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Daar ligt ook de kiem van alle projecten
en organisa�es die in de loop der jaren
zijn voortgekomen uit het werk van De
Bakkerij, zoals de opvang voor dak- en
thuislozen, S�ch�ng Uitgeprocedeerde
Vluchtelingen (STUV), de Voedselbank,
het Straatpastoraat en De Werkwissel.
Als individuele problemen structurele
vormen gaan aannemen, wordt het �jd
voor een breder ini�a�ef.
Maar het begint al�jd met die ene ontmoe�ng, dat ene verhaal dat je raakt, dat
een onontkoombaar appèl doet op jouw
verantwoordelijkheid voor de ander. Dat
verhaal dat jou tot naaste maakt.
Bijbelser kan het niet, maar ook niet alledaagser. Want het overkomt ons allemaal
wel eens dat iemand simpelweg vraagt
om wat �jd en aandacht, een helpende
hand of een woord van troost of bemoediging.
Je moet er alleen wel even de �jd voor
nemen en ruimte om echt te luisteren
naar de mensen om je heen.
Wij zijn erg blij dat collega Tamara Breton
de kunst verstaat om die �jd te maken en
mensen de aandacht te geven die nodig is.
En soms springen wij als collega’s waar
nodig ook heel even bij.
Ton Snepvangers
Coördinator
Diaconaal Centrum De Bakkerij
Leiden, 15 juni 2019
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Adama uit Ivoorkust
Adama komt aan het eind van de zomer 2017 aanwaaien bij ons
diaconaal centrum. S�l en teruggetrokken, uiterst spaarzaam met
woorden. Hij spreekt Nederlands noch Engels en wij zijn zijn taal
niet mach�g. Gelukkig komen we er in het Frans ook aardig uit.
Hij vertelt mij over zijn opnames en behandelingen elders in
Nederland. Naast PTSS (post-trauma�sche stressstoornis) bestaat
er een vermoeden van een geestelijke beperking.
Met een lijst aan pi�ge medicijnen, maar zonder toezicht of begeleiding, slaapt hij al enige �jd in het Van der Werf park in Leiden.
En dat terwijl hij al menige misbruiksitua�e hee� ondergaan sinds
zijn aankomst in Nederland.
Wij brengen hem onder dak in ons opvanghuis Imani, verwijzen
door naar de Voedselbank voor levensmiddelen en springen bij
voor beltegoed, een bezoek aan de kapper of wat geld voor nieuw
ondergoed.
Dankzij de tomeloze inzet van s�ch�ng GIL krijgt hij GGZ-begeleiding. Zijn medica�e wordt bijgesteld en oud-huisarts Kea Fogelberg biedt intensieve begeleiding bij bezoeken aan diverse instan�es en de latere verkenningstochten naar opvangmogelijkheden in
Amsterdam en Ro�erdam.
Langzaam, heel langzaam, merken wij dankzij zijn verblijf in Imani
een verandering bij hem. Er komt wat ontspanning.
De communica�e-schuwe, extreem kwetsbare persoon, full�me
overlever, verdwijnt en maakt plaats voor een �mide, sociaal ietwat onhandige man. De nachtelijke stemmen komen wat tot rust.
Inmiddels is het vermoeden van geestelijke beperking veranderd
in een vermoeden van niet aangeboren hersenletsel. De eerste
aanvullende onderzoeken geven daar nog geen uitsluitsel over.
Qua huisves�ng ligt het nog steeds ingewikkeld. Ondanks verwoede pogingen en vele gesprekken is geen enkele andere organisa�e
in Leiden bereid gevonden hem onderdak te bieden.
De landelijke ontwikkelingen rich�ng LVV’s (Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen) spelen daarbij ongetwijfeld ook een rol.
Wij hebben toch het gevoel - al bevinden de LVV’s zich nog in een
pilot-fase - dat vanuit Leiden al wordt voorgesorteerd op aanstaande veranderingen en de wat “las�gere gevallen” nu al
worden doorgeschoven naar Amsterdam of Ro�erdam…
Adama’s verblijf in Imani is, na ruim anderhalf jaar opvang, in juni
2019 noodgedwongen beëindigd. Na uitgebreide voorbereidende
gesprekken met de opvang en hulpverlening in Ro�erdam, was
daar weliswaar een passende plek gevonden, maar Adama wilde
die overstap uiteindelijk toch niet maken.
Onze mogelijkheden voor opvang waren helaas na ruim anderhalf
jaar meer dan uitgeput. Het aantal aanvragen voor acute opvang is
dit jaar enorm toegenomen en Adama’s verblijf in ons opvanghuis
betekende in de prak�jk dat wij con�nu rekening hielden met de
specifieke psychische gevoeligheden waar hij blijk van gaf.
Hoewel hij psychisch en fysiek enorm is aangesterkt in de afgelopen periode, overheersen op dit moment vooral het verdriet, de
bezorgheid en het onbegrip over het lot van Adama.
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In bredere context
De Individuele Hulp van De Bakkerij vindt
plaats in een con�nu veranderend landschap
van de zorg en hulpverlening in ons land.
Er is werk te over, maar ook een gigan�sch
tekort op de woningmarkt. De toestroom van
asielzoekers is de afgelopen jaren aanzienlijk
afgenomen, maar niemand kan voorspellen wat
de nabije toekomst brengen zal.
De problemen in de jeugdzorg rijzen de pan uit,
nog steeds groeit een veel te grote groep kinderen op in een achterstandssitua�e, de hulpverlening rond psychisch kwetsbare personen
hangt van noodverbandjes aan elkaar en de
toegankelijkheid van de zorg voor ouderen laat
nog al�jd veel te wensen over.

In de overgang
De overheid is in de overgang. Er zijn op het
terrein van de zorg en hulpverlening diverse
taken overgeheveld naar de lokale overheid.
Vaak met een te krap budget, zodat een gemeente als Leiden voor een haast onmogelijke
taak staat om alles goed te regelen.
Eigenlijk moet je dit soort ingrijpende organisatorische experimenten juist met kwetsbare
groepen niet aangaan als je de hand op de knip
moet houden en je je weg nog moet vinden in
nieuwe taakvelden. Gemaakte fouten of tekortkomingen hebben juist voor deze groepen vaak
ingrijpende gevolgen.
Vergissingen in de jeugdzorg of geestelijke
gezondheidszorg hebben vaak onomkeerbare
effecten in het leven van mensen.
Transi�e leidt tot structurele wijzigingen in de
zorg en hulpverlening als gevolg van veranderende geldstromen. Subsidies verschijnen en
verdwijnen en daarmee ook partners in de
hulpverlening. Maar zo verdwijnt er ook regelma�g belangrijke kennis en ervaring.

Veranderingen in de opvang
Er zijn grote veranderingen in de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen in onze
regio.
En er wordt gewerkt aan de inrich�ng van Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV's)
die de plaats gaan innemen van de bed-badbrood opvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen zonder perspec�ef op een verblijfsstatus.
Stuk voor stuk ontwikkelingen die een effect
hebben op het werk van de diaconieën in De

Bakkerij. De onrust en onzekerheid, de voorzich�gheid om niet buiten de lijntjes van de
subsidierichtlijnen te kleuren, zorgen er steeds
vaker voor dat mensen buiten de boot van de
reguliere opvang- en hulpverlenende instan�es
vallen.
Ons opvanghuis Imani biedt �jdelijk onderdak
aan mensen die nergens anders terecht kunnen. Ze passen vaak niet binnen de richtlijnen
van de bestaande opvangplekken in onze stad
of regio of hebben slechte ervaringen in de
reguliere opvang.

Constant op de vlucht
Een jonge, hoogzwangere Tunesische moeder
zonder verblijfsvergunning met een kindje van
krap aan 1 jaar is op straat gezet door een familie waar ze �jdelijk onderdak had in Leiden.
Ze kan niet terecht bij de maatschappelijke opvang want ze hee� geen papieren. Ze is niet
het slachtoffer van huiselijk geweld, dus ook de
vrouwenopvang Rosa Manus biedt haar geen
onderdak.
De bed-bad-brood voorziening Leiden is niet
ingericht op kinderopvang en eigenlijk moet
mevrouw zich melden bij de gezinsloca�e in
Katwijk omdat zij terug moet keren naar haar
land van herkomst. In Katwijk is in ieder geval
voeding, onderdak en goede medische ondersteuning voorhanden.
Maar naar die gezinsloca�e zal ze niet gaan,
laat ze duidelijk weten, want terugkeer naar
Tunesië is in haar ogen levensbedreigend.
Ze is al eerder uit angst voor uitze�ng onder
de radar van de hulpverlening verdwenen en
dat is in haar omstandigheden voor haar en de
kinderen niet zonder risico's.
Op verzoek van Vluchtelingenwerk geven we
haar onderdak in Imani om even tot rust te
komen en ruimte te vinden om samen met een
begeleider de mogelijkheden nog eens rus�g
op een rijtje te ze�en, een advocaat te raadplegen en moeilijke keuzes te maken
voor de nabije toekomst voor
haar en haar kinderen.
Ze reist uiteindelijk met
een OV-kaartje van De Bakkerij
door naar Ter Apel om zich daar
opnieuw aan te melden
en krijgt vervolgens onderdak
in AZC Lu�elgeest.
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En dan is er ook nog het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Leiden dat dit voorjaar
werd aangenomen door de gemeenteraad.
Op dit moment maken nog 4200 huishoudens,
die rond moeten komen van een minimuminkomen, gebruik van de mogelijkheid om bepaalde
kosten voor sport en cultuur te declareren bij
de gemeente Leiden tot een maximum van
€ 210 per jaar.
Met het nieuwe beleid komt die regeling te
vervallen en wordt er naar eigen zeggen gekozen voor: "maatwerk".
“We hebben in Leiden best wel wat generieke regelingen voor iedereen en we willen gaan kijken wat iemand die rond de
minimagrens lee� nou echt nodig hee�
om weer een stap vooruit te ze�en”,
vertelt wethouder Marleen Damen
(Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn).
“Daarom ze�en we de algemene declara�eregeling om naar een maatwerkregeling. De Sociale Wijkteams en Jeugd- en
Gezinsteams, die dicht bij de mensen staan
en goed de situa�e kunnen inscha�en,
gaan dan geld aan de mensen geven die
dat nodig hebben om de eigen regie weer
te kunnen voeren.”
Medewerkers van Sociale Wijkteams en van de
S�ch�ng Leergeld gaan voortaan met mensen
in gesprek om te kijken wat ze nodig hebben.
Wethouder Marleen Damen gaf zelf aan dat
het nieuwe beleid ook met name ingegeven is
door een streven naar doelma�ge besteding
van het beschikbare geld en besparingen.
“Met de declara�eregeling geven we
behoorlijk wat geld uit waarvan het de
vraag is of het er echt toe leidt dat mensen
weer mee gaan doen in de samenleving.
Uit onderzoek blijkt dat we niet kunnen
aantonen dat het de situa�e van mensen
duurzaam hee� verbeterd. We denken dat
we met het nieuwe plan minder geld, veel
gerichter kunnen inze�en.”
Bron: Sleutelstad 7 november 2018
In een kri�sche reac�e hebben wij erop gewezen dat dit nieuwe beleid in onze ogen gevaren
in zich draagt van de 19e eeuwse bedeling, die
het bevoogdend karakter had van een gunst en
het gevaar van willekeur in plaats van een recht
waar mensen een beroep op kunnen doen.

Pratend over de nieuwe plannen voor het
armoedebeleid in onze stad in januari van dit
jaar, sprak een vrouw aan onze tafel al de vrees
uit dat ze wel weer gekort zou worden op haar
inkomen. Er zou voortaan immers iemand
langskomen van het Sociaal Wijkteam om te
kijken wat ze nodig had.
“Dus ik weet al hoe dat gesprek zal gaan,” zei
ze resoluut. “Ik ben niet zo aaibaar en ook niet
zielig genoeg. Op een of andere manier weet ik
hulpverleners al�jd weer tegen de haren in te
strijken. Dus ik kan het wel schudden.”

Hamsteraar Sabine
Een zeer betrokken buurvrouw kwam bij ons
informeren of Sabine nog bij ons in beeld is.
Zij maakt zich erns�g zorgen, omdat zij haar al
een poos niet meer hee� gezien.
Zij vertelt ons dat enkele wijkbewoners zich het
lot van deze buurtgenoot hadden aangetrokken
en al herhaaldelijk een helpende hand hadden
toegestoken om orde op zaken te stellen in
haar huisje.
Als hamsteraar hee� Sabine namelijk de neiging om dagelijks veel bruikbare maar vooral
ook heel veel nu�eloze spullen mee naar huis
te nemen. Opruimen en afstand doen van kranten of kapo�e apparaten kan ze niet.
De besteklade puilt uit en de hygiëne laat te
wensen over.
Als de poli�e op last van de brandweer het huis
dich�mmert, ontstaat er onrust binnen de
wijk. Een keukentafelgesprek biedt wat houvast
aan de betrokken par�jen, maar Sabine blij�
onvindbaar.
Een paar dagen later vernemen wij via via dat
Sabine �jdelijk bij een familielid woont.
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Individuele Hulp van De Bakkerij
Diaconaal Centrum De Bakkerij, een 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 zo’n 900
huishoudens 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
medewerkers en vrijwilligers van De Bakkerij.
Enorme wisseling in partnerorganisa�es in het
veld, verschuivingen van aandachtsvelden bij
gemeentelijke en regionale instan�es en wijzigingen in voorliggende voorzieningen.

Projectmedewerker Individuele Hulp
Per 1 februari 2018 hee� Vogelgezang Founda�on het mogelijk gemaakt om een projectmedewerker Individuele Hulp aan te stellen.
Hal�aarlijks doet zij verslag van haar werkzaamheden aan de hand van de volgende
‘taakomschrijving’:
1. Contacten onderhouden met hulpverlenende 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.

Dennis
Dennis is een jonge man van halverwege de
der�g, welbespraakt en met een redelijk
verzorgd uiterlijk.
Hij is op zoek naar huisves�ng en vanuit de
maatschappelijke opvang naar de diaconie gestuurd om te bespreken wat bij ons de mogelijkheden zijn.
De opvang wil wel bemiddelen voor woonruimte, maar dan moet Dennis zich onder bewind
laten stellen. Tijdens onze kennismaking vertelt
Dennis over zijn slechte ervaringen met bewindvoering en de redenen waarom hij daar
echt niet mee in kan stemmen.
Hij wil heel graag zelf de regie houden over zijn
leven en zijn financiën en hee� alleen wat �jd
nodig om zijn zaakjes op orde te krijgen. Hij
kiest ervoor �jdelijk bij een au�s�sche vriend
in te trekken, maar huisves�ng blij� zorgelijk.
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De cijfers op een rijtje
Vanaf 1 januari 2019 meldden zich in totaal 55
cliënten met 114 hulpvragen bij De Bakkerij.
Dat resulteerde in 237 contactmomenten
variërend van korte tot langere 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 zelden eenduidig zijn:
•

11 verzoeken om spoedeisende
tandartshulp;

•

8 juridische vragen;

•

16 vragen over (aanvulling op) de Voedselbank;

•

30 vragen over huisves�ng;

•

29 vragen over vergoeding van reiskosten,
kapper, beltegoed, sokken en ondergoed.

Een brede waaier aan contacten
Ze leiden regelma�g tot een brede waaier aan
verzoeken, contacten, adviezen en doorverwijzingen, zoals uit het onderstaande lijstje mag
blijken:
- doorverwijzing naar pro deo advocaat gespecialiseerd in Huurrecht;
- mevrouw uit Rijnsburg belt voor fysio voor
Armeense vader en moeder;
- overleg met een wijkgemeente over huisves�ng van een bekeerling;
- overleg met Aemosa over gezamenlijke client
- overleg met S�ch�ng De Binnenvest over een
dakloze man;
- mail van gemeente Den Haag over een dakloos gezin: “enige en snelste oplossing is
kamer in Leiden en of De Bakkerij de borg en
de huur wil betalen”. Doorverwezen naar SUN
Leiden;
- overleg met een geestelijk verzorger over de
aanschaf van een bril voor een onverzekerbare vreemdeling;
- kennismaking met S�ch�ng Leiden Helpt
i.s.m. Fonds1818;
- psycholoog informeren over vergoedingen
voor onverzekerbaren via CAK en doorverwijzing naar S�ch�ng GIL (Gezondheidszorg voor
Illegalen Leiden);
- contact met S�ch�ng Barka in Utrecht voor
een dak- en werkloze dame uit Oost-Europa.

Aisha’s enige optie
Voor mij zit Aisha, een Noord-Afrikaanse
vrouw die inmiddels ruim een jaar illegaal in
Leiden verblij�. Eerst bij haar ex-man, totdat
hij haar le�erlijk het huis uit slaat. Bont en
blauw meldt zij zich bij de hulpverlening, op
zoek naar een beetje menselijkheid. Na drie
nachten wordt ze ook daar weggestuurd.
Deze keer geen klappen en vuistslagen, maar
de pijn is er niet minder om. Want waar kan ze
nu nog heen?
In mijn telefonisch contact met de hulpverlener val ik van de ene verbijstering in de andere. „Mevrouw hee� de situa�e over zichzelf
afgeroepen, haar eigen (verkeerde) keuzes
gemaakt, zich opgedrongen aan haar ex en er
is ook geen duidelijk doel waar zij naartoe kon
werken, zodat ze misschien langer dan anderen ondersteuning nodig hee�. Bovendien is ze
pas midden in de nacht op haar slaapplaats
gearriveerd.”
De hulpverlener hee� duidelijk even over het
hoofd gezien dat moslims op dit moment midden in de ramadan zi�en en pas na zonsondergang (21:29, we gaan ten slo�e rich�ng midzomernacht) met elkaar in de moskee het
vasten breken, bidden en een maal�jd delen.
Op mijn vraag waar Aisha die nacht naartoe
moet omdat ons opvanghuis helemaal vol zit
en ze anders de nacht op straat moet doorbrengen, krijg ik botweg te horen: “de straat is
op dit moment de enige op�e voor haar”.
De opmerkingen van de hulpverlener doen
koude rillingen over mijn rug lopen. Empathie
is ver te zoeken.
Is dit nu de stand van zaken in het sociaal domein in Leiden? Een veld aan hulpverleners die
niet buiten de hokjes durven te kleuren en
niets ontziend vasthouden aan protocollen?
Die alles langs de financiële meetlat leggen,
zonder oog te hebben voor de mens achter het
verhaal?
Ik word hier zo verdrie�g van...
Tamara Breton
Projectmedewerker Individuele Hulp
Diaconaal Centrum De Bakkerij
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Vertegenwoordiging van
De Bakkerij bij overlegsitua�es
Vrijdag 4 januari:
diaconaal gesprek met een gescheiden vrouw
over huisves�ng, omgangsregeling
Dinsdag 8 januari:
Focusoverleg Gemeente Leiden
Vrijdag 11 januari:
kennismaking Fonda�on Chemins Croisés
Maandag 14 januari:
Von Münchhausen overleg
Dinsdag 22 januari:
Levensbeschouwelijk Pla�orm Leiden
Dinsdag 29 januari:
interview t.b.v. GGD-onderzoek over
zwer�ongeren
Dinsdag 12 februari:
bespreken samenwerking met Fields of Wonder
in Van Rijn Fes�val 2019
Donderdag 14 maart:
Kennisdag Maatschappelijke Zorg
Woensdag 3 april:
Levensbeschouwelijk Pla�orm
Donderdag 4 april:
Stadsoverleg

Vrijdag 5 april:
verzorgen Sobere Maal�jd Hartebrugkerk
Maandag 8 april:
Von Münchhausen overleg
Dinsdag 16 april:
voorlich�ng Terugkeerproject Vluchtelingenwerk
Donderdag 18 april:
hernieuwde kennismaking S�ch�ng De
Binnenvest
Zaterdag 11 mei:
voorlich�ngsmiddag zeilweken Wijde Aa
Woensdag 5 juni:
werkconferen�e Armoede en Schulden
Diocesane Caritas Instelling Bisdom Ro�erdam
Donderdag 6 juni:
Levensbeschouwelijk Pla�orm

