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Meneer Abdi meldt zich bij De Bakkerij. Zijn
gezicht strak van de stress. Hij weet echt niet
meer waar hij het zoeken moet. Hij hee�
een vrouw en een kind van 8 jaar. Hij hee�
al�jd netjes zijn best gedaan om in ons land
binnen de lijntjes te kleuren en geen gekke
dingen uit te halen. En nu hee� hij ineens
een berg aan schulden, kan hij de huur niet
meer betalen en hee� hij zelfs geen vergunning meer om in dit land te verblijven.
Ruim 10 jaar geleden kwam meneer
Abdi vanuit Somalië naar ons land op
zoek naar rust en veiligheid. Somalië
is een land dat al decennia heen en
weer geslingerd wordt tussen verschillende krijgsheren, burger- en afscheidingsoorlogen, conflicten met
buurland Ethiopië en perioden van hongersnood. Slechter kun je het nauwelijks
treffen.
In Nederland vindt Abdi �jdelijke opvang en
krijgt hij na enige �jd een voorlopige
verblijfsvergunning op basis van Ar�kel 64
voor een medische behandeling aan een
tumor in zijn been.
Hij ontmoet een lieve landgenote en ze
krijgen samen een dochter. Zowel moeder

als dochter hebben inmiddels de Nederlandse na�onaliteit, maar meneer Abdi krijgt in
november 2019 van zijn specialist te horen
dat hij volledig gezond is.
Geweldig nieuws natuurlijk… ware het niet
dat hij vervolgens in mei 2020 te horen krijgt
dat zijn verblijfstatus op basis van Ar�kel 64
van de Vreemdelingenwet, met terugwerkende kracht is ingetrokken. In één klap zit
hij zonder een uitkering en komt ook het
huurhuis, dat op zijn naam staat, op losse
schroeven te staan en… of hij de ontvangen
uitkeringen en toeslagen van de afgelopen
zes maanden nog even terug wil betalen.
Een advocaat is druk in de weer om op nieuwe gronden een verblijfsvergunning aan te
vragen, maar dat kost �jd. Samen met Incluzio, de Parochiële Caritas Instelling van
Leiden, S�ch�ng Urgente Noden Leiden en
Rijnhart Wonen in Leiderdorp, proberen we
gaandeweg de scherven op te rapen.
Ondertussen probeert het gezin het hoofd
boven water te houden op een alleenstaande ouderuitkering, steun van de Voedselbank en een boodschappenbon van het
Rode Kruis. En weten we via Facebook en
Marktplaats wat kleding en een fiets voor
Abdi’s dochter te regelen.
Bij elk hulpaanbod schiet hij vol en lopen
de tranen over zijn gezicht. Wat een land…
Ton Snepvangers
Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij

ANDERS
We kijken zoals velen in Nederland terug op een
bizar jaar. Een jaar waarin alles anders ging, een
raadselach�g virus de hele wereld in haar greep
kreeg, afstand, desinfectans en mondkapjes het
“nieuwe normaal” werden en het straatbeeld
dras�sch vers�lde. De vorige rapportage schreef
ik nadat de intelligente lockdown enigszins was
versoepeld en Diaconaal Centrum De Bakkerij
weer voorzich�g haar deuren opende.
Die eerste ochtend op de fiets maakte mijn hart
een sprongetje, hunkerend naar menselijk contact buiten mijn huisgenoten. De besme�ngscijfers stagneerden, de R-waarde daalde. Met een
beetje fantasie en een berg naïviteit, hing het
post-corona�jdperk al in de zomerse lucht. Dan
werd “vroeger” weer de aanwezige werkelijkheid
en behoorde corona tot het verleden…
Zoals we allemaal weten, verliep het helaas anders. De teugels werden na de zomer weer
aangetrokken, de maatregelen stringenter. Mijn
diaconaal hart verze�e zich he�ig.
Met de collega’s deinden we mee op de wisselende maatregelen, zochten de mogelijkheden ondanks alle beperkingen om toch bereikbaar te
blijven voor de mensen die zich bij ons - vaak
onaangekondigd - melden voor een luisterend
oor, een helpende hand of prak�sch advies voor
de problemen in hun leven.
Het werd een periode van toch doorgaan maar
dan anders, van je niet laten ontmoedigen en
nieuwe wegen zoeken. Diaconie is een kwes�e
van �jd en aandacht, trouw en vastberadenheid,
maar zeker ook van geduld en crea�viteit. Dat is
bij individuele hulpverlening zeker niet anders!

Voor ons diaconaal centrum moest het een jaar
worden van verhalen, want verhalen van kwetsbare mensen vormen de werkelijke barometer
van het welzijn in onze stad zo schreef collega Ton
Snepvangers al in ons jaarplan.
De Bakkerij wilde ook dit afgelopen jaar weer een
plek zijn voor deze kwetsbaren om hun verhaal te
vertellen, verhaal te halen of op verhaal te
komen.
Wat wij het afgelopen half jaar in de Individuele
Hulp ondanks de corona alsnog mochten betekenen voor anderen, leest u in deze voortgangsrapportage.
Door corona hadden we in 2020 onder meer ruim
40% meer aanmeldingen voor de Zomerbonnenac�e, een twijfelach�g “succes” van onze jaarlijkse ac�e om huishoudens in Leiden en omgeving
die door omstandigheden moeite hebben om de
eindjes aan elkaar te knopen, een steuntje in de
rug te bieden.
Dankzij corona nam onze crowdfundingsac�e
voor het Leids Ongedocumenteerde Fonds (LOF)
een vlucht en werd er intensief samengewerkt
tussen de partnerorganisa�es in de stad onder
de naam Comité Opvang Ongedocumenteerden
Leiden (COOL). Een uiteenze�ng van de recente
ontwikkelingen vindt u hierna.
Tamara Breton
Projectmedewerker Individuele Hulp
Diaconaal Centrum De Bakkerij
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ZOMERBONNEN 2020
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.
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.

meer dan welkom zijn! Huishoudens die
door omstandigheden moeite hebben de
eindjes aan elkaar te knopen, kunnen zich
iets extra’s veroorloven. 49 hulpverlenende
instan�es meldden 1370 huishoudens aan.
Dankzij bijdragen van fondsen en
par�culieren zijn we erin geslaagd om aan
alle aanvragen te kunnen voldoen.

Meer dan welkom!

Ter elfder ure konden wij een beroep doen
op aanvullende fondsen om de enorme
s�jging van het aantal aanvragen nog te
kunnen honoreren.

Uit alle reac�es blijkt dat de Zomerbonnen, zeker in deze las�ge �jd, nog steeds
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NIEUW IN IMANI
Voor wie Makaazi ya Imani niet kent: het opvanghuis in Leiden Zuid-West is geopend in 2012 en
biedt �jdelijk plek aan (voor een belangrijk deel)
uitgeprocedeerde, veelal technisch onuitzetbare
asielzoekers, zonder recht op werk, inkomen of
vast onderdak in ons land. Zij verkeren soms in
schrijnende omstandigheden, leven op straat of
worden opgevangen door landgenoten.
In Imani kunnen zij tot rust komen, nadenken en
beslissingen nemen over hoe ze verder moeten
met hun leven.
Afgelopen zomer nam Juan Fourie het stokje over
van beheerder Musa Kamara en wij zochten hem
op.

Familie
Imani straalt aan alle kanten rust uit. De vier bewoners respecteren elkaar en laten elkaar vrij.
Ieder doet zijn ding, maar vindt elkaar ook in de
gezellige woonkamer. Het voelt als familie, aldus
Juan en Moussa.
Prak�sch gezien zijn er regels, zoals in ieder
huishouden, maar die zijn lang niet al�jd nodig.
Met respect naar elkaar, elkaar zien en horen,
vindt verantwoordelijkheid dragen voor je eigen
gedrag op natuurlijke wijze zijn weg. Natuurlijk is
er wel eens wrijving en behoe�e aan privacy,
maar dan biedt de eigen kamer een veilige plek
om je terug te kunnen trekken.

Opnieuw vertrouwen
Juan Fourie, 60 jaar, geboren en opgegroeid in
Zuid-Afrika, woont sinds 2011 in Nederland. In
2012 werd Juan door Kwadraad Voorschoten
(maatschappelijk werk) verwezen naar De Bakkerij voor tandartshulp.
Op zoek naar zorg, begeleiding, rust en een dak
boven het hoofd kwam Juan via verschillende
instan�es, en na jaren, weer terecht bij De
Bakkerij. En zo bleek in de zomer van 2019 De
Bakkerij opnieuw een laatste vangnet: Juan kon
rekenen op (medische) zorg, voeding, onderdak
en bovenal vertrouwen in de mensheid.

Nieuwe rol
De Bakkerij leerde hem kennen als een serieus
mens, open minded, oplossingsgericht en van
goede wil. Juan kreeg een plek als bewoner in
Imani en toen er een nieuwe beheerder werd
gezocht, was het een kleine stap Juan te vragen of
hij deze rol op zich wilde nemen.
Juan is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de goede contacten met de omwonenden. Hij ziet zichzelf niet als iemand die boven de
groep staat, iedereen is gelijk, zij zijn één team.
Omdat de gasten voortdurend wisselen - het is
immers �jdelijke opvang - vraagt dat telkens weer
om wederzijds respect en begrip, waarbij communica�e en elkaar in de ogen kijken het meest
belangrijk is om mensen bij elkaar te houden,
aldus Juan.

Thuis
Juan is heel dankbaar voor de plek waar hij
woont en voor zijn rol als beheerder. Waarbij hij
benadrukt dat hij de ondersteuning vanuit De
Bakkerij en het kunnen sparren met de mensen
daar, wanneer nodig, bijzonder waardeert.
Makaazi ya Imani: huis van herwonnen geloof en
vertrouwen. Het is zijn nieuwe thuis geworden.
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OPVANG ONGEDOCUMENTEERDEN TERUG BIJ AF
Op 1 mei 2020, midden in de eerste coronagolf,
besloot wethouder Marleen Damen dat de Bed,
Bad en Broodopvang (BBB) voor ongedocumenteerden in Leiden voor�jdig gesloten moest worden. De laatste bewoners van de BBB werden
verwezen naar een landelijke vreemdelingen
voorziening (LVV) in Ro�erdam en als ze dat niet
wilden, was dat hun eigen keus.
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 en broodvoorziening in Leiden midden in de coronacrisis
hee� een grote groep Leidse ongedocumenteerden erns�g in problemen gebracht.

Wij brengen LOF
Eind mei werd LOF, het Leidse Ongedocumenteerden Fonds, gepresenteerd als gezamenlijk ini�a�ef van diverse steunorganisa�es in Leiden, waaronder s�ch�ng Gezondheidszorg Illegalen Leiden
(GIL), de Volle Evangelie Gemeente Oegstgeest en
Diaconaal Centrum De Bakkerij.
Partners van De Bakkerij kunnen vanaf dat
moment een beroep doen op LOF voor de
financiering van de allereerste levensbehoe�en

van ongedocumenteerden die voor hulp bij hen
aankloppen, zoals bijvoorbeeld:

ring voor het resterende pand dat zij nog beheerde niet rond en dus moest de stekker eruit.

•
•
•

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 stad 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.

•

boodschappenbonnen voor levensmiddelen,
opwaardeerkaartjes voor beltegoed,
een kleine onkostenvergoeding voor
verleend onderdak,
maar ook kosten voor ambulante ondersteuning en begeleiding om zelfredzaamheid te
bevorderen of een sociaal netwerk op te
bouwen en te onderhouden.

LOF groeide als kool dankzij de bijdragen van:
Kansfonds, Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, Netwerk DAK, Taxicentrale Eltax, Herengrachtkerk, S�ch�ng Carolusgulden, Fonds 1818,
S�ch�ng Diaconaal fonds hulpverlening Ekklesia,
Diaconie Leiderdorp, Christelijk Gereformeerde
kerk Leiden en heel veel par�culiere gulle gevers.

Terug bij af

STUV stopt

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 Diaconaal Centrum De Bakkerij hadden opgebouwd, vakkundig de nek
omgedraaid.

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.

De ongedocumenteerden leefden
op straat, hadden �jdelijk onderdak
weten te vinden bij landgenoten of
waren inmiddels al weer onverrichterzaken teruggekeerd uit de LVV
Ro�erdam en meldden zich nu weer
bij ons op zoek naar onderdak in
onze stad.

STUV, die juridische ondersteuning bood aan
uitgeprocedeerde vluchtelingen in Leiden, maar
zichzelf ook ten doel stelde concrete hulp te
bieden waaronder onderdak, kreeg de financie-
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Leidse ongedocumenteerden een humaan
bestaan.
We verspreidden een uitgebreide, zes�en pagina’s
dikke themakrant onder de �tel Krant Zonder
Papieren, ter inspira�e met nadere
achtergronden, boek- en filmsugges�es rond dit
onderwerp.
In de zomer van 2020 zagen wij samen met onze
collega-steunorganisa�es de bui al hangen en
werden 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 nam het ac�ecomité zich
voor een gezamenlijke vuist te maken rich�ng de
lokale poli�ek.

Laat ze niet vallen!
De crowdfunding voor het Leids Ongedocumenteerden Fonds (LOF) kreeg een nieuwe impuls. De
flyer met sprekend logo werd gewillig rondgestuurd binnen de netwerken van de verschillende
partnerorganisa�es.
Het diaconaal weekend dat tradi�egetrouw half
november vanuit De Bakkerij werd georganiseerd,
bedoeld om een impuls te geven aan de diaconie
in alle wijkgemeenten en parochiekernen, kreeg
in 2020 het thema: Laat ze niet vallen – Geef
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Acute hulp
Vlak voor Kerst stond de teller van LOF op ruim
30.000 euro dankzij vele individuele dona�es en
coronahulp van enkele lokale fondsen!
Steunorganisa�es zoals Fabel van de Illegaal, Gezondheidszorg Illegalen Leiden en de Volle Evangelie Gemeente Oegstgeest zijn alle gulle donateurs heel dankbaar voor het veiligstellen van de
allereerste levensbehoe�en van de kwetsbare
groep ongedocumenteerden in Leiden.
Dankzij de fijne samenwerking met het Rode
Kruis, die sinds de zomer wekelijks supermarktbonnen ter beschikking stelt als aanvulling op het
pakket van de Voedselbank, werd er vanuit LOF
nog slechts 135 euro uitgegeven aan extra boodschappenbonnen voor levensmiddelen. Ruim 700
euro werd uitgegeven aan beltegoed, fietsrepara�es, kleding, medica�e, tandartsbehandeling,
juridische kosten en eenvoudige smartphones.
De grootste uitgave (10.000 euro) is de afgelopen
maanden gedaan om ervoor te zorgen dat 22
mensen niet op straat zouden belanden doordat
zij – bij gebrek aan klusjes en onderhandse werkzaamheden – de huurbijdrage voor hun kamertje
niet konden opbrengen. Een dak boven je hoofd
is, zeker in dit na�e en inmiddels ook koude
seizoen, van essen�eel belang!

PRETTIG
GEREGELD
In mei 2020 maakte het Nederlandse Rode Kruis een eerste
plan voor hulpverlening �jdens
de coronacrisis.
Maar er bleek ook in Nederland meer hulp
nodig dan gedacht. Daarom maakte zij een
nieuw Na�onaal Ac�eplan. Dit resulteerde
vanaf de zomer voor zo’n 50 Leidse ongedocumenteerden in een zeer welkome
wekelijkse ondersteuning in de vorm van
een boodschappenbon ter waarde van 15
euro.
In totaal werden op deze manier zo’n 770
kaarten uitgedeeld met een waarde van
11.250 euro! (4% van het totaal aantal uitgedeelde kaarten in Nederland)
In hun rapportage eind november meldt het Rode Kruis dat ze
de bestrijding van voedselnood nog zullen doorzetten tot mei 2021.
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Tussenstop Imani
Tot het zo ver is, hee� De Bakkerij nog steeds haar
noodopvang Makaazi ya Imani achter de hand. Dit
Huis van herwonnen geloof en vertrouwen wordt
sinds november 2012 eveneens gehuurd van
Woningcorpora�e De Sleutels en bood in de
afgelopen jaren al aan ruim 85 mensen een veilige
haven, een plek om even op verhaal te komen.

Blijvende oplossingen
Ook al is de bodem van LOF gelukkig nog niet in
zicht, wij realiseren ons dat het potje niet oneindig is. Bovendien wil je ook niet blijvend meewerken aan het in stand houden van situa�es waar
uitbui�ng van kwetsbare mensen op de loer ligt.
Woekerprijzen voor een schamel schuurtje zonder stromend water, een bank in de woonkamer
waar je ’s avonds na �enen je slaapzak mag
uitrollen, het zijn zo maar een paar verhalen die
wij bijna wekelijks met onbegrip en verontwaardiging aanhoren.
Daarom is COOL op zoek naar huisves�ng om de
20 meest kwetsbare ongedocumenteerden buiten het grijze en prijzige circuit van malafide
huisjesmelkers in vijf diaconale huurwoningen.

Ubuntu
STUV maakte het in samenwerking met Woningcorpora�e De Sleutels mogelijk om het eerste
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huis per 1 januari j.l. in gebruik te nemen.
De eengezinswoning in de Hoge Mors hee� de
prach�ge naam Ubuntu gekregen en biedt momenteel onderdak aan vier ongedocumenteerde
gasten.
Ubuntu is een (Zuid-)Afrikaans woord dat een
diep besef van onderlinge verbondenheid van
mensen met elkaar uitdrukt. Aartsbisschop
Desmond Tutu sprak al�jd over de “interconnectedness” van mensen wereldwijd: “Ik ben omdat
wij zijn”. En president Nelson Mandela bese�e
dat we slechts mens zijn dankzij de zorg en liefde
voor elkaar.
De prak�sche ondersteuning die voorheen vanuit
STUV verzorgd werd, is per 1 januari overgenomen door medewerkers van COOL en De Bakkerij.
Voor het nieuwe jaar staan dus nog vier andere
woningen op ons verlanglijstje om onze gasten te
voorzien van een dak boven hun hoofd. De financiering daarvoor is grotendeels rond en woonbegeleider Paula van Kalmthout (onze collega van
het project Oma gaat op Stap) staat al in de startblokken.

Afgelopen zomer nam Juan Fourie uit Zuid-Afrika
het stokje over van Musa Kamara als beheerder
van het opvanghuis - een serieus mens, open
minded, oplossingsgericht en van goede wil. Hij
on�ermt zich liefdevol over zijn medebewoners,
spreekt hen waar nodig aan op hinderlijk gedrag
en is al�jd behulpzaam.
Begin oktober dreigde een ongedocumenteerde
na drie weken in het Alrijne ziekenhuis te hebben
gelegen met corona-infec�e, zonder pardon op
straat te belanden. Voor enige nazorg kwam meneer niet in aanmerking zonder ziektekostenverzekering.
Juan was direct bereid om deze man te verwelkomen in Imani en hem de weg te wijzen naar de
Voedselbank, De Bakkerij, de telefoonwinkel, enz.
Samen met twee andere ongedocumenteerden
voeren zij op dit moment een wat langduriger
gezamenlijk huishouden.
Niet zoals wij oorspronkelijk hadden bedacht voor
ons huis voor �jdelijke noodopvang. Maar uitzonderlijke �jden vragen on uitzonderlijke beslissingen. Waar mogelijk proberen we Imani als noodopvang natuurlijk zo snel mogelijk weer beschikbaar te stellen waarvoor het huis daadwerkelijk
bedoeld was: een �jdelijke noodvoorziening voor
de meest kwetsbaren die anders op straat belanden, als opstapje naar een volgende woning of
levensfase.
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Op het poli�eke speelveld
Tegelijker�jd maakt COOL een gezamenlijke vuist
rich�ng de lokale poli�ek. Zo was er een voorlich�ngsbijeenkomst voor coali�e- en opposi�epar�jen, werden er heel wat digitale kopjes koffie
gedronken, signalen afgegeven en hartenkreten
gemaild rich�ng wethouder en beleidsmedewerkers.
Het toch nog onverwachts wegvallen van STUV en
de kri�sche kan�ekeningen van de partnerorganisa�es noopten de gemeente en Vluchtelingenwerk om de structuur van het nieuw te vormen
‘loket’ (de hulpverleners spreken zelf liever van
een steunpunt) per 1 januari nog eens aandach�g
te bestuderen.
Een eerste aanzet daartoe is daags voor Kerst gemaakt en het eerste kwartaal van het nieuwe jaar
zullen de partners in het sociaal domein verder
met elkaar van gedachten wisselen over wat er
nodig is voor de doelgroep en op welke manier
dat het beste vormgegeven kan worden.
Het gemeentebestuur blij�, naar eigen zeggen,
laveren tussen de landelijke onmogelijkheden en
de lokale noodzaak. Formeel zou Leiden, aldus de
verantwoordelijk wethouder, geen opvang meer
mogen bieden dan wel financieren voor de
ongedocumenteerden, aangezien het landelijk
beleid aanstuurt op een dekkende Landelijke
Vreemdelingen Voorziening (LVV).
Of dit gaat lukken en de pilot slaagt, is nog maar
zeer de vraag. Wij zien reikhalzend uit naar het
evalua�erapport van het tweede jaar van de LVV
pilot, al zijn onze verwach�ngen niet hoog
gespannen. Tegelijker�jd kan de wethouder niet
wegkijken van de prak�jk in de stad, de verhalen
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die COOL haar blij� voorhouden. Bovendien voelt
het gemeentebestuur zich nog verantwoordelijk
voor drie Leidse ongedocumenteerden, die voorheen door STUV werden begeleid.
Om de partners in de stad toch de mogelijkheid
te geven om hulp te verlenen daar waar die het
meest noodzakelijk is, stelt de gemeente jaarlijks
een bedrag beschikbaar. Op die manier kwijt de
gemeente zich van haar verantwoordelijkheid
zonder dat verantwoording op de poli�eke agenda hoe� terug te komen.
En zo lijkt de lokale poli�ek zich off the record
voor te bereiden op de verkiezingen van dit
voorjaar….

En hoe gaat het met de doelgroep?
Dankzij de samenwerking met Rode Kruis Nederland en Albert Heijn, kunnen wij sinds de zomer
wekelijks 50 boodschappenkaarten ter waarde
van 15 euro uitdelen aan de meest kwetsbare
ongedocumenteerden die een steuntje in de rug
hard nodig hebben om het hoofd boven water te
houden in deze barre �jden.
De wekelijkse administra�e maakt het voor ons
inzichtelijk dat de groep nagenoeg constant blij�
– hooguit variëren er twee of drie namen. De een
zocht misschien zijn heil in een grotere (en dus
anoniemere) stad, de ander lukte het tóch om
een baantje te vinden en een derde wordt ziek en
moet daardoor weer (�jdelijk) terugvallen op het
vangnet dat wij bieden als er geen andere helper
meer voorhanden is.
Het lukte de partners van COOL om ze in ieder
geval van de straat te houden, regelma�g te
spreken, te bemoedigen en geen honger te laten
lijden.

Een week voor kerst kon COOL aan alle vij�ig
ongedocumenteerden een mooi gevuld kerstpakket uitdelen, met daarin naast de vertrouwde
boodschappenkaart en een waardebon van een
lokale snackbar van het Rode Kruis, nog wat extra
supermarktbonnen voor de feestdagen, twee
fietslampjes en een katoenen mondkapje.
Zo kreeg Kerst 2020 ook voor hen toch nog een
beetje glans.

Een koninklijk geschenk
Op woensdagavond 16 december leidde een
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 Leiden
met bolderkarren vol kerstpakketjes (200 stuks!)
door de stad om op vooraf afgesproken �jden en
loca�es coronaproof de geschenken uit te delen.
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 hofleverancier van het tradi�onele
kerstdiner, was in corona�jd in papier gewikkeld
en klaar voor consump�e. Ook al zat gezamenlijk
eten er dit jaar helaas niet in, 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.
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INDIVIDUELE
HULP VAN
DE BAKKERĲ

Kortom, de hulpverlening bestrijkt ongeveer alle
kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij en
dan ook nog alle mogelijke aandachtsvelden.
De afgelopen jaren hebben wij gezien dat de
hulpverlening steeds complexer wordt voor medewerkers en vrijwilligers van De Bakkerij.
Dit komt door grote wisselingen in partnerorganisa�es in het veld, verschuivingen in aandachtsvelden bij gemeentelijke en regionale instan�es
en wijzigingen in voorliggende voorzieningen.

Diaconaal Centrum De Bakkerij, ons interkerkelijk
centrum voor hulp en dienstverlening in het centrum van Leiden, speelt in op de noden van mensen ver weg en dichtbij. Daarnaast is het thuisplek, uitvalsbasis, ontmoe�ngsplek en vergaderruimte voor ruim twin�g maatschappelijke en
hulpverlenende organisa�es en projecten.
Een van de kernac�viteiten van het diaconaal
centrum is het bieden van concrete hulp en ondersteuning aan kwetsbare groepen, waarbij de
nadruk met name ligt op dak- en thuislozen,
vluchtelingen, ‘zorgmijders’ en mensen die op of
onder de armoedegrens leven.
Onder het mo�o “helpen waar geen helper
(meer) is” wordt bijvoorbeeld concrete hulp
geboden in de vorm van �jdelijk onderdak in het
opvanghuis Makaazi ya Imani, voeding, kleding,
schuldhulpverlening, tandheelkundige hulp,
overige medische zorg, reiskosten en juridische
ondersteuning.
Tevens worden jaarlijks in samenwerking met
S�ch�ng Urgente Noden Leiden boodschappenbonnen beschikbaar gesteld voor ruim 1300 huishoudens die leven onder de armoedegrens.
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Projectmedewerker Tamara Breton
Sinds 1 februari 2018 hebben wij dankzij de steun
van Vogelgezang Founda�on een projectmedewerker Individuele Hulp aan kunnen stellen. Zij
doet periodiek verslag van haar werkzaamheden
aan de hand van de volgende taakstelling:
1. Contacten onderhouden met hulpverleners,
organisa�es en instellingen in de regio en met
name oog hebben voor nieuwe ini�a�even;
2. Medewerkers en vrijwilligers van De Bakkerij
op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de zorg- en dienstverlening in de regio en bestaande voorzieningen en partnerorganisa�es in kaart brengen en actualiseren;
3. Het werk van medewerkers en vrijwilligers in
en rond het opvanghuis Makaazi ya Imani
ondersteunen en coördineren;
4. Func�oneren als vraagbaak voor complexe
hulpvragen waar meerdere hulpverlenende
instan�es bij betrokken zijn;
5. De Bakkerij vertegenwoordigen bij ontmoe�ngen van diverse hulpverlenende instan�es
in Leiden e.o.

De cijfers op een rijtje
Tussen 1 januari en 31 december 2020 meldden
zich in totaal 130 cliënten met 293 hulpvragen bij
De Bakkerij. Dat resulteerde in 572 contactmomenten variërend van korte tot lange gesprekken,
overleg met andere betrokken hulpverleners,
mailcontacten, telefonische gesprekken en
appjes.
De hulpvragen zijn globaal als volgt onder te
verdelen, hoewel hulpvragen - met uitzondering
van de tandheelkundige problemen - in de
prak�jk vaak complex en meerduidig zijn:
• 25 verzoeken om spoedeisende tandartshulp;
• 38 juridische vragen;
• 49 vragen over (aanvulling op) de Voedselbank;
• 78 vragen over huisves�ng;
• 103 overige vragen over vergoeding
reiskosten, kapper, beltegoed, sokken en
ondergoed;
• 4 bewoners uit 4 verschillende landen in onze
noodopvang Makaazi ya Imani.
Ze leiden regelma�g tot een brede waaier aan
verzoeken, contacten, adviezen en doorverwijzingen, zoals uit het onderstaande lijstje weer
mag blijken:
Dinsdag 2 juni: overleg LUMEN
Donderdag 4 juni: overleg Von Münchhausenkernteam
Donderdag 11 juni: overleg gemeente Leiden
Vrijdag 12 juni: overleg met S�ch�ng Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV)
Maandag 15 juni: overleg Individuele Hulp met
diaconaal team
Maandag 22 juni: overleg Maatwerkbudget

Woensdag 24 juni: Inspira�esessie Vredesweek
2020
Donderdag 25 juni: overleg S�ch�ng Balanszorg
Leiden
Dinsdag 30 juni: overleg Stem in de Stad
Maandag 20 juli: telefonisch interview Leids
Nieuwsblad ivm project Ongedocumenteerden
Vrijdag 31 juli: uitgi�e boodschappenbonnen ism
Rode Kruis Nederland
Dinsdag 4 augustus: interview Diaconie & Parochie, Huub Crijns
Dinsdag 4 augustus: Ongedocumenteerden
overleg Fabel en Gezondheidszorg Illegalen
Leiden (GIL)
Woensdag 5 augustus: overleg Comité Opvang
Ongedocumenteerden Leiden (COOL)
Dinsdag 1 september: overleg COOL
Donderdag 3 september: overleg diaconaal team
Vrijdag 4 september: Teams online overleg met
burgemeester Henri Lenferink, wethouder
Marleen Damen en Von Münchhausen-kernteam
Maandag 7 september: overleg Von Münchhausen

Donderdag 10 september: overleg met SP Leiden
Donderdag 10 september: overleg Fabel en GIL
Vrijdag 18 september: overleg COOL en
coali�epar�jen
Vanaf week 39 (21 t/m 27 september): wekelijkse uitgi�e van zo’n 50 boodschappenbonnen ism
Rode Kruis Nederland
Maandag 21 september: Vredesontmoe�ng 2020
Donderdag 24 september: Digitale borrel GIDS
Leidersnetwerk
Vrijdag 25 september: Leids Ongedocumenteerden Overleg (LOO)
Maandag 28 september: Sleutelvrouwenoverleg
Donderdag 1 oktober: telefonisch overleg Rode
Kruis Nederland over landelijke campagne boodschappenkaarten
Donderdag 1 oktober: Klankbordgroep COC
Leiden ivm een LHBTI+/Diversiteit-kunstwerk
Vrijdag 2 oktober: overleg COOL met GroenLinks
en Par�j Sleutelstad
Vrijdag 2 oktober: werkbezoek Babyhuis Leiden
Maandag 5 oktober: overleg STUV

Donderdag 22 oktober: overleg Woningcorpora�e De Sleutels
Vrijdag 23 oktober: overleg COOL
Dinsdag 27 oktober: Focusoverleg Veiligheidshuis
Vrijdag 30 oktober: overleg Christen Unie Leiden
Donderdag 5 november: overleg Voor Elkaar
Leiden
Vrijdag 6 november: interview Sleutelstad Leiden
ivm. diaconaal weekend en project Ongedocumenteerden
Dinsdag 10 november: overleg Vluchtelingenwerk
Maandag 16 november: overleg gemeente Leiden
Donderdag 19 november: overleg SchuldHulpMaatje Nederland
Vrijdag 20 november: overleg COOL
Maandag 23 november: overleg Von Münchhausen-kernteam
Dinsdag 1 december: overleg gemeente Leiden
Donderdag 3 december: overleg Aemosa voor
psychologische coaching ongedocumenteerden
Donderdag 3 december: digitaal overleg COOL en
wethouder Marleen Damen
Donderdag 10 december: overleg par�culier
fonds
Vrijdag 11 december: LOO
Maandag 14 december: overleg produc�e en
programmering BplusC
Maandag 14 december: overleg voorzi�er GIL
Dinsdag 15 december: online regioberaad INLIA
Donderdag 17 december: oplevering woning
Ubuntu aan de Saffierstraat in Leiden
Donderdag 17 december: overdracht laatste
werkzaamheden STUV
Vrijdag 18 december: overleg COOL
Maandag 21 december: overleg partnerorganisa�es over Steunpunt Ongedocumenteerden i.o.
(Vluchtelingenwerk, COOL, Fabel, De Bakkerij)
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