
bekend dat Nederlanders geen handen meer mogen
schudden en dat Brabanders zoveel mogelijk thuis
moeten blijven.
Op 15 maart sluit het kabinet de scholen, horeca en
sportclubs. Iedereen moet zoveel mogelijk thuisblijven.
De intelligente lockdown is begonnen.
In zijn eerste spraakmakende televisietoespraak vanuit
het torentje aan het Binnenhof op 16 maart 2020 moet
premier Mark Ru�e de bi�ere waarheid onder ogen
zien: ‘Het coronavirus is onder ons en zal voorlopig
onder ons blijven.’
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Tassen voor Toppers
Voor iedereen hee� de corona�jd impact: jong, oud,
rijk, arm, ziek of gezond. Voor de een meer dan voor de
ander. Ook voor de kinderen zijn de maatregelen een
hele opgave om je aan te houden, maar er zijn verschillen.
Bij het ene gezin is er meer ruimte om te bewegen in en
om het huis dan bij het andere. Zijn er meer (financiële)
middelen, meer op�es om op een laptop of iPad te
werken, meer mogelijkheden in begeleiding dan bij
anderen.
Voor kinderen die wat minder ruimte en mogelijkheden
hebben, organiseert De Bakkerij samen met JES Rijnland
en de Voedselbank Leiden e.o. in april 2020 de ac�e
Tassen voor Toppers.

april
In april 2020 gaat in de Goede Week het nieuwe Avondmaalsproject van start ten bate van S�ch�ng Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL).

Vrijdag 24 april vertrekt een kleurrijke karavaan bakfietsen vanaf het Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse
Kerkgracht met honderden linnen Tassen voor Toppers
vol leer-, lees- en speelmateriaal naar kinderen in
Leiden. Er werd bij de kinderen thuis aangebeld om de
tas vol verrassingen persoonlijk af te geven.

Mensen zonder verblijfsdocument zijn ontheemd, hebben geen thuis, vaak een onveilige woonplek, spreken
de taal niet van het land waar zij verblijven, hebben
geen sociale zekerheid, geen toekomst en geen geld.

Op dinsdag 28 april vertrekt ook nog een bestelbus met
een tweede lading rich�ng de Voedselbank Leiden e.o.,
zodat van daaruit nog meer kinderen voorzien worden
van de tassen vol plezier in corona�jd.

Slechte ervaringen met overheidsinstan�es in landen
waar deze mensen gewoond hebben of doorheen gereisd zijn, weerhouden hen er vaak van om medische
hulp te zoeken. Doen ze dat wel, dan raken ze vaak
verdwaald in de medische bureaucra�e.

Al met al worden zo eind april 2020 625 toppers verrast
met een tasje om de coronaperiode wat leuker door te
komen.

GIL nieuw Avondmaalsproject 2020

Tassen voor Toppers werd financieel mogelijk ge-maakt
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!

S�ch�ng GIL zet zich al ruim vijfentwin�g jaar in voor
een toegankelijke medische zorg voor deze mensen.
De s�ch�ng houdt sinds eind 2017 spreekuur in De
Bakkerij.
Ook in 2020 konden mensen elke donderdagochtend
terecht bij gepensioneerd huisarts Kea Fogelberg, die
informa�e, advies en hulp bood bij het vinden van
medische zorg. Gepensioneerd tandarts Leo van Broeckhuysen biedt hen sinds 2017 ook tandheelkundige zorg.
Hun bijdragen waren ook in 2020 weer van onschatbare
waarde voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van
ongedocumenteerden in onze regio.

KINDEREN IN DE KNEL
TĲDENS LOCKDOWN
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Actie Tassen voor Toppers april 2020
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De bewoners van de BBB Leiden moesten zich melden
bij de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in
Ro�erdam. Daar zou binnen zes maanden dan duidelijkheid geboden worden of ze in Nederland konden
blijven of terug moesten keren naar hun thuisland.
Of ze bij voorbaat nog wel even wilden beloven mee te
zullen werken aan een terugkeer naar eigen land...

mei

Waar in Leiden al die jaren al aan gewerkt was, zou in
Ro�erdam binnen zes maanden worden opgelost? En
ondertussen wordt wel van je verwacht dat je al je vertrouwde contacten opgee�, je medische en psychologische ondersteuning weer opnieuw opbouwt?
De gasten van de BBB hadden er zo hun twijfels over,
net als overigens onze partners van de Pauluskerk in
Ro�erdam, die betrokken waren bij de pilot van de
lokale LVV.

Voor�jdige slui�ng bed, bad en brood
Op 1 mei 2020, midden in de eerste coronagolf, besluit
wethouder Marleen Damen dat de bed-bad-broodopvang (BBB) voor ongedocumenteerden in Leiden voor�jdig gesloten moet worden. De laatste bewoners van
de BBB worden verwezen naar een Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Ro�erdam en als ze dat niet
willen, is dat hun eigen keus.

Terwijl elders in het land begin mei 2020 dak- en thuislozen en ongedocumenteerden worden ondergebracht
in haas�g gehuurde hotelkamers om te kunnen voldoen
aan de coronaregels, worden in Leiden gasten van de
BBB gewoon op straat gezet.
Niet alleen De Bakkerij, de Fabel van de Illegaal, s�ch�ng
GIL en opposi�epar�jen in de gemeenteraad worden
door dit onverwachte besluit onaangenaam verrast, ook
de coali�epar�jen snappen er niets van en doen een
moreel appel op de wethouder om zich te houden aan
de basale zorgplicht van de gemeente voor de BBBgasten in Leiden. Het enige aanbod dat de wethouder
echter doet, is een taxiritje rich�ng Ro�erdam.

In november 2019 was de slui�ng van de BBB al aangekondigd voor 1 juli 2020. In de media werd gezegd dat
dit moest in het kader van nieuw landelijk beleid, maar
de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het een pure bezuinigingsmaatregel was, want volgens landelijke afspraken
kon de BBB in Leiden nog tot 2022 open blijven. Maar
een besparing van 725.000 euro was een te aantrekkelijk vooruitzicht.

Wij brengen LOF

Migranten zonder verblijfsvergunning zijn vanwege hun
kwetsbare posi�e een makkelijke prooi voor uitbui�ng
door malafide werkgevers, huisjesmelkers of mensenhandelaren en hebben het zeker in corona�jd zwaar te
verduren. Ze zijn ontheemd, hebben geen thuis, een
onveilige woonplek, spreken vaak de taal niet van het
land waar zij verblijven, hebben geen sociale zekerheid,
geen toekomst en geen enkel recht op inkomen.
De slui�ng van de bed-bad-broodopvang in Leiden
midden in de coronacrisis hee� een grote groep Leidse
ongedocumenteerden erns�g in problemen
gebracht.

Naar aanleiding van de abrupte slui�ng van de BBB
worden partnerorganisa�es geconfronteerd met een
groeiend aantal hulpvragen voor eerste levensbehoeften. Vandaar dat we eind mei een noodfonds in het
leven roepen met de naam LOF, het Leids Ongedocumenteerden Fonds.
LOF groeit als kool dankzij de bijdragen van: Kansfonds,
Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, Netwerk DAK,
Taxicentrale Eltax, Herengrachtkerk, S�ch�ng de Carolusgulden, Fonds 1818, S�ch�ng Diaconaal fonds
hulpverlening Ekklesia, Diaconie Leiderdorp, Christelijk
Gereformeerde kerk Leiden en heel veel par�culiere
gulle gevers. Zo kunnen de eerste noodverbandjes gelegd worden.
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Oma gaat op Stap doet verslag

Run op Zomerbonnen 2020

Eind mei 2020 verschijnt het Jaarverslag van ons project
Oma gaat op Stap. Daarin vertelt projectmedewerker
Paula van Kalmthout hoe de vrijwilligers van het project
zich aanpassen aan de nieuwe realiteit.

Dit jaar hee� De Bakkerij in samenwerking met S�ch�ng
Urgente Noden Leiden (SUN Leiden) maar liefst 4.565
boodschappenbonnen ter waarde van €10 uitgereikt
aan huishoudens die door omstandigheden moeite
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
Mede door de gevolgen van de coronacrisis is dit, met
ruim 1200 bonnen meer dan in 2019, een ongekende
toename van 40% in één jaar �jd.

Eenzaamheid
in corona�jd:
Een praatje over
het weer belangrijker
dan gedacht

Zomerbonnen zijn tegoedbonnen van € 10,-, die vrij te
besteden zijn in een grote supermarkt in Leiden,
Leiderdorp en Voorschoten.
De gezinssitua�e is bepalend voor het aantal bonnen
dat men krijgt. Mensen kunnen zelf beslissen welke
levensmiddelen zij ervoor kopen. De afgelopen jaren is
gebleken dat men het heel fijn vindt om zelf een keuze
te kunnen maken voor iets extra’s.
De bonnen worden - bijvoorbeeld - gegeven aan mensen die vanwege hun probleemsitua�e bekend zijn bij
de Diaconieën, Sociale Wijkteams en diverse instellingen.

Armoede neemt
toe, maar
minder zichtbaar
door corona

Op 20 maart 2020 werd besloten dat het bezoeken van
ouderen in de woon- en zorgcentra niet meer mogelijk
is. We werden opgeroepen bezoek aan zelfstandig
wonende ouderen zeer te beperken of indien mogelijk
uit te stellen tot na corona. Tegelijker�jd worden we ook
opgeroepen er te zijn voor elkaar. Dat maakt het las�g.
Maar er is zeker wel contact. En misschien wel meer dan
ooit!
Want… nu de fysieke bezoekmomenten wegvallen, komt
juist de meerwaarde van dit project naar voren: veel
ouderen zijn bij ons in beeld en voor hen kunnen we ook
juist in deze �jd veel betekenen. Alle vrijwilligers hebben
hun verantwoordelijkheid genomen en contact gehouden waar dat kon. En zo blijkt Oma gaat op Stap ook
�jdens corona van toegevoegde waarde. Want met
name de zelfstandig wonende, dikwijls alleenstaande,
oudere hoe� zich hierdoor niet alleen te voelen, kan zijn
of haar angsten delen, kan rekenen op een praatje, een
telefoontje of een kaartje, kan in sommige situa�es zelfs
rekenen op een kopje thee of koffie thuis, met alle
maatregelen in acht genomen.

Uit alle reac�es blijkt dat de Zomerbonnen, zeker in
deze las�ge �jd, nog steeds meer dan welkom zijn!
Huishoudens die door omstandigheden moeite hebben
de eindjes aan elkaar te knopen, kunnen zich op die
manier toch iets extra’s veroorloven.
Dit jaar melden 49 hulpverlenende instan�es 1370
huishoudens aan, waaronder 581 alleenstaanden, 113
huishoudens bestaande uit twee of meer volwassenen,
373 alleenstaanden met kind(eren) en 282 gezinnen met
kind(eren).

En wat normaliter bij ons project hoort: samen een
boodschapje doen, even samen naar de markt gaan, kan
nu betekenen dat in sommige gevallen de vrijwilliger
alleen even dat boodschapje doet. Want ook in corona�jd willen we er, zij het op wat aangepaste wijze, nog
steeds voor elkaar zijn.

Dankzij bijdragen van fondsen en par�culieren zijn we er
ook dit jaar weer in geslaagd om aan alle aanvragen te
kunnen voldoen. Ter elfder ure konden wij gelukkig een
beroep doen op aanvullende fondsen om de enorme
s�jging van het aantal aanvragen van dit jaar nog te
kunnen honoreren.
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Jan gaat met pensioen
Op donderdagochtend 4 juni namen we in coronase�ng
na bijna 8 jaar afscheid van onze zeer gewaardeerde
conciërge Jan van Houwelingen.
Met een verwijzing naar een eerdere sollicita�e bij de
BVD kwam het thema 007 – James Bond terug in de
versiering van het gebouw: vlaggetjes, ballonnen,
posters waarop onze eigen ‘secret service agent’ Jan
(The name is Jan, just Jan) vele malen zichtbaar was in
de verschillende ruimtes van De Bakkerij. Zijn eigen
bureau was omgetoverd in een Pensioen Zone: Niet
Storen. Vanwege corona was het allemaal wat minder
groots en uitgebreid dan eerder gepland, maar niet
minder persoonlijk.

Na 28 jaar
Na bijna 28 jaar hee� Henrië�e van den Broek haar taak
als scribent van de Diaconiepagina in het Leids Kerkblad
neergelegd.
In november 1992 verscheen haar eerste Diaconiepagina. Het begin van een enorme verzameling ar�kelen,
verslagen en interviews die ze in de jaren daarna zou
produceren rond het werk van De Bakkerij.
Ze hee� naast al dat werk ook nog zes en half jaar de
rubriek Jeugd en Jongeren verzorgd, was �en jaar
secretaris van de redac�e van het kerkblad en hee� ook
nog een jaar meegedraaid in het College van Correctrices van het Leids Kerkblad.
Henrië�e is overigens nog volop ac�ef in en rond De
Bakkerij. Ze is nog druk in de weer met het werk van De
Goemoers, het archief van De Bakkerij en als secretaris
en fondswerver van S�ch�ng Straatpastoraat Leiden.
We wachten geduldig op een passend moment om haar
hartelijk te bedanken voor al dat werk.

juni
Zomer 2020 in een tasje

Na een maandje
inwerken neemt
Robert-Jan Rijsdijk
met ingang van 1 juni 2020 het stokje van Jan over. Rob
werkte 30 jaar in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp in
de logis�ek.
‘Ik ben een doener en hou van organiseren, van lekker
bezig zijn en zorgen dat alles goed loopt. Ik ben een
regelneef’, zegt hij van zichzelf en dat kan goed van pas
komen in De Bakkerij.

Hoewel de coronacijfers tegen de zomer zienderogen
daalden kon de tradi�onele boo�ocht voor dak- en
thuislozen dit jaar niet doorgaan. Toch krijgen ons
jongerenproject M25 Leiden en S�ch�ng Straatpastoraat Leiden half juni nog even de zomer in hun bol.
Op vrijdag 19 juni bezorgen ze bij alle mensen, die
anders uitgenodigd zouden worden voor de jaarlijkse
boo�ocht, een tasje met passende zomerar�kelen:
zonnebrand, een mondkapje, een zonnebril, hygiënische
handgel, een bidon en een cadeaukaart van de Hema.
Een geste die de gasten van de Nieuwe Energie en het
Sociaal Pension erg kunnen waarderen.

- 10 -

Actie De Zomer in je bol juni 2020
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Voortgangsverslag Individuele Hulp
In juni verschijnt het hal�aarlijkse voortgangsverslag van
de Individuele Hulp van De Bakkerij.
Ondanks de lockdown ging ook die gewoon door, waren
er ac�es voor kwetsbare groepen en werd er druk overleg gepleegd rond mensen die in het nauw kwamen in
corona�jd.
Met name de onnodig haas�ge slui�ng van de bed-badbroodopvang (BBB) krijgt uitgebreide aandacht in dit
verslag. Die hee� terecht nog al wat stof doen opwaaien
binnen de gemeenteraad en de regionale media.
We ze�en in het voortgangsverslag nog even de feiten
rond deze slui�ng van de BBB op een rijtje en doen ook
verslag van een werkbezoek dat wij in februari van dit
jaar brachten aan Ro�erdam, waar we spraken met
vertegenwoordigers van de Pauluskerk en de s�ch�ng
OMZO die partner zijn in de pilot van de Landelijke
Vreemdelingen Voorziening (LVV) waar de gasten vanuit
de BBB in Leiden zich zouden moeten melden.

juli-augustus
Genieten bij de Wijde Aa
Ook in de zomermaanden van 2020 kunnen weer 11
kinderen en jongeren uit gezinnen met een smalle beurs
op zeilvakan�e gaan bij Zeilcentrum “de Wijde Aa”.
Dit ini�a�ef is drie jaar geleden ontstaan in samenwerking met De Bakkerij en financieel mogelijk gemaakt
door het Kansfonds. En wat hebben de jongeren allemaal weer genoten:
“Milan vertelt na weken nog hoe leuk hij het gehad
hee�. Hij hee� erg zijn best gedaan en dit kamp hee�
de liefde voor zeilen aangewakkerd.
Zijn wens is zelf schipper en vrijwilliger bij de Wijde Aa
te mogen worden in de toekomst! Hij hee� zich geen
moment verveeld en ook thuis is hij sinds kamp
behulpzamer doordat ze veel gezamenlijk deden”,
zo mailde zijn moeder.
“Het was een leerzame week vol plezier, spel en lekker
eten. Hij dankt iedereen hartelijk voor deze kans. Trotse
CWO2 diplomahouder”
(red: diploma van de
Commissie Watersport
Opleidingen).

Tussen 1 januari en 15 juni 2020 meldden zich in totaal
68 mensen met 111 hulpvragen bij De Bakkerij.
Dat resulteerde in 278 contactmomenten variërend van
korte tot lange gesprekken, overleg met andere betrokken hulpverleners, mailcontacten, telefonische gesprekken en appjes.

O
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Vredesontmoeting september 2020
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Daarmee was in enkele maanden �jd het belangrijkste
deel van de structurele hulpverlening aan ongedocumenteerden, die we in de afgelopen decennia in onze
stad, met name ook vanuit De Bakkerij hadden opgebouwd, vakkundig de nek omgedraaid.

september

Vredesontmoe�ng 2020 corona-style
Maandag 21 september organiseren de diaconieën van
De Bakkerij samen met diverse partnerorganisa�es een
vredesontmoe�ng rond het thema: vrede verbindt
verschil.
In samenwerking met kunstenaar Roos Tulen en het PS
Theater, wordt de Hooglandse Kerkgracht in korte �jd
omgetoverd tot een sfeervol coronaproof theater
waarbij alle zintuigen worden geprikkeld.
Een lint van 65 stoelen slingert over de Hooglandse
Kerkgracht, bezoekers nemen plaats, 1,5 m uit elkaar,
koptelefoons worden opgezet, de vredeskaars wordt
aangestoken en zo zijn we, ieder in zijn of haar eigen
‘bubble’, toch verbonden met elkaar!
Met sprekers als Jacintha Groen, Ad Alblas en Remke
Verdegem wordt op heel diverse wijze s�lgestaan bij de
kracht van vrede en onderling respect om verschillen
tussen mensen te waarderen als bron van verrijking en
verbondenheid.
De Vredesweek laat zien hoe belangrijk het is om het
verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te
blijven hangen in het eigen gelijk. Luisteren naar elkaars
verhalen slaat een brug naar een naaste die ons soms
vreemd kan zijn. Vrede verbindt verschil.

Wij zijn COOL !

STUV he� zichzelf op
Medio september maakte het bestuur van de Leidse
S�ch�ng Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) via
een persbericht wereldkundig dat de s�ch�ng na 22 jaar
per 1 januari 2021 zou ophouden te bestaan.
De gemeente, gesteund door de raad, zag géén taak
meer weggelegd voor zichzelf om onderdak te bieden
aan uitgeprocedeerde vluchtelingen en draaide de
geldkraan dicht.
STUV, die juridische ondersteuning bood aan uitgeprocedeerde vluchtelingen in Leiden, maar zichzelf ook ten
doel stelde concrete hulp te bieden waaronder onderdak, kreeg de financiering voor het resterende pand dat
zij nog beheerde niet rond en dus moest de stekker
eruit.

In de zomer van 2020 zagen wij samen met onze collega-steunorganisa�es de bui al hangen en worden er
voorbereidingen getroffen voor een extra vangnet in de
vorm van het ac�ecomité COOL, het Comité Opvang
Ongedocumenteerden Leiden.
Een groep mensen die krach�g strijdt voor het welzijn
van de ongedocumenteerden die permanent tussen wal
en schip vallen - de kwetsbaarsten der kwetsbaren - en
hen in woord en daad een broodnodig steuntje in de rug
biedt. Juist in corona�jd. Tegelijker�jd neemt het ac�ecomité zich voor een gezamenlijke vuist te maken rich�ng de lokale poli�ek.
Naast de zorgen om voeding en kleding is onderdak de
eerste prioriteit waar een oplossing voor gezocht moet
worden. Dakloos in corona�jd, met de winter op komst,
maakt de situa�e des te urgenter.

Ad interim-voorzi�er Esther Karsch-Spiro sprak op
Sleutelstad FM van een wrang gevoel dat de stad van
Vluchtelingen en - met de woorden van burgemeester
Lenferink - de S tad van Compassie, zo omging met
haar meest kwetsbare groep inwoners. Zij riep de
Leidenaars dan ook op om compassie te tonen en iets te
doen voor deze mensen.
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La dolce vita oktober 2020
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oktober
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. Vanavond worden zij in de wa�en
gelegd door jongeren van ons jongerenproject M25
Leiden.
De hele middag hebben de jongeren in de keuken
gestaan om een heerlijk Italiaans driegangenmenu 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
verdeeld onder elkaar. 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. Er klinkt een gezellig rumoer
vanaf de tafeltjes. Er wordt volop gekletst en genoten
van het heerlijke eten.
Na een smakelijke Italiaanse tomatensoep volgt als
hoofdgerecht een pasta met gehakt, olijven, tomaat en
Parmezaanse kaas. Als afsluiter is er een verrukkelijke
speculaas �ramisu.
Het zou voor de meeste gasten voorlopig weer het
laatste uitstapje zijn, want de grafieken van het RIVM
melden al weer een nieuwe opmars van corona.

november
Naar aanleiding van de publiciteit ontvingen we veel
hartverwarmende reac�es, ook van partnerorganisa�es
in het land. Veel mensen gaven ook een bijdrage voor
ons noodfonds LOF, het Leids Ongedocumenteerden
Fonds, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.
Mede dankzij de bemiddeling van het scheidende
bestuur van STUV werden de eerste stappen gezet voor
de overname van een huurwoning voor de opvang van
een groep ongedocumenteerden per 1 januari 2021.
Ondertussen werden de
geluiden rond corona
steeds zorgwekkender.
Het aantal besme�ngen
steeg zienderogen, ook
in onze regio.

Laat ze niet vallen!
In november 2020 staat het Diaconaal Weekend in het
teken van ongedocumenteerden in onze stad.
Migranten zonder verblijfsvergunning zijn vanwege hun
kwetsbare posi�e een makkelijke prooi voor uitbui�ng
door malafide werkgevers, huisjesmelkers of mensenhandelaren en hebben het zeker in corona�jd zwaar te
verduren.
Mensen zonder verblijfsdocument zijn ontheemd,
hebben geen thuis, een onveilige woonplek, spreken
vaak de taal niet van het land waar zij verblijven, hebben geen sociale zekerheid, geen toekomst en geen
enkel recht op inkomen.
In een speciale themakrant met de �tel Krant zonder
Papieren geven we achtergrondinforma�e over het lot
van ongedocumenteerden in ons land en worden lezers
bijgepraat over de ontwikkelingen rond de slui�ng van
de bed-bad-broodopvang in onze stad.
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Actie Voedselbank
december 2020
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Per 1 januari 2021, de dag waarop STUV haar ac�viteiten beëindigt, huurt De Bakkerij de eengezinswoning in
de Hoge Mors om de meest kwetsbare ongedocumenteerde medeburgers te voorzien van een dak boven het
hoofd nu de dagen weer korter, na�er en kouder
worden.
Het nieuwe huis is een mooi begin, maar het comité
gee� meteen ook aan in totaal nog vier huizen te zoeken om de groep ongedocumenteerden van de straat
en uit het grijze en prijzige circuit van malafide huisjesmelkers te halen, waar ze op dat moment nog vaak
noodgedwongen verblijven. Vandaar ook de dringende
oproep om mee te denken over passende oplossingen in
�jden van toch al nijpende woningnood.

december

Diaconale opstekers van het bisdom
Vanwege de coronacrisis krijgt de zevende edi�e van de
Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ van het Bisdom Ro�erdam dit jaar een heel ander karakter dan was voorzien.
Geen prijzen voor winnaars in verschillende categorieën,
maar Elisabethcer�ficaten voor 72 diaconale ini�a�even, die �jdens de eerste besme�ngsgolf werden
ondernomen door parochies of instellingen, waaronder
ook een viertal diaconale ac�viteiten in Leiden.
De Elisabethcer�ficaten worden op zaterdag 14 november 2020 symbolisch uitgereikt �jdens een online
bijeenkomst van het bisdom Ro�erdam door Mgr. J. van
den Hende. De Bakkerij ontving twee diocesane cer�ficaten voor de ac�es Tassen voor Toppers en Voedselbank zoekt Hamsteraars m/v.

M25 Leiden ophaalac�e Voedselbank
‘Ik denk dat ik nog nooit zo ac�ef ben geweest in m’n
leven!’ roept een jongere als ze op maandag 14 december 2020 binnenkomt met tassen vol boodschappen
voor de Voedselbank. De impact van hun inzamelac�e
voor de Voedselbank hebben ze behoorlijk onderschat,
geven ze aan het eind van de middag toe.
Waar ze begonnen met één tafel in de aula waar de
ingezamelde boodschappen konden staan, moeten er al
snel tafels en banken worden bijgezet omdat de hoeveelheid boodschappen maar blij� groeien.
Twee weken eerder hebben de jongeren rondom school
en rondom hun eigen huis de flyer bij mensen door de
brievenbus gedaan en werd de flyer van de ac�e
massaal online gedeeld.
Aan deze oproep om een tasje klaar te ze�en voor de
Voedselbank hebben vervolgens veel mensen in Leiden
en omgeving gehoor gegeven. Sommigen hebben op
eigen ini�a�ef in hun buurt weer geflyerd of waren
inzamelpunt voor de straat.

Het eerste huis gevonden!
Eind november meldt COOL, het Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden, dat S�ch�ng Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) en woningcorpora�e De Sleutels het mogelijk maken om het eerste huis voor
ongedocumenteerden in gebruik te nemen.

In tweetallen gingen de jongeren vervolgens per fiets,
scooter of auto op pad om de boodschappen overal op
te halen. Het waren zoveel boodschappen dat ook
ouders met een auto werden ingeschakeld om te helpen
de boodschappen te vervoeren.
Moe maar voldaan zien de jongeren aan het eind van de
middag onder het genot van een kopje warme chocolademelk en een stukje kerststol het resultaat van de
hele middag boodschappen ophalen. In de aula staat
het hele podium vol boodschappentassen en dozen.
Met onze hartelijke dank aan alle gulle gevers!
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Koninklijke geschenken

Een harde lockdown

Corona, de ongenode gast van 2020, ze�e een streep
door het tradi�onele kerstdiner voor dak- en thuislozen
in de Marekerk. Maar een alterna�ef werd gezocht én
gevonden!

Het jaar 2020 eindigt in een harde lockdown met een
slui�ng van scholen, niet essen�ële winkels, sportscholen, kinderopvang en buitenschoolse opvang en met
Kerst maximaal drie gasten aan het Kerstdiner.

Op woensdagavond 16 december leidde de fonkelende
ster aan de hemel drie wijzen uit het Oosten via de
Oude Rijn naar Leiden. Onverwacht eerder brachten zij
koninklijke geschenken als oosterse take-away maal�jden, oer hollandse kerstbroden en geschenken voor alle
dak-, thuislozen en ongedocumenteerden. Getooid met
kerstmutsen liepen de jongeren van M25 met bolderkarren vol kerstpakketjes (200 stuks!) door de stad om op
vooraf afgesproken �jden en loca�es coronaproof de
geschenken uit te delen.

Corona houdt de wereld nog steeds in zijn greep, maar
gelukkig komen ook de eerste vaccins beschikbaar en
worden eind december in diverse Europese landen al de
eerste injec�es geplaatst.
Pfff, wat een jaar!

Dezelfde avond werden bij De Bakkerij de ongedocumenteerden, de groep waar Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden (COOL) zich de laatste maanden met
veel elan voor inzet, hartelijk door enkele leden van
COOL onthaald. Op afstand en mét mondkapje.
Met desinfectant in de ene hand en een routekaart in de
andere om filevorming te voorkomen, volgden de vij�ig
gasten hun route door het Diaconaal Centrum aan de
Oude Rijn en kregen zij een Chinese maal�jd, een oer
hollands kerstbrood en boodschappenkaart uitgedeeld.
De heerlijke Chinese maal�jd van Woo Ping, sinds jaar
en dag huisleverancier van het kerstdiner, was in papier
gewikkeld en klaar voor consump�e. Ook al zat gezamenlijk eten er helaas niet in dit jaar, we kunnen
terugkijken op een geslaagd alterna�ef. Maar natuurlijk
hopen we dat komend kers�eest onze gasten weer
kunnen samenkomen in een prach�g versierde
Marekerk!
Met dank aan S�ch�ng Dioraphte, Netwerk DAK, het
Rode Kruis, Albert Heijn, S�ch�ng Utopa, het H.L.
Druckerfonds, de Haëlla S�ch�ng en Woo Ping.

- 20 -

Het
vaccineren
kan
beginnen

Op donderdag 23 april, midden in de
intelligente lockdown van de eerste
coronagolf, wordt de eerste lich�ng
van in totaal 625 kinderen verrast
met een tas vol kleur-, speel- en
leesmateriaal om de lange dagen wat
op te vrolijken: Tassen voor Toppers!

DRIE TOPPERS OP EEN RIJ
De drie projectmedewerkers van De Bakkerij
�jdens de ac�e Tassen voor Toppers , v.l.n.r.:
Carijn Westeneng (M25 Leiden Regio),
Tamara Breton (Individuele Hulp) en
Paula van Kalmthout (Oma gaat op Stap)

