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Met dank aan

Ook in 2016 hebben we de belangstelling en betrokken-
heid bij ons werk in en vanuit Diaconaal Centrum De
Bakkerij weer zien groeien.

Daarvoor 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.

Daarnaast zijn er al die mensen die ons werk ook finan-
cieel steunen door hun bijdrage in de collecte, via
persoonlijke giften, schenkingen en sponsoracties voor
allerlei activiteiten.

De mensen die zo attent zijn om gehoor te geven aan
onze oproepen voor inzamelingen van koffers, (baby)kle-
ding, kinderwagens, ledikantjes, speelgoed en voedings-
middelen voor de Voedselbank.

De diaconieën en caritas-instellingen van kerken in de
wijde omtrek die ons werk financieel steunen en - waar
nodig - bij specifieke hulpvragen altijd bereid zijn om bij
te springen.

Alle scholen, organisaties en instellingen die ons werk
een warm hart toedragen, acties ondersteunen en
mensen die in problemen dreigen te komen naar ons
doorverwijzen.

En tenslotte ook dank aan de fondsen en instellingen die
een belangrijk deel van onze projecten en activiteiten
jaarlijks ondersteunen:

Het Jaarverslag 2016
van De Bakkerij
is een uitgave van:

Diaconaal Centrum De Bakkerij
Oude Rijn 44b
2312 HG te Leiden

T: 071 - 51 44 965
E: info@debakkerijleiden.nl
W: www.debakkerijleiden.nl

Redactie:
Jacqueline Schoonwater,
Tamara Breton, Gerda Pieters
en Ton Snepvangers

Beeldmateriaal:
Melle van der Wildt, Han de
Bruin, Peter van Mulken,
Tamara Breton en Ton
Snepvangers

Vormgeving:
Ton Snepvangers
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Ter inleiding

De activiteiten van De Bakkerij in het jaar 2016
speelden zich af tegen de achtergrond van
gruwelijke aanslagen in Brussel, Ankara, Nice,
München, Istanbul en Berlijn.
De snelle afname van de toestroom van
vluchtelingen naar ons land als gevolg van de
afsluiting van de Balkanroute en de zogeheten
Turkije-deal in maart 2016.
De verdrinkingsdood van 5000 migranten in de
Middellandse Zee.
De nachtmerrie van de honderdduizenden
burgers gevangen in de slag om Aleppo.
De couppoging  in Turkije en de daarop vol-
gende massale arrestatiegolven in dat land.

De verrassende uitslagen van het raadgevend
referendum in ons land tegen de Associatie-
overeenkomst tussen de Europese Unie en
Oekraïne, het Brexit-referendum in het Ver-
enigd Koninkrijk en de presidentsverkiezingen
in de Verenigde Staten.
Het groeiend protest van angstige en ontevre-
den burgers en de opmars van het rechts-
populisme en groeiend nationalisme in Europa
en de Verenigde Staten.

Ondanks berichten dat ons land opkrabbelt uit
een economische crisis merken in 2016 grote
groepen in de Nederlandse bevolking daar nog
weinig van.
De NPO documentaireserie “Schuldig”, die
eind 2016 wordt uitgezonden op de televisie,
geeft op onthullende wijze inzicht in de hoop,
wanhoop en veerkracht van mensen in de
Vogelbuurt in Amsterdam-Noord, stuk voor
stuk gevangen in een vaak uitzichtloze schul-
denproblematiek en armoedeval.

Er zijn alarmerende berichten over de gevol-
gen van de reorganisatie van de jeugdzorg, de
zorg voor ouderen en de opvang en begelei-
ding van psychisch kwetsbare mensen in ons
land.
In oktober 2016 publiceren Hugo Borst en
Carin Gaemers hun manifest “Scherp op
Ouderenzorg” waarin zij 10 aanbevelingen
doen voor de noodzakelijke verbetering van
de ouderenzorg in verpleeghuizen.

Het decor dat ik schets is uiteraard selectief en
in grove lijnen en doet geen enkel recht aan de
gebeurtenissen en hun impact op het persoon-
lijk leven van de betrokkenen of de samenle-
ving als geheel.
Maar ze hebben onontkoombaar invloed
gehad op de activiteiten in en rond De Bakkerij
van het afgelopen jaar.

Al was het maar in die vervreemdende ervaring
dat nauwelijks drie dagen na de Freedom Walk
Leiden op 19 maart 2016, waarin mensen van
allerlei culturele, levensbeschouwelijke en
politieke achtergronden vreedzaam met elkaar
optrokken naar het Stadhuis van Leiden als een
bemoedigend tegenwicht tegen pesterij, ter-
reur en angstzaaierij, bloedige bomaanslagen
in het metrostation van Brussel en op de
luchthaven van Zaventem 35 mensenlevens
opeisten.

Er ligt een man langs de weg…
Dat is de beginscène van het verhaal van de
Barmhartige Samaritaan dat uitgangspunt en
toetssteen is voor onze missie als diaconaal
centrum in Leiden.
Maar soms liggen er wel heel veel mensen
langs de weg en is het bijna onmogelijk om
binnen de beperkte mogelijkheden die je hebt
keuzes te moeten maken.

De keuzes die we in 2016 maakten, leggen we
in dit Jaarverslag aan u voor, zodat u een beeld
krijgt van de inspanningen die er in het afgelo-
pen jaar geleverd zijn om te “helpen waar geen
helper is”.
Maar ook als zuurdesem werkzaam te zijn in de
lokale samenleving. Gemeenschap te stichten
en mensen bijeen te brengen, zodat zij op hun
beurt weer bij kunnen dragen aan het welzijn
van mensen veraf en dichtbij.

Ton Snepvangers,
Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij

Leiden, april 2017
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JAARVERSLAG 2016
Diaconie Protestantse gemeente Leiden en RK Diaconie Leiden

1. Rondom de noodopvang

De toestroom van 46.000 vluchtelingen naar
ons land in 2015 leidt landelijk tot grote
problemen in de eerste opvang.
Met name de beleidskeuze om in aanvang in
te zetten op grote locaties leidt op diverse
plaatsen in het land tot onbegrip en agressie.

Berichten over de groeiende onrust rond de
komst van vluchtelingen naar ons land vormen
in het najaar van 2015 de eerste aanzet voor
de theaterproductie Vlucht, die tijdens de
Nieuwjaarsontmoeting van De Bakkerij in
januari 2016 in première zou gaan.

In afwachting van de inrichting van passende
opvanglocaties verhuizen in de regio Leiden
grote groepen vluchtelingen van de ene naar
de andere crisisopvanglocatie, telkens voor
een verblijf van maximaal een week.
In onze regio wordt dit “rondreizend circus”
van de ene naar de andere gemeente eind
oktober opgelost door de haastige inrichting
van een noodopvang voor 250 personen aan
de Wassenaarseweg in Leiden. In april 2016
gevolgd door de opening van een tweede
noodopvang voor 320 personen in Leiderdorp.

Met uitzondering van enkele spandoeken van
Identitair Verzet was de gastvrijheid in Leiden
opmerkelijk. Binnen korte tijd meldden zich
zo’n 1700 vrijwilligers.

Bij het aanbod van zoveel vrijwillige inzet nam
De Bakkerij bewust een afwachtende houding
aan. Getrouw aan het motto “helpen waar
geen helper is” werden vrijwilligers in eerste
instantie verwezen naar andere initiatieven.

Tot een groep Syrische vrouwen, bij ons op
theevisite, vraagt of wij hen bij twee dingen
kunnen helpen: het leren van de Nederlandse
taal en de mogelijkheid een vertrouwde maal-
tijd te kunnen koken ter afwisseling van de
magnetronmaaltijden in de Noodopvang.

Taalles en taalbuddies

In december 2015 organiseert De Bakkerij een
ontmoeting tussen 15 vrijwillige taalbuddies
van onder meer Stichting Thuis in Taal en een
groep vluchtelingen uit de Leidse Noodop-
vang.

De geboden aanpak is informeel, groepsgewijs
en veelal thematisch. Er wordt geen leerme-
thode structureel doorlopen, omdat het nog
onduidelijk was wanneer de bewoners zullen
doorstromen naar een vaste locatie, vaak een
asielzoekerscentrum buiten de regio.

Met hulp van taalbuddies maakt een aantal
groepjes bijvoorbeeld een stadswandeling of
doet samen boodschappen bij een lokale
supermarkt om de geleerde woorden spelen-
derwijs in de praktijk te brengen.

Samen een maaltijd koken

De bewoners van de Noodopvang krijgen drie
keer per dag een maaltijd uitgedeeld; twee
daarvan zijn broodmaaltijden. De derde
maaltijd wordt in bevroren toestand aangele-
verd en kunnen de bewoners opwarmen in de
magnetron. Soms worden die - voor hun
smaakpapillen vaak onbekende - maaltijden al
snel weggegooid. Onbekend maakt onbemind.
Zo werkt het immers ook bij ons.

Aangezien het een noodopvang betreft, krijgen
de vluchtelingen géén toelage of zakgeld
uitgekeerd. Er is geen keuken beschikbaar voor
de gasten, alleen een wat sombere kantine-
achtige ruimte met zes magnetrons.

De Bakkerij stelt daarom wekelijks haar keuken
beschikbaar aan een groep vluchtelingen.
Nadat gezamenlijk boodschappen zijn gedaan
op kosten van De Bakkerij, gaan de vluchtelin-
gen in de keuken aan de slag om voor zichzelf
én andere aanwezigen in De Bakkerij, een
heerlijke maaltijd te bereiden.



Jaarverslag De Bakkerij 2016

6



Jaarverslag De Bakkerij 2016

7

Onder het koken en de maaltijd worden heel
wat verhalen gedeeld en wordt er druk geoe-
fend in de Nederlandse taal.

Avondmaalsproject

Om de  kosten voor maaltijden, taallessen en
uitstapjes enigszins af te kunnen dekken,
wordt in maart het Avondmaalsproject en het
dichtbijproject van de Vastenactie in Leiden in
het teken gesteld van de activiteiten vanuit De
Bakkerij voor de gasten van de Noodopvang.
Provisorisch samengevat in het motto:
INTUSSEN - rondom de noodopvang.

Koffers gevraagd

Naar aanleiding van een simpel verzoek van
één gezin in de Noodopvang voor een aantal
koffers om spullen in op te kunnen bergen die
de Leidse bevolking geschonken heeft, volgen
er meer. Uiteindelijk worden er meer dan 250
koffers verzameld en uitgereikt aan de tijdelij-
ke bewoners van de Wassenaarseweg.
En daar blijft het niet bij. In de maanden april
en mei wordt de kofferactie uitgebreid met
kleding, schoeisel en kinderspeelgoed ter
voorbereiding op de inrichting van een
“weggeefwinkeltje” naast de Noodopvang.

Een “verrassend” boottochtje

Op 19 april 2016 stappen 40 vluchtelingen en
27 vrijwilligers aan boord van een rondvaart-
boot voor een tocht door het Groene Hart.
Om de groep weer even samen te brengen,
maar ook als bedankje voor al het goede dat
met elkaar gedeeld is in die afgelopen maan-
den in Leiden.

De opkomst van de gasten uit de Noodopvang
is veel minder dan het aantal dat zich in de
dagen daarvoor heeft aangemeld, want onver-
wacht is het merendeel van de gasten de
avond tevoren opgeroepen voor gesprekken
met de IND elders in het land.
Die gebrekkige communicatie vanuit het COA
en de IND stelt ons vaker voor onaangename
verrassingen bij geplande activiteiten.
De mensen die er wel bij kunnen zijn, genieten
volop en de enorme hoeveelheid eten, waar de
bemanning van de rondvaartboot wat onthand
mee achterblijft, wordt uiteindelijk in tasjes
verdeeld onder onze gasten.

De ontruiming

Dinsdagmiddag 24 mei ontvangen we nog een
blij berichtje van een gezin uit de Leidse Nood-
opvang dat ze te horen hebben gekregen dat
ze in Leiden mogen blijven. Maar nog  diezelf-
de avond krijgen ze van het COA te horen dat
ze de volgende dag moeten vertrekken.

Op woensdagochtend 25 mei arriveren de
eerste bussen bij de Noodopvang.
Er is ruimte voor twee stuks bagage per per-
soon, meer niet. Voor het transport van alle
spullen die de gasten in de maanden daarvoor
hebben ontvangen van mensen in Leiden,
waaronder fietsen, kinderstoelen, kinderwa-
gens e.d., is geen voorziening getroffen.
Ruimte om afscheid te nemen van de honder-
den vrijwilligers of klasgenootjes even gedag te
zeggen wordt niet geboden. Het is voor veel
gasten een emotioneel afscheid.
Het COA-protocol houdt blijkbaar geen reke-
ning met de menselijke component bij de
verplaatsing van personen.
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2. Theaterproductie “Vlucht”

Het begon in het najaar van 2015 als een
creatief idee voor de programmatische invul-
ling van de komende Nieuwjaarsontmoeting in
De Bakkerij. Een theatervoorstelling rond de
vluchtelingenproblematiek in ons land in
samenwerking met M25 Leiden Regio en
Mobiel Theater Geurend Hooi.
Maar alleen al het eerste concept roept zoveel
belangstelling op dat Vlucht in rap tempo
vleugels krijgt.

Naar de 1700 toeschouwers

Dankzij de steun van Kansfonds, Gemeente
Leiden, Rotary Club Leiden, Stichting Passie-
bloem, Stichting Leidse Maatschappij van
Weldadigheid en Diaconie Protestantse
gemeente Hillegom kan de productie wat
ruimer worden opgezet en aangeboden.
De voorstelling wordt in 2016 geboekt op
scholen, in kerken, buurtcentra en publieke
manifestaties in Leiden en Den Haag.
Er worden dat jaar 32 voorstellingen gespeeld.
Eind december 2016 staat de teller daarmee al
op 1.655 toeschouwers. En eerlijk gezegd lijkt
nu het eind nog steeds niet in zicht.

Eerste reacties

De reacties zijn alom positief. Geurend Hooi
weet in een kort tijdsbestek, met beeld, geluid
en spel, een indrukwekkend beeld te schetsen
van de dilemma's rond de opvang van vluchte-
lingen in ons land. De kracht van de voorstel-
ling ligt met name in de wijze waarop de
acteurs de complexe problematiek een her-
kenbaar menselijk gezicht weten te geven.

"Ik zeg altijd: eerst je eigen land, maar als je
dit ziet en hoort, denk ik: Ja, jeetje!".

Vluchtelingen zijn meer dan eens in tranen
alleen al door de herinneringen die de beelden
van Vlucht bij hen oproepen.
Zij hebben ook begrip voor de angsten die bij
mensen in ons land leven. Zoals een Syrische
vluchteling vertelt: “ten tijde van de Golfoor-
log kwamen duizenden Irakese vluchtelingen
naar Syrië. Wij waren bang voor onze banen

en zagen de prijzen van de huur, maar ook van
boodschappen in korte tijd verdubbelen.
Ik snap dat Nederlanders niet op ons zitten te
wachten”.

Spraakmakend

Tijdens de dialoog na afloop van de voorstel-
ling wordt ruimte geboden voor eerste indruk-
ken, persoonlijke ervaringen, gevoelens van
opstandigheid, zorg en onmacht.
In alle openheid wordt zo geprobeerd een
aanzet te maken voor wederzijds begrip en
toenadering.

"Toch vind ik het ook eng. Ik voel me niet veilig.
Ik voel me uitgekleed. Staat er een groepje
mannen op straat dan voel ik me niet op mijn
gemak. Ik wou dat dat niet zo was. Ik denk dat
dat mijn grootste angst is."

Een Syrische vluchteling: "Bedankt voor alles,
jullie doen veel voor ons. We willen niet jullie
huizen en jullie geld innemen, maar wat
kunnen we doen? Ik werk als vrijwilliger nu. Als
jullie me willen helpen, laat me de weg zien,
help me. We kunnen het doen. Na de oorlog
gaan we terug en daarna komen we terug,
maar dan op bezoek."

Op veel plekken blijkt Vlucht een eyeopener te
zijn om echt met elkaar in gesprek te gaan. En
daar was het ons nu juist ook om begonnen.
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3. Individuele hulp

Ook in 2016 doen weer ruim 200 mensen een
beroep op De Bakkerij. Daarvan zijn 172 perso-
nen en huishoudens geholpen via de Indivi-
duele Hulp van ons centrum in antwoord op
zo’n 234 hulpvragen, variërend van medische
en tandheelkundige hulp tot pastorale onder-
steuning. Van acute vragen naar onderdak,
voeding en kleding tot bemiddeling bij hulp-
verlenende instanties, schuldhulpverlening of
steun bij juridische procedures.

Opvanghuis Makaazi ya Imani

In de loop van 2016 vinden 20 gasten onder-
dak in het opvanghuis van ons centrum aan
het Stalpaerthof in Leiden.
De gasten zijn afkomstig uit Sierra Leone, Soe-
dan, Saoedi Arabië, Rwanda, Guinee,  Syrië,
Armenië, Egypte en Bonaire.

Er is tweemaal tijdelijk ruimte geboden aan
gezinnen, waaronder een moeder met twee
zoons uit Soedan en een gezin met drie
kinderen uit Armenië.

Op verzoek van straatpastor Folly Hemrica
wordt tijdelijk onderdak geboden aan een
cliënt van de maatschappelijke opvang De
Binnenvest, die in de koudste periode van het
jaar disciplinair op straat is gezet, maar geen
sociaal netwerk heeft om elders tijdelijk
onderdak te vinden.
Een andere persoon wordt, ook op verzoek
van de straatpastor, na een gedwongen opna-
me in een GGZ-instelling en een periode van
detentie wegens overtreding van een gebieds-
verbod, onderdak geboden om ruimte te cre-
eren voor bemiddeling met de gemeente
Leiden.

Sommige gasten verblijven wat langere tijd in
Imani op verzoek van STUV (Stichting Uitge-
procedeerde Vluchtelingen Leiden) en de
gemeente Leiden in afwachting  van de Bed,
Bad en Brood voorziening, en op verzoek van
Vluchtelingenwerk ZWN.
Anderen weten ons zelf te vinden via internet
of worden door landgenoten naar De Bakkerij
verwezen nadat ze in paniek zijn weggevlucht

uit een AZC na de mededeling dat zij worden
uitgezet.
Na een korte periode van bezinning reizen ze
vaak door naar Ter Apel om zich opnieuw te
melden bij de centrale opvanglocatie.

Mensen krijgen als gast onderdak. Voedsel
wordt grotendeels verstrekt via de Voedsel-
bank Leiden e.o. en aanvullende boodschap-
penbonnen. Een enkele keer wordt extra geld
besteed aan dieet- of halalvoeding.

Zorgen rond dak- en thuislozen

Het aantal rechthebbende daklozen in de regio
Leiden wordt in een scan van de GGD Hollands
Midden van eind 2015 geschat op ca. 304.
Niet meegenomen in de schatting zijn vreem-
delingen zonder verblijfsvergunning, mensen
die tijdelijk verblijven in de crisisopvang en
zwerfjongeren onder de 18 jaar.

De Leidse nachtopvang van Stichting De
Binnenvest ontwikkelt zich van 40 bedden in
2008 gaandeweg naar 59 plaatsen, en wordt in
2016 met de tijdelijke ingebruikname van de
noodvoorziening van Gebouw C uitgebreid tot
94 slaapplaatsen. Maar ook deze aanvullende
noodvoorziening staat al onder druk.

In maart 2017 meldt de gemeente Leiden dat
de noodvoorziening waarschijnlijk al open
moet blijven tot 1 april 2019.
De grote vraag is echter of dit voldoende zal
zijn en ook de meest adequate oplossing is
voor het nog steeds groeiende probleem, want
op dit moment overtreft het aantal instromers
nog steeds het aantal mensen dat de opvang
verlaat.

Zorgwekkend is de landelijke trend dat met
name het aantal jonge daklozen in de leeftijds-
groep van 18 tot 30 jaar toeneemt.
Het CBS meldt begin januari 2017 dat naar
schatting 12.400 mensen tussen de 18 en 30
jaar in ons land dakloos zijn. Een jaar eerder
waren dat er nog ruim 8000.

Zorgwekkend is ook dat 80% van de dak- en
thuislozen kampt met psychische problemen
en 29,5% volgens recente metingen een
(lichte) verstandelijke beperking heeft.
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4. “Verwarde personen”

In 2016 waren er volgens cijfers van de politie
weer 14 procent meer meldingen van overlast
door verwarde personen dan het jaar daar-
voor. In totaal ontving de meldkamer vorig
jaar 75.000 zogeheten E33-meldingen, twee
keer zo veel als in 2011.

Meer meldingen betekent overigens niet altijd
meer verwarde personen. Tien ouders op het
schoolplein kunnen even zoveel keer een
melding doen over dezelfde man die een psy-
chose heeft en naakt over straat rent.

De groep die de politie onder ‘verwarde perso-
nen’ schaart, is ook heel divers. Ongeveer een
derde heeft echt psychische problemen. Een
verdwaalde dame met dementie kan als ‘ver-
ward’ gelden, maar ook een verslaafde. Of
iemand die erg van slag is omdat zijn relatie uit
is en bijvoorbeeld spullen uit het raam gooit.

Vast staat wel dat vanaf 1 oktober 2018 lokale
gemeenten volledig verantwoordelijk zijn voor
de aanpak van verwarde personen. Een mo-
ment waar de politie reikhalzend naar uitziet.

Zo krijgt ook de Leidse regio binnenkort de be-
schikking over een “psycholance” voor het
vervoer van verwarde personen. Maar daar-
mee zijn de problemen rond de opvang en
begeleiding van de psychisch kwetsbare
mensen in deze groep nog lang niet opgelost.

Veel rapporten en bijeenkomsten richtten zich
in 2016 met name op de verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden, de communicatie en
onderlinge afstemming van “ketenpartners”.

Dus werd het hoog tijd voor een symposium
waar de aandacht voor psychisch kwetsbare
mensen zélf een keer centraal zou staan.

Temeer omdat in de praktijk regelmatig blijkt
dat hulpverleners niet altijd over voldoende
kennis, vaardigheden of tijd beschikken om op
een goede manier in te kunnen spelen op de
hulpvragen van deze groep.

Terwijl met de komst van vluchtelingen vanuit
Syrië, Irak, Afghanistan, Soedan en Eritrea naar
ons land het aantal mensen die een ernstig
traumatisch verleden hebben alleen maar
toeneemt.
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Het moet niet gekker worden

Op 8 juni 2016 organiseert De Bakkerij in
samenwerking met Stichting Straatpastoraat in
het H. Geest Weeshuis te Leiden het sympo-
sium “Het moet niet gekker worden”.
De directe aanleiding is het groeiend aantal
alarmerende berichten rond incidenten met
verwarde personen in onze samenleving, maar
ook de verschijning van de Tussenrapportage
van het door minister Schippers in 2015 geïn-
stalleerde “Aanjaagteam Verwarde Personen”.

De groep van ruim honderd belangstellenden
bestaat uit beroepskrachten uit de maat-
schappelijke opvang, sociale wijkteams, de
kerken, de politie, GGD en GGZ, de verslavings-
zorg, woningbouwcorporaties, het straatpasto-
raat in diverse steden van ons land, e.d., een
grote groep vrijwilligers en naaste familieleden
van psychisch kwetsbare mensen.

Inleiders zijn: Mw. Liesbeth Spies (burge-
meester van Alphen a/d Rijn en voorzitter van
het Aanjaagteam Verwarde Personen), Peter
Dierinck (psycholoog en stafmedewerker
maatschappelijk herstel in het Psychiatrisch
Centrum Gent-Sleidinge), Klaas Koffeman
(straatpastor te Den Haag)  en Jan Eerbeek
(emeritus hoofdpredikant Justitie en initiatief-
nemer Stichting Exodus Nederland).

Liesbeth Spies schetst in haar inleiding al de
contouren van de verandering die noodzakelijk
is voor een goede opvang van psychisch kwets-
bare mensen in onze samenleving:

“Duidelijk is dat ook vanuit de politiek het besef
er is dat er meer moet worden samengewerkt
tussen familie, vrijwilligers en hulpverleners en
ook dat de persoon die psychisch kwetsbaar is
zelf meer mag aangeven hoe hij of zij geholpen
kan worden en dat daarbij ook de informatie
vanuit familie en direct betrokkenen onont-
beerlijk is: Niet de systeemwereld maar de
persoon moet maatgevend zijn.”

Gezien de reacties van de aanwezigen is het
een inspirerende middag geweest met herken-
bare verhalen en hier en daar ook heel prakti-
sche handreikingen.

Pilot-project “My Home”

Naar aanleiding van het symposium raakt De
Bakkerij in het najaar van 2016 actief betrok-
ken bij de voorbereidingen voor een pilot van
het project My Home in de gemeente Leiden.

My Home is een ambitieus nieuw initiatief van
Jan Eerbeek in samenwerking met Exodus
Nederland, het Landelijk Platform Kerken met
Stip en Diaconaal Centrum De Bakkerij.

Kort gezegd wil het pilot-project van My Home
in Leiden komen tot de vorming een eerste
coöperatie van zes zelfstandig wonende psy-
chisch kwetsbare mensen en zes vrijwilligers.

De groep wordt ondersteund door een profes-
sioneel begeleider en gedragen door een lokale
geloofsgemeenschap. Dat laatste met name
om de continuïteit van het aantal betrokken
vrijwilligers op langere termijn te kunnen
garanderen.

De uiteindelijke bedoeling van het project is
dat de psychisch kwetsbare mensen via een
vorm van samen-redzaamheid, zo zelfstandig
mogelijk vorm en inhoud kunnen (blijven)
geven aan een eigen huishouding in een
persoonlijke leefomgeving waarin ze zich thuis
voelen.
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Gezien de actualiteit is het daarom geen
verrassing dat er in 2016 veel vraag is naar “de
vreemdeling opnemen”.

Een ongekende variatie

Het aanbod van M25 Leiden voor een lint-
stage, projectdagen of stageweken kent inmid-
dels een ongekende variatie aan activiteiten,
zoals bijvoorbeeld:

● Helpen bij het Kerstdiner voor dak- en thuis-
   lozen in de Marekerk;
● Een dagje uit naar Avifauna met ouderen in
    een rolstoel;
● In gesprek met wethouder Roos van
   Gelderen in de Raadzaal van het stadhuis van
   Leiden over de opvang van vluchtelingen in
   onze stad;
● Helpen bij de Disco Zonder Drempels voor
    jongeren met een lichamelijke beperking;
● Een dagje op survival met kinderen uit ge-
    zinnen aangewezen op de Voedselbank;
● Een ontmoeting met Mart Lubben van het
    EO realityprogramma “Rot op naar je eigen
    land”;
● Een dagje “chillen in Leiden”met jongeren uit
    de Noodopvang.

Creatieve programmering

Na het succes van de theaterproductie
Morgen zeg ik het... in samenwerking met
Theaterwerkplaats SMIT in het voorjaar van
2015, was het een kleine stap om de mogelijk-
heden te verkennen voor een soortgelijke
productie rond de opvang van de groeiende
toestroom van asielzoekers naar ons land.

5. M25 Leiden Regio

M25 Leiden Regio is het diaconaal jongeren-
project van De Bakkerij waarin jongeren in de
leeftijd van 12 t/m 17 jaar worden uitgedaagd
om de Werken van Barmhartigheid, die door
Jezus genoemd worden in Matteüs 25, op een
eigentijdse wijze in praktijk te brengen.

De projectmedewerkers van M25 Leiden Regio
sluiten in juni 2016 een druk seizoen af.
Niet alleen het aantal en de diversiteit aan
activiteiten kent dat jaar een enorme groei,
maar ook het aantal deelnemende jongeren is
meer dan verdubbeld ten opzichte van het
voorgaande jaar.

Groeiende vraag vanuit scholen

De contacten met scholen in Leiden e.o. zijn
ook dat seizoen weer versterkt.

Mede dankzij goede ervaringen in de afgelo-
pen jaren met de programmering van M25
Leiden voor de invulling van uitdagende stage-
weken en actieve projectdagen, werkt M25
Leiden in het seizoen 2015-2016 samen met
zes van de acht middelbare scholen uit Leiden
en de directe regio voor de invulling van de
maatschappelijke stage van hun leerlingen.

Het aantal jongeren dat uitvoering geeft aan
hun maatschappelijke stage in het kader van
M25 Leiden bestrijkt dat schooljaar een kwart
van het totale aantal leerlingen dat jaarlijks in
onze regio zo’n stage vervult.

Vluchtelingen centraal

De projectmedewerkers zijn altijd op zoek
naar een juiste balans tussen de werken van
barmhartigheid die in de loop van een school-
jaar aan bod komen.

Dat is een hele uitdaging, want het in praktijk
brengen van “de hongerige voeden” is nu
eenmaal eenvoudiger dan een werk als “de
doden begraven”.
De vraag van de gesprekspartner (de school,
de kerk en jongeren zelf) is daarbij uiteraard
ook mede bepalend.



Jaarverslag De Bakkerij 2016

16

Morgen zeg ik het... had al aangetoond dat
een korte voorstelling van zo’n 20 minuten
voldoende was om een gevoelig thema als
homoseksualiteit vanuit verschillende invals-
hoeken te belichten en voor een breed publiek
bespreekbaar te maken.

Dat de nieuwe productie Vlucht, tot stand
gebracht door M25 Leiden in samenwerking
met Diaconaal Centrum De Bakkerij en Mobiel
Theater Geurend Hooi, het succes van zijn
voorganger zo zou overtreffen, had niemand
vooraf kunnen bedenken.

Vandaar dat we al in het najaar van 2016 met
Mobiel Theater Geurend Hooi de eerste plan-
nen maakten voor een vervolg op “Vlucht”.

Succes is ook een uitdaging

De enorme groei van het bereik van M25
Leiden onder de jongeren in onze regio, van
296 in het voorgaande seizoen naar 645 dit
afgelopen jaar, betekent ook een nieuwe
uitdaging voor de toekomst.

Als diaconaal jongerenproject probeer je
telkens weer zo dicht mogelijk aan te sluiten bij
actuele ontwikkelingen in de samenleving en
de belevingswereld van de jongeren.
Tijdens het seizoen 2015-2016 sloten die bijna
naadloos op elkaar aan en bleek het aanbod
herkenbaar en uitdagend genoeg om een
brede doelgroep te bereiken. Of we daar dit
seizoen weer in zullen slagen, zal de tijd leren.
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6. Op de Kook toe

Bij mensen die alleen voor zichzelf een potje
moeten koken, een dieet volgen of het finan-
cieel niet breed hebben, verflauwt vaak het
plezier om veel aandacht te besteden aan het
bereiden van een maaltijd.

Het project Op de Kook toe van De Bakkerij
brengt mensen via kookateliers bij elkaar om
dat plezier en die aandacht voor het koken van
een goedkope, maar ook heel gezonde maal-
tijd weer opnieuw te ontdekken.

In het kalenderjaar 2016 organiseerde Op de
Kook toe 20 kookateliers in de regio Leiden
met in totaal 215 deelnemers.
In twee jaar tijd heeft het project inmiddels al
355 deelnemers weten te bereiken.

Kookateliers

De kookateliers bestaan uit drie bijeenkoms-
ten waarin gemiddeld zo’n 10 deelnemers
leren een goedkope en gezonde maaltijd te
bereiden met eenvoudige ingrediënten.

Mensen leren over een gezonde levensstijl en
een uitgebalanceerde maaltijd, een slimme
manier om je boodschappen in te kopen en te
bewaren en over de wijze waarop koken met
aandacht helpt om weer meer de regie over je
eigen leven te krijgen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er samen een
gezond driegangenmenu bereid voor maxi-
maal € 2.50 per persoon.

Planning en organisatie

De kookateliers worden op allerlei plaatsen
georganiseerd in Leiden, Katwijk en Rijnsburg.
Via contacten met kerken en moskeeën,
stichtingen als Libertas, Radius en de Voedsel-
bank Leiden e.o. en Sociale Wijkteams, maar
ook belangengroepen als Stichting Ashtar voor
Irakese vrouwen in Leiden worden mensen
uitgenodigd om deel te nemen.

Er zijn inmiddels zeven vrijwilligers die kook-
ateliers begeleiden, maar gezien de groeiende

belangstelling wordt er nog steeds gezocht
naar nieuw talent om de groep te versterken.

Deskundige begeleiding

Het project Op de Kook toe wordt vanuit De
Bakkerij begeleid door twee part-time project-
medewerkers. Zij worden ondersteund door
diëtiste en gezondheidswetenschapper
Everdien van der Leek, die ook de recepten
samenstelt, meedenkt over het cursusmate-
riaal, afgelopen jaar uitleg gaf over de nieuwe
Schijf van Vijf en tijdens een bezoek aan de
supermarkt over de verschillende toevoegin-
gen in voedingsmiddelen.

In 2016 is het aantal recepten verdubbeld,
zodat in het najaar gewerkt kon worden aan de
publicatie van een Receptenboekje met zes
gezonde driegangenmenu’s voor max. € 2.50
per persoon.

Gerichte inzameling

Sinds 2013 verzamelen verschillende wijkge-
meenten en parochiekernen regelmatig voed-
sel in voor de Voedselbank, met het accent op
eiwitrijke producten.

Deze producten ontbreken vaak in het overi-
gens goed verzorgde pakket van de Voedsel-
bank. Met de aanvulling van eiwitrijke produc-
ten zoals vis of vlees in blik, peulvruchten
gedroogd of in blik en noten, kunnen gezonde
en evenwichtige maaltijden gekookt worden.

Om deze actie nog extra te stimuleren zijn er
begin 2016 'gebruikte' appelkisten uitgedeeld
aan alle wijkgemeenten en parochiekernen in
Leiden, voorzien van het logo van de Voedsel-
bank en Op de Kook toe. Met het verzoek om
er - waar mogelijk - wekelijks de aandacht op
te vestigen.

Reactie van een chauffeur van de Voedselbank:
'Hé, die kisten werken prima, ik haal veel meer
op.'  Precies de reden waarom wij deze inza-
meling doen! Meer resultaat voor De Voedsel-
bank én voor hun de cliënten. Zij kunnen dank-
zij deze extra producten een gezondere maal-
tijd klaarmaken.
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7. Manifestaties & evenementen

Ook in 2016 was De Bakkerij weer betrokken
bij de organisatie van diverse manifestaties en
evenementen in de stad.

Vrouwendag Leiden 2016

De Bakkerij steunt jaarlijks Stichting Vrouwen-
netwerk Leiden e.o. bij de organisatie van de
Internationale Vrouwendag in onze stad.

Het thema dit jaar was: "Laat je zien...laat je
horen!" En dat deden ze op 6 maart 2016.
Met ruim 200 aanwezigen in het Stadhuis van
Leiden, onder wie 30 kinderen, werd het een
waar festijn.
Temeer daar ook vrouwen uit de Noodopvang
voor het eerst sinds tijden weer de Interna-
tionale Vrouwendag samen konden vieren.
Bewogen en blij waren ze.

Inspirerende woorden van de wethouders
Roos van Gelderen en Marleen Damen,
gevolgd door tien vrouwen uit diverse landen
die in eigen taal vertelden over hun rolmodel-
len en land van herkomst, afgesloten met de
theatervoorstelling Vlucht, vormden het
hoofdmenu van de dag.

Freedom Walk Leiden 2016

Nauwelijks drie dagen voor de bloedige ter-
reuraanslagen in Brussel kwamen op zaterdag
19 maart op het Stationsplein van Leiden ruim
200 mensen bijeen voor de tweede editie van
de Freedom Walk Leiden. Onder hen vertegen-
woordigers van diverse levensbeschouwingen,
de Leidse politiek en burgemeester Lenferink.

De Freedom Walk Leiden wil via ontmoeting
en gesprek bruggen slaan tussen de diverse
groepen in de Leidse samenleving. Want daar
waar mensen elkaar kennen, elkaar weten te
vinden, groeit vertrouwen en hoeft niemand
onnodig angst voor elkaar te hebben.

Na de start bij het Centraal Station vertrok de
stoet naar de Beestenmarkt. Daar werd een
moment stilte in acht genomen en droeg

Stadsdichter Wouter Ydema een gedicht voor
met de titel "compassie".

In het Stadhuis van Leiden werd de tocht
afgesloten met enkele toespraken en de
theaterproductie Vlucht, die de aanwezigen op
indringende wijze kennis liet maken met de
spanningen en dilemma's rond de opvang van
vluchtelingen in ons land.

Open Monumentendagen 2016

In het kader van het thema “Symbolen en
Iconen” werd De Bakkerij door de organisatie
van de Open Monumentendagen gevraagd
haar deuren te openen als “Icoon van Barm-
hartigheid” door de eeuwen heen.

Na vijf jaar niet open te zijn geweest tijdens de
Open Monumentendagen, was het goed om op
zaterdag 10 september 2016 weer veel geïnte-
resseerde mensen het oude pand met zijn rijke
historie te laten zien en informatie te geven
over de huidige activiteiten.

De vrijwilliger aan de balie telde aan het eind
van de middag ruim vierhonderd bezoekers en
dat zorgde voor een gezellige drukte aan de
Oude Rijn.

Vredeswake Leiden 2016

Op woensdag 21 september werd de jaarlijkse
Vredeswake gehouden op het Stadhuisplein.

Zo’n 100 mensen gaven gehoor aan de oproep
om stil te staan bij die talloze, vaak naamloze,
dappere mensen die zich inzetten voor de
vrede in hun land. Voor het tweede opeen-
volgende jaar had PAX Nederland gekozen voor
het thema “Vrede verbindt”.

Momenten van stilte, gebed, muziek en zang,
afgewisseld met een drietal sprekers rond het
thema van dit jaar, gaven inhoud aan de wake.

Zo vertelde ondermeer Olivier Muhizi van The
Hague Peace Project over het werk van zijn
organisatie met migranten uit conflictgebieden
in Afrika.
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Onthulling Muurschildering

Na afloop van de Vredeswake op 21 septem-
ber 2016 werd het tijd voor de langverwachte
onthulling van de tekst van Artikel 1 van de
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens op de muur tussen het Stadhuis en de
Maarsmansteeg in de Kapelstraat van Leiden.
Een gezamenlijk initiatief van Amnesty Inter-
national Leiden en De Bakkerij.

Burgemeester Lenferink vertelde in zijn inlei-
dende toespraak dat hij de totstandkoming
van de schildering, waar Jan Willem Bruins en
Ben Walenkamp van Stichting Tegen-Beeld
aan hadden gewerkt, vanuit het stadhuis op
de voet had gevolgd. Een tekst die volgens
hem helemaal past bij de wijze waarop in Lei-
den het bestuur en de bevolking zich opstellen
ten opzichte van elkaar en nieuwkomers in
hun midden.
Met het strijken van de Leidse vlag en die van
de Verenigde Naties, door Jacqueline Schoon-
water van De Bakkerij en burgemeester Henry
Lenferink, werd de originele Engelse tekst van
de muurschildering zichtbaar.

Diaconaal Weekend 2016

In het weekend rond 11 november (feestdag
van Sint Maarten) wordt elk jaar in de Leidse
kerken speciaal aandacht besteed aan de
diaconie.

Tijdens het weekend zijn er het ene jaar
bijzondere activiteiten of worden er nieuwe
handreikingen gepresenteerd om de diaconie
in en vanuit (wijk)gemeenten of parochie-
kernen in Leiden e.o. vorm te geven.

Dit jaar stond het weekend in het teken van
Barmhartigheid en presenteerde De Bakkerij
een strategisch bordspel rond de Zeven
Werken van Barmhartigheid dat belangstel-
lenden vanaf dat moment gratis konden
downloaden via de website of tegen kostprijs
konden bestellen bij De Bakkerij.

Daarnaast werd tijdens het weekend ook het
startsein gegeven voor een speciaal kunstpro-
ject rond de Zeven Werken, waarvan de crea-
tieve resultaten in november 2017 worden
tentoongesteld in De Bakkerij.
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8. Voorsorterend op 2017

In de tweede helft van 2016 zijn al de nodige
activiteiten voor het nieuwe jaar in de steigers
gezet. We noemden al de voorbereidngen
voor het pilot-project My Home, het kunstpro-
ject rond de Zeven Werken van Barmhartig-
heid en het Receptenboekje voor het project
Op de Kook toe.

Onder anderen

In het najaar zijn ook de eerste plannen ont-
wikkeld voor een waardige opvolger van de
theaterproductie Vlucht. En die hebben we
opnieuw samen met Mobiel Theater Geurend
Hooi en M25 Leiden gevonden in een voorstel-
ling getiteld Onder anderen.

Opnieuw spraakmakend theater, maar dit keer
rond actuele vragen als:

● Beoordelen we mensen op wie ze zijn?
● Of laten we ons leiden door onze
    vooroordelen?
● Zijn we bang onze eigenheid te verliezen?
● Of is er nog ruimte voor openheid naar
   ‘de ander’?

Oma gaat op stap

In 2016 is ook een belangrijke aanzet gemaakt
met de ontwikkeling van een nieuw project
voor ouderen, getiteld: Oma gaat op stap.

De naam zegt het eigenlijk al:
Oma gaat op stap wil ouderen (mannen én
vrouwen) die nog zelfstandig wonen of in
zorgcentra verblijven, maar niet of nauwelijks
meer de deur uit kunnen, de mogelijkheid
bieden om dit met persoonlijke aandacht van
een begeleidend vrijwilliger weer wel in alle
vrijheid te kunnen doen.

Het project wil vooral aansluiten bij persoon-
lijke wensen en behoeften van ouderen en is
dus niet zozeer gericht op groepsactiviteiten.

Met al die nieuwe plannen sorteerden we in
2016 al een beetje voor op het komende jaar.
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