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Individuele Hulp
van Diaconaal Centrum De Bakkerij
wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met een boodschappenlijstje in de
hand loop ik met een stevige pas
door de Haarlemmerstraat. Tussen
werk en gezinsleven zit weinig ruimte
om uitgebreid te shoppen op een
doordeweekse dag.

Vanuit mijn ooghoek merk ik een
mannelijk figuur op staande tussen
de twee stromen mensen die zich op
en neer bewegen door de Leidse
winkelstraat.
Een frac�e van een seconde haken
onze blikken in elkaar. Hij raapt de
moed bijeen en spreekt me aan. Of
ik hem geld kan geven om te slapen
in de nachtopvang.

“Ai, verkeerde openingszin” schiet er
door me heen. Want ja, als je werk-
zaam bent in het sociaal domein in
Leiden, wéét je dat daklozen in
Leiden niet hoeven te betalen om te
overnachten in de maatschappelijke
opvang.

Ik vraag dus of hij bekend is in de
stad. Hij knikt beves�gend. Nieuwe
Energie? Nooit van gehoord.
Ja, Papegaaisbolwerk dat wel. Maar
daar is het een zooitje en wil hij dus
niet slapen.

Ik weet niets over zijn eigen situa�e
noch achtergrond, maar er doen
genoeg verhalen de ronde over het
nachtelijk leven in de Nieuwe Ener-
gie.

Hij ziet in dat hij met zijn eerste argu-
ment geen resultaat zal boeken en
vraagt of ik dan wat te eten voor
hem wil kopen.

Ik richt mijn blik op de winkels om
me heen en zie een van mijn favorie-
te tentjes: Backwerk. Ik nodig hem
uit om daar een broodje voor hem te
kopen.

Weifelend en met zachte stem vraagt
hij: kunnen we niet gewoon naar de
FEBO? Een paar minuten later is hij
de koning te rijk met een grote patat
met ketchup en mayo én een aard-
beienmilkshake.

Op de fiets naar huis zit ik nog te
grinniken om mijn eigen vooringe-
nomenheid.

GEWOON EVEN NAAR DE FEBO

VOGELGEZANG
FOUNDATION



VROEGER
De term ‘vroeger’ hee� een nieuwe lading
gekregen voor de meesten van mijn genera�e in
Nederland. Net zoals onze grootouders graag
vertellen over vooroorlogse momenten, en onze
ouders over de �jd vóór iPhones en tablets,
betrap ik mezelf erop te spreken over de �jd
vóórdat ik thuiswerkende moeder, taxichauffeur,
juf, personal coach, mediator, docent, vredes�ch-
ter, mo�vator en por�er in één werd.

Toen dinsdag 17 maart ons land in intelligente
lockdown ging, werd alles in een klap anders.
Thuiswerken werd het nieuwe normaal. En video-
bellen! Zoom, Jitsi, Teams, Hangout, Skype, Face-
�me.
Ik moest er in korte �jd een weg in zien te vinden
om contact te houden met partnerorganisa�es en
hulpverleners in de stad. En ook met collega’s.

We zoomden braaf wekelijks rond koffie�jd om
elkaar op de hoogte te houden en ideeën uit te
wisselen. Maar oh wat misten we het menselijke
contact, om elkaar écht even in de ogen te kijken
en verbinding te maken.

Contact houden met de doelgroep bleek ook een
uitdaging. Want een dichte Bakkerij-deur bete-
kent voor onze hulpvragers die meestal spontaan
bij ons binnenwaaien, een drempel.

De een hee� geen mobiel, de volgende geen
beltegoed, weer een ander spreekt onvoldoende
Nederlands om door de telefoon - zonder onder-
steunende gebaren en lichaamstaal - een duide-
lijk beeld te krijgen van de situa�e.

Ik voelde me geamputeerd, afgesneden van de
mensen die mijn hulp zochten. Via het 06-nood-
nummer op de schuifdeur, wisten de meest
mondigen De Bakkerij gelukkig toch te vinden.
Na elf weken opende De Bakkerij op de dinsdag
na Pinksteren weer voorzich�g haar deuren.
Met een Coronaprotocol, desinfectanspompjes,
anderhalve meter-s�ckers en een minimale bezet-
�ng (thuiswerken blij� immers nog de hoofdre-
gel), leek het alsof wij uit een voorjaarsslaap ont-
waakten.

Of uit een kwade droom, al is de nieuwe werke-
lijkheid niet zoals ‘vroeger’, voordat het corona-
virus grip op onze samenleving kreeg. Het is
wennen. En tegelijk is het fijn om er weer te zijn
voor onze mensen!

Wat wij het afgelopen half jaar in de Individuele
Hulp mochten betekenen voor anderen, leest u in
dit voortgangsverslag. Corona bracht de samenle-
ving tot s�lstand en toch hebben we niet s�l
gezeten. Al voelde ik me soms net een gekooide
�jger.

Dankzij Corona hebben wij twee mooie projecten
neergezet. Onder de �tel Voedselbank zoekt
Hamsteraars sprongen wij medio maart in de
bres voor onze lokale Voedselbank, die door
hamsterende consumenten en schaarste in de
supermarkten dreigde te moeten sluiten.

De inzamelingsac�e was gericht op (houdbare)
producten en crowdfunding. Daarnaast sprong ik
ondertussen bij als �jdelijke chauffeur om pakket-
ten bij mensen thuis te bezorgen, die wegens
ziekte of angst voor besme�ng niet meer zelf
naar de Voedselbank konden gaan.

In samenwerking met JES Rijnland zijn vlak voor
de meivakan�e ruim 600 Tassen voor Toppers
uitgedeeld. Tassen vol plezier voor kinderen in
Corona�jd met lees- en speelar�kelen. Het
verslag van beide projecten vindt u hierna.

Tamara Breton

Projectmedewerker
Individuele Hulp
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In de vorige voortgangsrapportage sprake wij
over de kille wind die door de stad waait en
staken wij onze zorgen over de slui�ng van de
Leidse Bed, Bad, Broodvoorziening niet onder
stoelen of banken. Door de slui�ng per 1 juli 2020
door te ze�en zonder zicht op een volwaardig
beproe� alterna�ef loopt de gemeente wel erg
voor de troepen uit, zo betoogden wij.

Kiezen tussen twee kwaden

De werkelijkheid bleek zo mogelijk nog tragischer
voor de uitgeprocedeerden in onze stad.
Wij vernamen in februari dat medewerkers van
S�ch�ng Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV)
in individuele gesprekken hun cliënten de keuze
voorlegden: óf verhuizen naar de Landelijke
Vreemdelingenvoorziening (LVV) in Ro�erdam, óf
per 1 mei 2020 de opvang verlaten.

Vanuit het oogpunt van de uitgeprocedeerde dus
kiezen uit twee kwaden: vrijwillig je netwerk van
vele jaren achter je laten, wéér het stressvolle
onbekende tegemoet, of je vol overgave storten
op een periode van gedeeltelijke dakloosheid,
onzekerheid, en juist proberen terug te vallen op
dit Leidse netwerk.

Collega’s in Ro�erdam

In gesprek met predikant Dick Couvée en Johan
Breukels van S�ch�ng OMZO �jdens een werkbe-
zoek aan de Pauluskerk half februari, hoorden wij
uit eerste hand de ervaringen met de Ro�erdam-
se LVV en die bleken op z’n zachts gezegd niet al
te posi�ef.

OP STRAAT GEZET IN CORONATIJD
Beide heren waren dan ook overtuigd dat men-
sen weghalen uit hun vertrouwde (Leidse) net-
werk van hulpverlening niet wenselijk is.

Sterker nog, ze waren oprecht verbaasd te verne-
men dat het gemeentebestuur hier nu al zo expli-
ciet op aandrong terwijl de pilo�ase van de lan-
delijke LVV’s nog loopt tot april 2022, de overheid
tot die �jd nog financiële middelen beschikbaar
stelt voor lokale BBB’s en uit de aansluitende
evalua�e nog zal moeten blijken óf en zo ja op
welke manier de LVV’s tot een landelijk dekkend
opvangbeleid zouden kunnen komen.

Wat zijn LVV’s?

Staatssecretaris Harbers (Asiel en Migra�e) en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
maakten eind november 2018 bekend dat er een
pilot gestart zou worden in vijf gemeenten voor
het opze�en van een LVV (Landelijke Vreemdelin-
gen Voorziening).

In LVV’s worden vreemdelingen opgevangen:
• die de gehele asielprocedure hebben

doorlopen,
• geen recht hebben op een verblijfsvergunning

of rijksopvang,
• maar om uiteenlopende redenen (voorlopig)

niet kunnen terugkeren naar hun land van
herkomst en dus nog in Nederland verblijven
(‘ongedocumenteerden’).

Er zijn verspreid over Nederland op dit moment
vijf LVV’s: in Amsterdam, Ro�erdam, Groningen,
Utrecht en Eindhoven, met ieder zijn eigen toe-

la�ngsprotocol en andere huisregels. De regering
wil zo uiteindelijk toe naar een landelijk dekkend
systeem dat duurzame oplossingen biedt voor de
doelgroep.

Het toela�ngsbeleid van LVV Ro�erdam

De afspraak bij het van start gaan van de pilot in
2019 was kort gezegd: we zoeken een oplossing
voor àlle individuele gevallen, we kleuren daarbij
buiten de lijntjes, gebruiken crea�viteit en maken
gebruik van de ruimte die de Staatssecretaris ons
hee� geboden.

In de prak�jk blijkt dat de uitvoeringsinstruc�e
LVV (te) strak geïnterpreteerd wordt. Er wordt
een scherp juridisch accent gebruikt en van crea-
�eve oplossingen komt niets terecht. Er zijn een
behoorlijk aantal eisen en regels voordat je aan
LVV-opvang toekomt in Ro�erdam.

De gemeente Leiden houdt vol dat iedereen in
Ro�erdam terecht kan. Maar er is een wezenlijk
verschil tussen aanmelden en toegelaten worden
tot de opvang. Iedereen kan via een e-mailadres
worden aangemeld. Toela�ng is stap 2.

Advies vanuit een van de deelnemende organisa-
�es is dus om hen ook te informeren zodra
iemand vanuit Leiden wordt aangemeld voor een
intake, zodat zij kunnen meekijken en waar nodig
“wat kunnen duwen”. Het wordt namelijk steeds
duidelijker dat aan de voordeur het merendeel
afvalt. En dan?
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• omdat mensen in Leiden een vertrouwd so-
ciaal en medisch vangnet hebben waar ze van
a�ankelijk zijn;

• omdat ze a�oms�g zijn uit een zogenaamd
veilig land en dus zijn uitgesloten van opvang;

• omdat ze midden in een medisch traject
zi�en en uiterst kwetsbaar of beschadigd zijn;

• omdat … er ook een menselijke kant zit aan
ieder dossier, een persoon àchter ieder
verhaal.

En toen kwam Corona...

Met de komst van het Coronavirus werd de Ne-
derlandse bevolking opgeroepen om vooral thuis
te blijven en aan social distancing te doen.
Kantoren, musea, bioscopen en restaurants slo-
ten hun deuren en het openbare leven kwam
nagenoeg tot s�lstand.
De gemeentelijke sneltrein daarentegen kwam
behoorlijk op stoom. Via individuele gesprekken
vernamen wij dat STUV inmiddels de LVV had
gevraagd om de overdracht van de Leidse dos-
siers te versnellen, zodat de BBB per 1 mei geslo-
ten kon worden!

Dus nog eens twee maanden eerder dan aange-
kondigd en bovendien zonder ook maar op enige
manier rekening te houden met de gevolgen voor
deze (vaak medisch en/of psychisch kwetsbare)
doelgroep in �jden van Corona.
Want hoe kun je thuisblijven als je geen huis
meer hebt? Hoe beperk je sociale contacten als je
noodgedwongen op straat lee�?
Dit geldt overigens ook voor het handjevol bewo-
ners die wél naar de LVV is gegaan – ook zij wor-
den ineens geconfronteerd met een geheel
nieuwe groep aan sociale contacten, wat toch zo
de nodige risico’s met zich meebrengt.

De gemeente hield, toen ze daar op gewezen
werd, echter voet bij stuk en voerde daarvoor een
aantal argumenten aan:

• financiële overweging: vanwege de flinke be-
zuinigingsopgave in Leiden binnen het sociaal
domein is het eerder a�ouwen van de BBB
akkoord bevonden door de gemeenteraad en
door de BBB opvang (vroeg�jdig) te sluiten,
wordt er bezuinigd op de beveiligingskosten
van loca�e Maansteenpad;

• sinds oktober 2019 is er samen met DT&V
gewerkt aan een warme overdracht naar de
LVV van de bestaande dossiers, dus waarom
wachten tot de zomer als de dossiers nu al
compleet zijn;

• andere bewoners hebben eerder zelf gekozen
voor opvang in eigen netwerk;

• de mensen die toch nog naar Ro�erdam
willen gaan, kunnen een gra�s taxirit krijgen;

• ten �jde van de coronacrisis is opvang in de
LVV gegarandeerd;

• de ruimte van de BBB is nodig voor de
Maatschappelijke Opvang om tegemoet te
komen aan de RIVM-richtlijnen.

Op zoek naar ‘medeplich�gen’

Op allerlei manieren hebben wij met gelijkge-
stemde partnerorganisa�es geprobeerd om
‘medeplich�ngen’ te vinden die het belang van
opvang op humanitaire gronden ondersteunden.
S�ch�ng De Binnenvest werd benaderd om uit-
voering te geven aan de richtlijn Opvang van dak-
en thuisloze mensen (1 april 2020) waarin staat
dat het “vanuit humanitaire overwegingen wense-
lijk [is] �jdelijk (voor de duur van de aanvullende
maatregelen van het kabinet) plekken te realise-
ren voor niet-rechthebbenden”.

De keuze tussen blijven hangen in een grote stad
waar je niemand kent of terugkeren naar je ver-
trouwde omgeving waar je soms al 10, 12 of 18
jaar verblij�, is snel gemaakt.

Een paar cijfers
Van de plus minus 500 mensen in Ro�erdam die
zich zichtbaar hebben gemaakt voor opvang (dat
is ongeveer 10% van alle ongedocumenteerden in
Ro�erdam), zi�en er medio februari 146 in een
LVV-opvang, 11 mensen kregen alsnog een ver-
blijfsvergunning, 6 mensen zijn vrijwillig terug-
gegaan, een paar dienden een herhaald asielver-
zoek in, 1 ging (tegen alle afspraken in) in vreem-
delingendeten�e, 1 ging in strafrechtelijke deten-
�e.
Een meerderheid ging MOB (met onbekende be-
stemming vertrokken uit de LVV). Kortom: voor
zo’n 30 mensen was er resultaat geboekt.

Vanuit STUV zijn er van de 33 bewoners, 5 men-
sen aangemeld en 4 mensen toegelaten tot de
LVV. De verantwoordelijk wethouder gee� in een
brief aan de gemeenteraad d.d. 4 mei 2020 één
reden voor het tegenvallende aantal BBB-ers dat
zich bij de LVV hee� laten aanmelden: “Dit hee�
onder andere te maken met dat een aanmelding
bij de LVV maar één keer mogelijk is, om te
voorkomen dat men gaat shoppen bij de
verschillende voor-zieningen in het land”.

Door het woord shoppen te gebruiken, gee� de
gemeente een nega�eve draai aan de beeldvor-
ming. Gemakshalve wordt verzwegen dat mensen
niet naar Ro�erdam willen:
• omdat ze zich afvragen wat daar in 6 maan-

den bereikt zal worden wat bij STUV in 4 jaar
niet is gelukt;
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Toekoms�ge hulp uitgeprocedeerden

Eind april vond een Skype-overleg plaats tussen
de verantwoordelijke gemeenteambtenaren,
S�ch�ng Uitgeprocedeerde Vluchtelingen, Vluch-
telingenwerk Leiden, Gezondheidszorg Illegalen
Leiden en De Bakkerij.

Opvallend aan de agenda van de gemeente was
het ontbreken van het onderwerp ‘opvang’. Blijk-
baar was dat een gepasseerd sta�on en mochten
alle betrokken maatschappelijke organisa�es zich
nu alleen nog maar buigen over de toekoms�ge
taakomschrijving van - een verder volledig uitge-
klede - STUV, gedegradeerd tot loke�unc�e.

Daarbij werd ook nog eens nadrukkelijk de vraag
gesteld aan alle partnerorganisa�es wat zij kon-
den bijdragen aan de hulpverlening voor de doel-
groep. Dit gaf een wat onaangename sfeer, een
gevoel van landje-pik waarbij partnerorganisa�es
zouden moeten proberen zo veel mogelijk taken
(en dus bestaansrecht) te veroveren.

Is de gemeente misschien uit op een nieuwe
bezuinigingsronde om zelfs de loke�unc�e van
STUV weg te snoeien? Je zou het bijna gaan
vermoeden.

Ook daar vingen de ongedocumenteerden bot
omdat gemeente Leiden twee aanvullende eisen
stelde, te weten:

1. iemand moest dakloos zijn geworden als
gevolg van de coronacrises, én

2. er mocht geen sprake zijn van een andere
voorliggende voorziening.

Met name dat tweede criterium gooit de deur
genadeloos dicht voor de uitgeprocedeerden uit
onze stad. Het moge duidelijk zijn dat wij al lange
�jd geen Leiden, Stad van vluchtelingenmeer
zijn…

Een gezicht

De slui�ng van de BBB op 1 mei, en het vertrek
vanuit het pand aan het Maansteenpad, verliep
met de nodige aandacht van de pers.
En zo kwamen er midden in Corona�jd veer�en
mensen op straat te staan. Mannen die soms al
10, 12 of zelfs 20 jaar in Leiden wonen.

Enkelen van hen waren vooruitlopend op de
slui�ng al vertrokken uit de opvang en vonden
toevlucht binnen hun eigen netwerk. Anderen
moeten om de paar dagen van slaapplek wisselen
en overnachten af en toe noodgedwongen op
straat.
Tijdens de ramadan deelde een snackbar gra�s
i�ar-maal�jden uit en de lokale Voedselbank
besloot om allen wekelijks een basispakket te
geven.
De vier meest kwetsbare oud-bewoners worden
tot 1 oktober a.s. nog opgevangen door STUV, in
een van de voormalige panden. Voor hen wordt
de komende maanden naar “een oplossing
gezocht”.
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LOF helpt partners van De Bakkerij nu met de
financiering van de allereerste levensbehoe�en
van ongedocumenteerden die voor hulp bij hen
aankloppen, zoals bijvoorbeeld:

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

LOF is mede ontstaan omdat diverse mensen in
ons netwerk meteen rond de berichten over de
slui�ng van de Bed, Bad en Broodvoorziening in
Leiden, de bui al zagen hangen en spontaan vroe-
gen of zij wat geld konden overmaken voor acute
hulpvragen van deze mensen.
Nog voor de start van LOF wereldkundig werd
gemaakt, kwamen de eerste dona�es al binnen.

Iedereen die een steentje wil bijdragen aan dit
fonds, kan een bijdrag overmaken op rekening-
nummer: NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. LOF.

Dat geld wordt dan geoormerkt en ter beschikking
gesteld aan partnerorganisa�es die concrete hulp
geven aan ongedocumenteerden in Leiden e.o.

Op de langere termijn

Voor de langere termijn zijn we op dit moment
met partnerorganisa�es ook bezig om de moge-
lijkheden in kaart te brengen voor meer structu-

rele oplossingen rond voeding, kleding,
huisves�ng en ambulante ondersteu-
ning voor ongedocumenteerden in de
Leidse regio naar de toekomst toe.

Wellicht zijn er mogelijkheden voor een
doorstart van STUV, de s�ch�ng die in de
afgelopen jaren verantwoordelijk was
voor de Bed, Bad en Broodvoorziening in

Leiden. Of moeten we samen een nieuw
ini�a�ef ontwikkelen, dat ongedocumen-
teerden een bestaansminimum kan bieden
in lijn met heel basale mensenrechten.

Hoe het ook zij: mensen op straat ze�en met als
enig alterna�ef een opvangmogelijkheid in Rot-
terdam, waar binnen enkele maanden het meren-
deel met onbekende bestemming vertrekt en on-
beschermd in de illegaliteit verdwijnt, is in onze
ogen geen menswaardige oplossing van een al
jaren schrijnend probleem in de vreemdelingen-
opvang van ons land.
En het is zeker Leiden, dat zich jarenlang kon
beroemen op een humaan vluchtelingenbeleid,
volledig onwaardig...

Wij brengen LOF

LOF, het Leidse Ongedocumenteerden Fonds is
een kersvers gezamenlijk ini�a�ef van diverse
steunorganisa�es in Leiden, waaronder s�ch�ng
Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL) en Diaco-
naal Centrum De Bakkerij.

LOF is eind mei 2020 ontstaan naar aanleiding
van de abrupte slui�ng van de Bed, Bad en
Broodvoorziening aan het Maansteenpad in
Leiden, waardoor een aantal ongedocumen-
teerde gasten midden in de Coronacrisis op
straat kwam te staan en ook bewoners van
perspec�efwoningen van de S�ch�ng Uitge-
procedeerde Vluchtelingen Leiden in hun
huisves�ng werden bedreigd of de woon-
ruimte al hebben moeten verlaten.

LOF wil met haar naam enerzijds duidelijk ma-
ken dat wij alle lof hebben voor mensen die
spontaan bijdragen aan dit noodfonds en daar-
mee ook tonen dat zij hart hebben voor het
lot van ongedocumenteerden in onze regio.

Anderzijds laat de naam ook zien dat het
een noodvoorziening is in antwoord op be-
leidsbeslissingen die het Leids humanitair daglicht
niet kunnen verdragen. Zoals witlof, afgesneden
van het licht tot groei wordt geforceerd, zo is ook
dit fonds onder druk tot stand gekomen.

Want de groep Leidse ongedocumenteerden die
een beroep doet op noodhulp van de ini�a�ef-
nemers van LOF en enkele partnerorganisa�es is
in de afgelopen jaren, maar zeker na de slui�ng
van de Bed, Bad en Broodvoorziening in Leiden
zorgwekkend gegroeid.
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Voedselbank zoekt
Hamsteraars
Onder dat mo�o star�e diaconaal Centrum De
Bakkerij eind maart een inzamelingsac�e voor de
lokale Voedselbank. De inhoud van de pakke�en
werd allengs schraler sinds het begin van de
intelligente lockdown en ook de Voedselbank zelf
luidde de noodklok: over drie weken zouden ze
door de voorraden heen zijn.

De saamhorigheid in de stad en omliggende ge-
meenten bleek hartverwarmend. De Voedselbank
schreef ons: “We hebben de afgelopen weken
veel dona�es ontvangen en veel producten, zo-
wel van par�culieren als organisa�es/instellingen
waaronder kerken, moskeeën, fondsen en bedrij-
ven.

Onze inscha�ng is dat we met de reguliere aan-
voer van producten door leveranciers en met de
ontvangen dona�es in geld en natura de komen-
de ca. 12 weken onze klanten kunnen voorzien
van een goed pakket. We weten natuurlijk niet
hoe het met de aanwas van nieuwe klanten gaat
lopen. We hebben er sinds de Coronacrisis ca. 40
bijgekregen. Dat is een s�jging van ca. 10%”.

Namens alle huidige én toekoms�ge klanten van
de Voedselbank: heel hartelijk dank voor uw
steun!
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Leuke extra's

Er zijn heel veel tasjes gevuld voor kinderen die
het niet zo breed hebben en juist in deze �jd
leuke extra’s missen die veel kinderen gewoon in
huis hebben. Boekjes, spelletjes en �ps om de �jd
leuk door te komen als je niet met vriendjes en
vriendinnetjes kunt spelen. Voor alle lee�ijden is
wat samengesteld: 0-2, 3-6, 7-9, en 10-13 jaar.

Ritje naar de Voedselbank

Deel twee van de ac�e Tassen voor Toppers vond
op dinsdag 28 april plaats. De laatste aankopen
werden verdeeld over de resterende tassen,
waarna ze in een gehuurd busje werden geladen
en afgegeven bij de Voedselbank Leiden om ook
daar kinderen te verrassen met lees- en speelar�-
kelen.

Met onze hartelijke dank!

Deze ac�e, waarbij ruim 600 tasjes werden afge-
geven bij de toppers van Leiden is tot stand
gekomen, voorbereid en uitgevoerd door
medewerkers en vrijwilligers van JES Rijnland,
Diaconaal Centrum De Bakkerij, M25 Leiden en
Oma gaat op Stap.
'Tassen voor Toppers' werd financieel mogelijk
gemaakt door S�ch�ng Recht Op Onderwijs,
Druckerfonds, Fonds 1818, Rabobank Leiden-
Katwijk, LTC Leiden BV, Vogelgezang Fouda�on,
WOZfonds, S�ch�ng Heilige Geest, de Leidse
Maatschappij van Weldadigheid, Huurmij Leider-
dorp en de bijdragen van heel veel lieve gulle
gevers!

Inge Feiken
Secretaris Diaconie Protestantse gemeente Leiden

Tassen voor Toppers
Vrijdagochtend 24 april 2020 mocht ik komen
helpen in het Kinderrechtenhuis bij s�ch�ng JES
Rijnland. In de grote ruimtes stonden honderden
linnen tasjes met een prach�g logo van ‘Tassen
voor Toppers’ die voor een groot deel gevuld
waren met spulletjes.
Wij mochten de laatste verrassingen in de tassen
doen en een brief van JES met allerlei �ps om de
vakan�e door te komen. De tassen stonden per
lee�ijd in lange rijen opgesteld. Om blij van te
worden.

Een vrolijke stoet

Na het vullen en het verdelen van de wijken
werden de tasjes in een paar auto’s voor de
buitengebieden en een hele hoop geleende
bakfietsen geladen. Op de Hooglandse Kerkgracht
vormde zich een vrolijke stoet. In groepjes van
twee gingen we op pad, vergezeld van de
wethouders Marleen Damen en Paul Dirkse.

Verrassing

Tring…. De bel gaat. Ergens doet iemand open en
roept naar beneden. Milouda, medewerker van
JES, groet en vertelt dat er tasjes voor de kinde-
ren aan de deur hangen en vraagt of de kinderen
beneden komen. Helemaal verrast verschijnen ze
en halen verwonderd de tas van de deur. “Een tas
voor mij?” Ja, met leuke spulletjes vanwege de
saaie Corona�jd en omdat het vakan�e is.
Sommigen willen graag op de foto en gaan zich
snel verkleden. Wat een pret. Natuurlijk werd er
geprobeerd de 1,5 meter richtlijn in acht te
nemen.
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Diaconaal Centrum De Bakkerij, ons interkerkelijk
centrum voor hulp en dienstverlening in het cen-
trum van Leiden, speelt in op de noden van men-
sen ver weg en dichtbij. Daarnaast is het thuis-
plek, uitvalsbasis, ontmoe�ngsplek en vergader-
ruimte 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 on-
dersteuning 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 boodschappen-
bonnen beschikbaar gesteld voor zo’n 900 huis-
houdens die leven onder de armoedegrens.

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 me-
dewerkers en vrijwilligers van De Bakkerij.
Enorme wisseling in partnerorganisa�es in het
veld, verschuivingen van aandachtsvelden bij
gemeentelijke en regionale instan�es en wijzi-
gingen in voorliggende voorzieningen.

Projectmedewerker Tamara Breton

Sinds 1 februari 2018 hee� Vogelgezang Founda-
�on het mogelijk gemaakt om een projectmede-
werker Individuele Hulp aan te stellen. Hal�aar-
lijks doet zij 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 ontwikke-
lingen op het terrein van de zorg- en dienst-
verlening in de regio en bestaande voorzie-
ningen en partnerorganisa�es in kaart bren-
gen 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 15 juni 2020 meldden zich in
totaal 68 cliënten 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.

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:
• 15 verzoeken om spoedeisende tandartshulp;
• 13 juridische vragen;
• 17 vragen over (aanvulling op) de

Voedselbank;
• 29 vragen over huisves�ng;
• 35 overige vragen over vergoeding reiskosten,

kapper, beltegoed, sokken en ondergoed;
• 3 bewoners uit 3 verschillende landen in onze

noodopvang Makaazi ya Imani.

Ze leiden regelma�g tot een brede waaier aan
verzoeken, contacten, adviezen en doorverwij-
zingen, zoals uit het onderstaande lijstje weer
mag blijken:

Maandag 13 januari: overleg over Hotspot Samos
Dinsdag 14 januari: overleg Leidse Maatschappij
van Weldadigheid
Vrijdag 17 januari: Nieuwjaarsontmoe�ng De
Bakkerij
Donderdag 23 januari: overleg Herengrachtkerk
Vrijdag 24 januari: overleg Inloophuis Psychiatrie
Vrijdag 24 januari: overleg ongedocumenteerden
(Fabel van de Illegaal en GIL)

INDIVIDUELE
HULP VAN
DE BAKKERĲ
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Maandag 27 januari: overleg ongedocumenteer-
den met Gemeente Leiden
Maandag 27 januari: Von Münchhausenoverleg
Dinsdag 28 januari: overleg Zommerbonnenac�e
Donderdag 30 januari: overleg Aemosa en GIL
Vrijdag 31 januari: overleg ongedocumenteerden
(Fabel van de Illegaal en GIL)
Maandag 3 februari: Sleutelvrouwenoverleg,
netwerkbijeenkomst
Dinsdag 4 februari: werkbezoek Stem in de Stad,
Haarlem
Donderdag 13 februari: werkbezoek Pauluskerk,
Ro�erdam
Donderdag 20 februari: Von Münchhausen-
overleg, kernteam
Maandag 24 februari: kennismaking Leids Steun-
loket Migranten
Maandag 24 februari: overleg par�culier dona-
teur
Donderdag 27 februari: overleg Fabel van de
Illegaal
Dinsdag 3 maart: overleg Songs of Freedom-
fes�val

Donderdag 5 maart: overleg ongedocumenteer-
den (Fabel van de Illegaal en GIL)
Dinsdag 10 maart: overleg Aemosa
Donderdag 12 maart: Von Münchhausenoverleg,
kernteam
Vrijdag 20 maart: overleg Fabel van de Illegaal
Maandag 23 maart: contact fondsen individuele
hulpvraag
Maandag 23 maart: overleg individuele hulp-
vraag Vluchtelingenwerk Leiden
Dinsdag 24 maart: overleg individuele hulpvraag
Leidse huisarts
Donderdag 26 maart: aan huis bezorgen
Voedselbankpakke�en (wekelijks tot 1 juni)
Donderdag 26 maart: overleg S�ch�ng Straatpas-
toraat
Vrijdag 27 maart: overleg Voedselbank Leiden
i.v.m. project Voedselbank zoekt Hamsteraars
Dinsdag 31 maart: overleg JES Rijnland project
Tassen voor Toppers
Woensdag 1 april: overleg S�ch�ng Cleopatra
Maandag 6 april: telefonisch interview Leids
Nieuwsblad ivm project Voedselbank zoekt
Hamsteraars

Vrijdag 10 april: overleg S�ch�ng Uitgeproce-
deerde Vluchtelingen
Dinsdag 14 april: overleg individuele hulpvraag
Leidse huisarts
Donderdag 16 april: Jitsi-overleg ongedocumen-
teerden (Fabel van de Illegaal en GIL)
Donderdag 23 april: Skype-overleg ongedocu-
menteerden Gemeente Leiden
Vrijdag 24 april: Jitsi-overleg ongedocumenteer-
den (Fabel van de Illegaal en GIL)
Woensdag 29 april: overleg S�ch�ng Present
Donderdag 30 april: Jitsi-overleg ongedocumen-
teerden (Fabel van de Illegaal en GIL)
Vrijdag 1 mei: slui�ng Bed, Bad en Brood opvang
Leiden
Vrijdag 8 mei: Teams-overleg Vluchtelingenwerk
Leiden
Vrijdag 8 mei: overleg individuele hulpvraag Rosa
Manus
Maandag 11 mei: Skype-overleg nieuwe
vrijwilliger
Donderdag 14 mei: Corona-overleg De Bakkerij
Dinsdag 19 mei: Online focusoverleg Veiligheids-
huis
Vrijdag 22 mei: Jitsi-overleg ongedocumenteer-
den (Fabel van de Illegaal en GIL)
Woensdag 27 mei: overleg individuele hulpvraag
Vluchtelingenwerk Leiden en STUV
Vrijdag 29 mei: overleg ongedocumenteerden
(Fabel van de Illegaal, GIL, Volle Evangelie
Gemeente)
Dinsdag 2 juni: heropening van De Bakkerij met
aangepaste beze�ng
Donderdag 4 mei: Von Münchhausenoverleg,
kernteam
Donderdag 25 juni: overleg S�ch�ng BalansZorg
Leiden
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