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Het diaconaal jongerenproject M25 Leiden
Regio wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze openingsvraag stelt Tommy aan de jongeren van 4 VWO
van het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest. Na deze vraag blij�
het even s�l in de zaal. Langzaam komen de eerste reac�es
van de jongeren: “Druk”, “Conflict”, “Beangs�gend”.
Tommy vervolgt met het vertellen van zijn persoonlijke vluchtverhaal. Hoe hij in het land waar hij vandaan komt regelma�g
ondergedoken hee� gezeten en uiteindelijk in Nederland
terecht is gekomen. Dat zo’n ervaring een blijvende impact
hee�, blijkt wel uit het feit dat hij al�jd als hij een nieuwe
ruimte binnenkomt, eerst een ontsnappingsplan maakt.
Daarop volgt een terechte vraag van een van de jongeren:
Wat is jouw ontsnappingsplan dan in dit lokaal? Meteen
vertelt Tommy zijn vluchtplan: hij zou uit het op een na
achterste raam klimmen, want hij had al gezien dat dat raam
makkelijk te openen is. Dan zou hij zich eerst een �jdje op het
dak verschuilen. Dit omdat de school waarschijnlijk omsingeld
zal worden en wegrennen dus geen zin hee�. Je binnen
verschuilen zou ook geen zin hebben omdat ze daar het eerst
alles uitspi�en. Als hij dan zou weten dat hij weer naar binnen
zou kunnen omdat de kust veilig is, zou hij zich vervolgens
binnen verschuilen. Na een lange �jd zou hij dan naar buiten
gaan en wegvluchten.
In een paar minuten hee� hij een compleet overdacht
vluchtplan verteld waar de jongeren met open mond naar
zi�en te luisteren.

APPLAUS VOOR NIKI
Niki, een ervaringsdeskundige, vertelt �jdens een M25 Projectdag van leerlingen van het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest rond het thema „Different”, voor het eerst voor een
grote groep van 64 leerlingen haar verhaal. Hoe het komt dat
zij dakloos werd, hoe eenzaam zij zich voelde in de bureaucra�sche wirwar en zichzelf kwijtraakte. Alles kwijtraakte en
op straat terecht kwam. Hoe het �j keerde en dat het nu goed
met haar gaat.

M25-ers van het Da Vinci
College op pad met een
ervaringsdeskundige uit
de maatschappelijke opvang: Hoe overleef je als
dakloze op straat? Op
welke plekken verblijf je?
Hoe ziet je dag eruit?
Waar ben je vooral mee
bezig?

De jongeren luisteren sprakeloos en stellen veel vragen.
Op een van de vragen: ‘Hee� u iets gehad aan dit avontuur?’,
antwoordt Niki: ‘Ik ben dankbaar, ik heb mooie gesprekken
gevoerd met allerlei mensen en ik weet nu, dat als ik even
doorbijt, ik ook iets kan doen voor anderen in dezelfde
situa�e’.
Ze laat zien hoe barmhar�gheid doorgegeven wordt: zij ontving toen ze dakloos was op een dag twee tassen met eten,
drinken, een tekenblokje. Ze had beide kunnen houden voor
zichzelf, maar gaf één van de tasjes weg aan iemand anders
op straat die het nog meer nodig had. Hoe bijzonder is dat?
De openhar�gheid van Niki wordt met een groot applaus
beantwoord.

Het zijn de indringende verhalen en persoonlijke ontmoe�ngen
met mensen als Tommy en Niki die jongeren het meest bijblijven
en mo�veren om zich in te ze�en voor mensen die in onze maatschappij nog dagelijks buiten de boot vallen, de wereld niet bij
kunnen benen of nauwelijks gehoord worden. Onze collega
Tamara Breton zou zeggen: #doeslief !
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WE BLIKKEN TERUG OP
EEN BRUISEND JAAR

Oud-collega Gerda Pieters hee� met verve de
taken van Carijn in het laatste kwartaal van 2019
�jdelijk waargenomen, waarvoor we haar veel
dank verschuldigd zijn.

Het afgelopen jaar hebben in totaal 338 jongeren gebruik
gemaakt van het aanbod van M25 Leiden Regio.

Lintstage

Dat is een lichte daling ten opzichte van de afgelopen jaren,
maar dat is voor een deel toe te schrijven aan verschuivingen
in ac�viteitenkalenders van betrokken scholen en aan het
heuglijke feit dat onze vaste projectmedewerker Carijn vanaf
september met zwangerschapsverlof ging in de aanloop naar
de geboorte van de kleine Abel op 6 november 2019.

Negen�en jongeren namen in de loop van het
jaar deel aan de M25 Lintstage: ac�viteiten
verspreid over het jaar, waaronder de ac�viteitenmiddag in het AZC Katwijk, het uitstapje met
kinderen van de Speelgoedbank en JES Rijnland,
de jaarlijkse boo�ocht en het kerstdiner voor daken thuislozen.
De deelnemers waren leerlingen verbonden aan
het Stedelijk Gymnasium, het Visser ‘t Hoo�
Lyceum en het Driestar College te Leiden.

Stageweken
Afgelopen jaar waren er vijf stageweken met in
totaal 92 jongeren. Weken waarin jongeren een
heel afwisselend programma volgen waarbij ze
zich inze�en voor ouderen, dak- en thuislozen,
gasten van het Inloophuis Psychiatrie en vluchtelingen in de stad Leiden en daarbuiten.
De jongeren waren a�oms�g van het Leonardo
College, het Kalsbeek College uit Woerden, het
Teylingen College in Noordwijkerhout, de Interna�onale Schakelklas en het Da Vinci College
Kagerstraat.

Projectdagen
Dit jaar namen 227 jongeren deel aan M25
projectdagen rond diverse thema’s.
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De dag werd vaak voorafgegaan door een introduc�e op school, waarin de jongeren vast kennismaakten met het project M25 en het thema van
de komende projectdag. Het aantal jongeren per
projectdag varieerde in 2019 van 15 tot 65 deelnemers a�oms�g van het Bonaventura College
en het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest.

Nieuwe contacten
Ook dit jaar hebben we, naast de contacten met
partnerorganisa�es en onderwijsinstellingen die
er al lagen, weer nieuwe weten te leggen, zodat
het netwerk van M25 Leiden weer flink is uitgebreid.

De boo�ocht voor de
gasten van de maatschappelijk opvang en
het Inloophuis Psychiatrie stond dit jaar in het
teken van de Sweet
Seven�es.

Nieuwe Ac�viteiten
Binnen het programma zijn er weer nieuwe ac�viteiten ontwikkeld en georganiseerd.
Zo was er in februari bij het Inloophuis Psychiatrie
een stamppot buffet onder het mo�o: Aan Tafel!
Vij�ien jongeren van het Bonaventura College
stonden een middag in de keuken om verschillende stamppo�en te koken. ’s Avonds werden die
met de gasten van het inloophuis samen opgegeten.
In samenwerking met het COA (Centraal orgaan
opvang asielzoekers) is er in de meivakan�e een
ac�viteitenmiddag georganiseerd voor de kinderen van het AZC in Katwijk.
Tijdens schoolweken worden er bij het AZC Katwijk ac�viteiten georganiseerd door s�ch�ng De
Vrolijkheid. In de schoolvakan�es ligt dat even
s�l, dus daar zijn de jongeren van het Stedelijk
Gymnasium op ingesprongen.

Zoals afgelopen jaar al was aangekondigd, hebben we dit jaar ook voor het eerst een Mannendag georganiseerd voor dak- en thuisloze mannen. Na goede ervaringen met de Beautydag voor
vrouwen vonden we het �jd dat de mannen ook
een dagje in het zonnetje werden gezet.

Wat krenten uit de pap
In het volgende deel van ons jaarverslag presenteren wij u wat krenten uit de pap van de ac�viteiten van M25 Leiden Regio in het afgelopen jaar,
afgerond met wat reac�es van de jongeren zelf
naar aanleiding van hun ervaringen met het
project.

Balans en plannen voor 2020
Vervolgens maken we de balans op van een jaar
dat weer bruiste van crea�viteit, ac�viteit en
energie, maar ook verrassende momenten kende
van herkenning, ontroering en vertederende
aandacht.
We sluiten af met een doorkijkje naar het nieuwe
jaar, waarin weer de nodige plannen op stapel
staan. Gouwe ouwe maar ook splinternieuwe
ideeën om jongeren uit te dagen de Werken van
Barmhar�gheid van Ma�eüs 25 ook in onze �jd
weer dagelijks in prak�jk te brengen.
Ton Snepvangers
Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij
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TUSSEN CHRISTCHURCH EN LEIDEN
Vrijdag 15 maart vertrokken de kinderen van T1A
van het Rijnlands Lyceum uit Oegstgeest (RLO),
mentor-docent Joukje, moeder May-Lisa en ik op
de fiets rich�ng de moskee Mimar Sinan in
Leiden. Carijn Westeneng van M25 Leiden had
deze dag voor het RLO georganiseerd en haar
collega Petra Akkerman ontving ons voor de
moskee. Het was een he�ige dag door alle
berichten over een aanslag op twee moskeeën in
Nieuw-Zeeland met vele doden.

Beveiligde gastvrijheid
We werden hartelijk ontvangen door Umit, die
heel begrijpelijk ook bezig was met het drama in
Nieuw-Zeeland en vertelde dat ook de moskee
die wij vandaag bezochten extra beveiligd werd.
De moskee wordt niet alleen gebruikt om te
bidden, er vinden ook diverse ontmoe�ngen en
feesten plaats. Na een korte uitleg over de moskee kregen we een heerlijke lunch aangeboden:
Turkse Pizza, verrukkelijk. Hierna mochten we
plaats nemen achterin de moskee voor het
vrijdaggebed, voorgegaan door de imam.
Zo’n 150 mannen en enkele kinderen hadden
inmiddels voor ons in de zaal een plaats gezocht.
De vrouwen zagen we niet, maar die waren
boven ons op ‘het balkon’ gaan zi�en.

Heb je naasten lief
Het thema van de dienst was: Heb je naasten lief
en kom tot elkaar; bijzonder juist op deze dag.
De dienst duurde ongeveer een half uur waarna
de kinderen de gelegenheid kregen om vragen te
stellen aan de imam. Hier werd uitgebreid �jd
voor genomen.
Er kwamen diverse interessante vragen aan bod
zoals: Wat betekenen de kralenke�ngen die aan
de muur hangen? Er werd uitleg gegeven over de
betekenis van de vrijdagdienst; het gescheiden
plaats nemen van mannen en vrouwen in de
moskee; het 5 maal daags bidden en de betekenis
van de 2 tekens op de muur: God rechts en
Mohammed de laatste profeet aan de linker kant.
Na een bijzondere ervaring hebben we afscheid
genomen van een aantal zeer gastvrije mensen!
Carmen Eusta�a-Ru�en,
moeder van Veronique
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FLOWER POWER IN DE KEUKENHOF
Verzamelen bij de Petruskerk…. Op donderdag 27
maart ging een groep ouderen samen naar de
Keukenhof. Een uitje georganiseerd door het
diaconaal jongerenproject M25 Leiden voor de
ouderen van Oma gaat op Stap en vrijwilligers
van de Zonnebloem.
Bij de Petruskerk stonden de bussen van het Rode
Kruis voor de gasten en vrijwilligers al ruim op �jd
klaar. Er was nog even wat verwarring over de
komst van een echtpaar, dat prompt werd
opgebeld, maar op dat moment al in de bus bleek
te zi�en. Het Rode Kruis was als vanouds snel,
slagvaardig en heel betrokken in haar optreden.

Flaneren tussen de Flower Power
In de Keukenhof wordt de ochtend gestart met
koffie, thee en gebak met voor de lie�ebbers een
royale slagroomtoef! Nadat de magen zijn gevuld,
gaat iedereen op pad langs de mooiste plekjes
van het bloemenpark. Het thema Flower Power is
duidelijk zichtbaar tussen de bloemenpracht:
uitdagende dames in feestelijke kleding, gekke
flower power broeken, kleurrijk gebreide
omhulsels om de bloemenvazen… Een bijzonder
en afwijkend aangeklede Keukenhof dit jaar.
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Snacken en shoppen
Daarna staat de tafel voor ons gedekt in de
Julianazaal: een goed verzorgde lunch met een
vriendelijke bediening, waarbij vooral de kroketten gre�g a�rek vinden.
Nog even naar de winkels op het terrein…en dan
naar huis. Sommigen met een tas vol snuisterijen
en prach�ge bos bloemen.

Nagenieten
Na een voldaan dagje en een groepsfoto, de bus
weer in. En wat is het s�l in de bus… iedereen
mijmerend over het moois dat er te zien was en
sommigen al een beetje in slaap soezend na een
drukke dag.
Kortom, het was een geslaagde dag die onder
meer mogelijk werd gemaakt door het
Staalwijkfonds en S�ch�ng Hen�na Backer.
Petra Akkerman
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ACTIVITEITENMIDDAG AZC KATWĲK
Op woensdagmiddag 24 april hebben wij een
leuke ac�viteitencarrousel georganiseerd voor de
kinderen van het AZC in Katwijk.

T-shirts versieren
We begonnen de dag met T-shirts versieren.
De kinderen van 8-12 jaar kwamen enthousiast
binnen. Ze gebruikten hun crea�viteit met s��en
en stempels om allemaal tekeningen te maken op
de 83 wi�e T-shirts die ze daarna allemaal trots
droegen.

Kwartet maken
Hierna gingen we met een deel van de 80 kinderen die klaar waren met hun T-shirts een kwartet
maken: ze kozen hiervoor een categorie en maakten daar dan vier kaarten voor zodat iedereen
uiteindelijk een setje had, waarmee we met alle
verschillende setjes leuke potjes kwartet konden
spelen.

Estafe�e
Voordat we verder gingen met de estafe�e kwamen de kinderen even tot rust met een pakje
Wicky en wat lekkers, zodat er weer genoeg
energie was voor de spelletjes buiten.
Skippyballen, op klossen lopen en spijker poepen… het waren allemaal onderdelen van de
estafe�e. Het groepje dat als eerste alle onderdelen had gedaan had gewonnen!

Dat laat je niet los
Wij vonden het een erg leuke dag, die ook werd
gewaardeerd door de kinderen. Aan het einde
van de dag waren de kinderen niet weg te krijgen
en vroegen ze zich af of we niet elke week langs
konden komen!
De skippyballen en de knutselspullen hebben we
daar achtergelaten, zodat de kinderen er nu nog
steeds mee kunnen spelen.
Simon Campos Ponce,
leerling van het Stedelijk Gymnasium Leiden
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EFFE ONBEZORGD EEN DAGJE OP STAP
Op een zonnige tweede Pinksterdag zijn wij met
ruim 30 kinderen van de Speelgoedbank Leiden
en JES Rijnland een dagje naar de Linnaeushof in
Heemstede geweest.

Bepakt naar de bus
Van tevoren hadden we boodschappen gedaan
zodat we op de dag zelf leuke pakketjes voor de
kinderen konden maken. We kwamen 's ochtends
vroeg bijeen in De Bakkerij om de pakketjes klaar
te maken met drinken en wat lekkers.
Bepakt en bezakt liepen we vervolgens naar de
Petruskerk, waarbij we onderweg de kinderen
van JES Rijnland ophaalden.
Rond half elf arriveerde de bus waar iedereen
snel een mooi plekje wist te bemach�gen en
waar al snel een gezellige sfeer ontstond.
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Een ac�eve topdag
Toen we in de Linneaushof aankwamen werden
de kinderen verdeeld in kleine groepjes waarna
iedereen het park inging. De kabelbaan, glijbaan
en trampolines waren favoriet. Na twee uur druk
spelen en zwemmen was het �jd voor een welverdiende lunch: friet en een perenijsje.
Na de lunch was het �jd voor een verfrissende
duik in het zwembad. We hebben daarna nog
een uurtje door het park gestruind, terwijl de
kinderen genoten van wat snoep en een wafel.
Om vier uur vertrokken we weer rich�ng huis.
Net op �jd, want op weg naar de bus begon het
heel hard te regenen! Moe, maar wel heel tevreden zakte iedereen weer neer in de bus.
We kijken terug op een geslaagde dag!
Emilie Kruijt, Stedelijk Gymnasium Leiden
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Samen Leven, Samen Eten VIERT HET VERSCHIL
‘Ken je mij?’ Deze vraag stond centraal in de
stageweek van de jongeren van de Interna�onale
Schakelklas. Een week waarin 19 jongeren die
hun laatste jaar van de Schakelklas nu afgerond
hebben, kennis maakten met verschillende groepen in en rond Leiden.
Nadat ze op maandag de laatste voorbereidingen
hadden gedaan voor de Ontmoe�ngsmaal�jd,
vaasjes versierd en in verschillende talen Welkom
op een bord hadden geschilderd, was het dinsdag
�jd voor een maal�jd voor oud- en nieuwkomers
in Leiden onder het mo�o: „Samen Leven, Samen
Eten”.

Samen Leven, Samen Eten
Aangespoord door de betoverende klanken van
zangeres Linda Tulen op het plein, wisten zo’n
270 gasten hun weg te vinden van de tropische
hi�e buiten, naar de koelte van de kerk.
De maal�jd was bedoeld om onze verschillen te
vieren en bruggen te slaan tussen culturen: met
hoofddoek, sproeten, een donker bruine huid,

dakloos, kunstenaar, Leidse Rrrrr, kerkelijk, zichtbare of onzichtbare beperking - allen Mens en
met elkaar het bonte mozaïek van Leiden.

Een pi�ge klus
De 19 leerlingen van de Interna�onale Schakelklas, Syrische en Eritrese jongeren die in twee
jaar worden klaargestoomd om door de stromen
naar Nederlands (voortgezet) onderwijs, liepen
de hele week maatschappelijk stage bij M25
Leiden, het jongerenproject van Diaconaal Centrum De Bakkerij.
Het faciliteren van deze ontmoe�ngsmaal�jd was
één van de ac�viteiten waar zij le�erlijk de handen uit te mouwen moesten steken om zich belangeloos in te ze�en voor (kwetsbare) anderen.
Een pi�ge klus, want naast het leegruimen van
de kerk, klaarze�en en dekken van alle tafels en
het ophangen van de lampionnen, hielpen zij ook
bij uitserveren van het reis-om-de-wereld-buffet:
13 gerechten uit maar liefst negen verschillende
landen.

De pannen en dienbladen gingen schoon op. En
natuurlijk moest na afloop alles weer keurig opgeruimd worden. Hun noeste arbeid werd
beloond met veel dankbaarheid van de aanwezige gasten… en een koud ijsje.

Ze kwamen echt tot hun recht
De docenten die ook aanwezig waren zeiden:
‘Wat is het leuk om de leerlingen in een totaal
andere rol dan op school te zien. Je ziet ze echt
tot hun recht komen!’
Ook de rest van de week kwamen de jongeren
goed uit de verf. Bij de Speelgoedbank hebben ze
bijvoorbeeld hard gewerkt om aangeleverd
speelgoed netjes schoon te maken.
‘Kne�erharde werkers, super beschaafd en
enorm vriendelijk. Welk een fijne menschen’.
Aldus de Speelgoedbank na afloop. En dat zijn
toch berichten waar je na zo’n intensieve
stageweek heel blij van wordt!
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ESCAPE
Nog 17 seconden staan er op de klok… Net op �jd
steken de jongeren de sleutel in het slot. Binnen
de �jd wisten zij te ontsnappen uit de escaperoom van de Meelfabriek. Een uur eerder waren
de jongeren opgesloten in de escaperoom en
moesten zij door het oplossen van puzzels,
raadsels en het goed doorzoeken van de kamer
proberen binnen een uur te ontsnappen.

Dat betekende goed samenwerken, overleggen,
luisteren naar elkaar en taken verdelen.
Vaardigheden die ze goed onder de knie hadden,
het zijn namelijk allemaal jongeren die afgelopen
zomer hebben leren zeilen �jdens een van de
zeilweken van de Weide Aa.

Even ontspannen op het water
Na de escaperoom was het �jd voor ontspanning.
Onder het genot van broodjes en gebakjes hebben we door een mooi zonnig Leiden gevaren.
Er werd nog wat nagekletst over de ontsnapping
en ook nog wat ervaringen gedeeld over de
stukjes op de Bonte avonden van de zeilweken.

Terugblik op geweldige weken
In totaal zijn er afgelopen zomer 11 kinderen via
het Kansfonds meegegaan op een zeilkamp naar
de Weide Aa. Een week vol met zeilen, spelletjes
en natuurlijk mocht een Bonte avond ook niet
ontbreken. Aan het einde van de week hebben ze
allemaal een cer�ficaat gekregen. Waar de één
een week vol zon had, had de ander het wat
minder getroffen met het weer.
Maar de zes jongeren, die op de terugkomdag
aanwezig waren, kijken allemaal terug op een
geslaagde week. Op de vraag of ze volgend jaar
weer zouden willen gaan zeilen, werd door
iedereen volmondig ‘ja!’ gezegd.
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EEN GEWELDIGE MANNENDAG
Met straatpastor Femke Post en jongeren van het
Da Vinci College organiseerden wij voor het eerst
een Mannendag voor dak- en thuislozen in De
Bakkerij. Het was een geweldige dag, maar er
moest op het laatste moment wel wat
geïmproviseerd worden…

Geen paniek!
Zo meldden de kapster en de fotograaf zich kort
voor de bijeenkomst ziek, maar via het netwerk
van De Bakkerij werd er op de valreep een Eritrese leerling-kapper, Mebrathu Tecle, gevraagd en
hij deed het geweldig. Probleem was, dat hij geen
kappers-set had, maar de stagejongeren regelden
via Haarhuis van Tongeren een kappers-set voor
Mebrathu, zodat hij aan de slag kon.
En fotograaf Jannie de Groot, van de Leidse
Amateur Fotografen Vereniging hielp ons ook uit
de brand.

De tafels gedekt
Om 12 uur stonden de door de jongeren
gesmeerde broodjes ham en kaas klaar en lagen
de hamburgers in de oven. De tomatengroentesoep rook lekker en de tafels waren gedekt.
Twaalf mannen werden door straatpastor Femke
Post welkom geheten.
De lunch smaakte prima en de jongeren aten
gezellig mee. Deze Mannendag was de afslui�ng
van een hele week ac�viteiten van de maatschappelijke stage van de jongeren, georganiseerd door
M25 Leiden.

Make-over
Vervolgens werden er heel wat haren geknipt; bij
sommigen ging alles eraf en dat stond nog leuk
ook. Door verpleegkundige Annelies van der
Ploeg (die zich meldde na een oproep op Facebook) werden met veel schwung wangen ingezeept en geschoren en baarden getrimd.
Hoewel ze zoiets niet gewend waren, poetsten de
leerlingen de schoenen van de gasten, na enige
uitleg en oefening, dat wel!
En Adri Lindhout hielp de mannen die dat wilden
met het uitzoeken van een nieuwe ou�it. Een
heel rek met broeken, truien, overhemden jassen
en colberts stond klaar, beschikbaar gesteld door
Dress for Success en de Weggeefwinkel.
Intussen was het gezellig, werd er flink gelachen
en was het goed om te zien dat een van de leerlingen in het Arabisch een gesprek aanknoopte
met een man uit Syrië:
“Ik had een gesprek met een man uit Syrië over
hoe lang hij nu in Nederland is en over zijn zoon
die op de basisschool zit. Beide spraken we in het
Arabisch, wel drie kwar�er. De man zei dat hij het
heel fijn vond om met mij te praten.
We hebben veel raakvlakken met elkaar. Ik ben
namelijk zelf ook als asielzoeker hier gekomen en
daardoor heb ik een beetje hetzelfde meegemaakt als hij. Ik vond het daarom ook fijn om met
iemand te praten uit eenzelfde soort situa�e.
Ik vond het leuk en ik heb er veel van geleerd”.
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MET 160 GASTEN AAN TAFEL !
Ook dit jaar werd er door M25 Leiden en straatpastor Femke Post opnieuw een gra�s kerstdiner
voor dak- en thuislozen georganiseerd.
Op dinsdag 10 december gingen om 17.15 uur de
deuren van de Marekerk open en mochten de
gasten, die buiten in de koude wind al hadden
staan wachten, over de rode loper naar binnen.
160 mannen en vrouwen vonden een plaatsje
aan de gedekte tafels in de met grote kleurige
ballonnen versierde kerk.

Voorbereidingen
In de voorafgaande weken hadden Gerda Pieters,
projectmedewerker van M25 Leiden �jdens het
zwangerschapsverlof van Carijn Westeneng, en
straatpastor Femke Post samen met vier M25-ers,
leerlingen van het Stedelijk Gymnasium,
voorbereidingen getroffen.
Fondsen en diaconieën werden aangeschreven
voor een bijdrage en er werd een oproep gedaan
om verzorgingsproducten (Kerstbubbels) naar De
Bakkerij te brengen. Er werden inkopen gedaan
voor de goodiebags en die werden gevuld.
Op de dag van het diner was het even hard werken met hulp van vrijwilligers van de Marekerk,
van Diaconaal Centrum De Bakkerij en van het
Straatpastoraat. Dat betekende 30 tafels uitklappen, 200 klapstoelen er omheen ze�en en de
tafels dekken. Twee beveiligers hielden intussen
de kerkdeuren in de gaten en de twee EHBO-ers
stonden paraat!
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Kerstmis

Sjaals, Kerstbubbels en een goodiebag

Toen de gasten eenmaal zaten en het Amsterdamse daklozenkoor De Straatklinkers kerstliedjes
had gezongen, klom straatpastor Femke Post achter de microfoon om iedereen welkom te heten.
Ton Jacobs, de predikant van de Marekerk, vertelde vervolgens dat de bijbel op de kansel dit
mooie oude gebouw tot een kerk maakt.
Stadsdichter Marianne van Velzen legde in een
speciaal voor deze avond geschreven gedicht uit
wat kerst betekent. Op haar verzoek lieten De
Straatklinkers iedere keer als het woord Kerstmis
viel een mooie harde roffel horen! Nadat de
straatpastor het kerstevangelie had voorgelezen
bad Ton Jacobs het Onze Vader.

Na het eten werd iedereen uitgenodigd om een
sjaal, muts en verzorgingsproducten uit te komen
zoeken. In een lange rij liep men langs een lint
van tafels. Met daarop sjaals en mutsen, flessen,
spuitbussen, rollers, tubes, tandenborstels,
potjes, pakjes…..het leek wel een kleine markt!
Iedere gast mocht vier verzorgingsproducten
uitzoeken en bij de uitgang kreeg men nog een
goodiebag.
De jongeren mochten meebepalen wat er in deze
tasjes moest komen. Zij kregen een geldbedrag
en hebben hiervoor regenponcho’s, no��eboekjes, pennen en speelkaarten gekocht. Voldaan
ging iedereen naar buiten!

Smakelijk Oosters buffet

Dank

Toen werd het startsein voor de maal�jd gegeven. De gasten werden aan tafel bediend door
een heel legertje vrijwilligers, die af en aan liepen
met volle borden. Andere vrijwilligers schepten
de borden vol met - onder andere - bami of nasi,
vlees- of vegetarische gerechten, saté, kroepoek
en loempiaatjes, in grote warmhoudbakken
aangeleverd door Chinees-Indisch Restaurant
Woo Ping.
Voor de gymnasiasten was het een hele ervaring
om te leren omgaan met de doelgroep, maar dat
ging ze goed af!

We kijken terug op een mooi kerstdiner. Alles was
mogelijk dankzij de daadwerkelijke hulp van de
eerder genoemde vrijwilligers en de professionele
ondersteuning van beveiligers en EHBO-ers.
Dankzij vele enthousiaste breisters, onder andere
van Radius en ‘Help je medemens de kou door’,
en allen die zo royaal Kerstbubbels naar De
Bakkerij brachten! En last but not least dankzij de
onmisbare financiële steun van diaconieën uit de
regio, de Rotary Leiden en par�culiere gi�gevers.
Heel hartelijk dank.
Henrië�e van den Broek
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WAT DE
JONGEREN
ERVAN VONDEN
“Ik vond de verhalen die zij
vertelden erg indrukwekkend, bijvoorbeeld waar en
hoe ze sliepen. En het verhaal hoe zij niet meer dakloos zijn geworden vond ik
ook erg indrukwekkend.
Ik vond het verhaal over
hoe hij een dag door
kwam, door lege flessen te
zoeken en in te leveren, erg
confronterend.”`
Floris
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“Ik heb indrukwekkende
verhalen gehoord van
mensen over hun leven en
waarom zij geen eten
kunnen kopen. Ik heb ook
geleerd dat sommige
mensen met een dak
boven hun hoofd geen
eten kunnen kopen, omdat
zij geen of een heel laag
inkomen hebben.”
Beau

Een dankbare kerst
Het was half september 2019. Een voorlichtingsbĳeenkomst over vrĳwillige
maatschappelĳke stages stond gepland. Met een beetje voorkennis voelde ik me
geroepen te komen. Het duurde niet lang en ik wist dat ik me wilde inzetten voor de
medemens bĳ M25.
Het kerstdiner zou ik doen, samen met drie meiden. Leuk! Ik had er veel zin in.
Opgegroeid als oudste van het gezin met drie broertjes met rugzakjes onder me,
weet ik uit eigen ervaring hoe belangrĳk het is voor mensen die ‘buiten de boot
vallen’ om iemand te hebben die naar hen omkĳkt. Van een huisvriend, die zonder de
steun van zĳn ouders op straat terecht zou zĳn gekomen, tot het lid zĳn van een
vrĳgevige kerkelĳke gemeente. Het leert me om te kĳken naar mĳn naaste en te
delen in Zĳn gaven.
Het regelen van het kerstdiner leek me een zware taak, maar niettemin nam ik de
uitdaging aan. Om te beginnen met het schrĳven van het projectplan. Gek om je nu
plots ‘volwassen’ te gedragen. Het verloop van het project leunde op mĳn schouders.
Nog nooit heb ik me zo verantwoordelĳk gevoeld, maar vreemd vond ik het niet.
Daarna kwamen de goodiebags. Eerst met zĳn vieren brainstormen wat ons handig
leek, vervolgens kĳken wat binnen het budget paste en tot slot de spullen ook
daadwerkelĳk bestellen. Wederom bizar, prĳzen vergelĳken en met grote bedragen
omgaan. Ook nu voelde het niet vreemd.
Het regelen van de versiering is mĳzelf een beetje voorbĳ gegaan. In deze periode
heb ik het redelĳk druk gehad en een van de meiden namen die taak op zich. En dan
tot slot de kers op de taart: het kerstdiner zelf!
Gaaf, indrukwekkend, mooi, dankbaar. Het zĳn een paar van de vele gevoelens die ik
voelde en nu nog steeds voel. Ik heb fijne gesprekken gehad en al kreeg ik van
anderen ‘slechts’ en knikje. Het heeft me geraakt en gevormd tot een ander mens.
Kort samengevat, was het kerstdiner een unieke ervaring. Mĳn verantwoordelĳkheid
heeft een grote vlucht genomen. Ik voel dat ik sneller dingen probeer en daarbĳ
minder terugdeins. Ik voel me dankbaarder dan ooit en zie meer van Zĳn weldaden
in de kleine dingetjes. Het kerstdiner heeft me verder ontwikkeld naar een
zelfstandig persoon. Als ik de kans kreeg zou ik het zo weer doen!
Bas Star, leerling Stedelĳk Gymnasium te Leiden

“Het mooiste vond ik de
vreugde die de mensen
toonden bij het doen van
spelletjes in verzorgingscentrum De Parelvissers.
Ik merkte dat, ook al zie ik
iemand maar één ochtend,
er direct een band is tussen
jong en oud.”
Zahra

“Ik heb geleerd dat ik
misschien vaker moet
praten met mensen waar
ik nooit mee praat.
Ik ben er maandag achter
gekomen dat er heel veel
mensen het niet zo goed
hebben als ik en dat ik dat
misschien meer moet
waarderen.”
Binck

dat ik niet
“Ik heb geleerd gooien,
te
alles hoef weg even
rg
o
o
d
et
h
ik kan
er er weer
zodat een and eleven.”
b
plezier aan kan
Bram

DE BALANS
EN EEN VOORUITBLIK
Wat hebben we bereikt dit jaar?
•

Ruim 300 jongeren ac�ef

•

Contacten partnerorganisa�es en
onderwijsinstellingen bestendigen
en waar mogelijk uitbreiden

•

Een kwalita�ef sterk jaarprogramma
aanbieden

•

Advies en ondersteuning bieden
bij diaconale ac�viteiten van
�energroepen

•

Waar mogelijk advies en ondersteuning bieden bij het opze�en van
nieuwe M25 groepen in de regio

Het laatste vakje blij� helaas open, omdat we
merken dat veel parochiekernen en wijkgemeenten steeds meer kampen met een toenemende
vergrijzing van het ac�eve ledenbestand, dus ook
gewoon geen mogelijkheden zien om een eigen
diaconale jongerengroep op te ze�en.

Nieuwe Plannen voor 2020
Voor 2020 staat er al weer heel wat op het
programma én we hebben ook wat nieuwe ijzers
in het vuur:
Voor komend jaar hebben we contact gelegd met
S�ch�ng Lifegoals Leiden. Een s�ch�ng die zich
richt op maatschappelijke sportprogramma’s voor
kwetsbare mensen in Leiden. Zo is er elke woensdagochtend voetbaltraining met een team van
cliënten van maatschappelijke opvang De Binnenvest en de S�ch�ng Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV). Komend jaar willen we kijken of we
samen een mooie ac�viteit kunnen organiseren.
En we willen aan de slag met het achtste Werk
van Barmhar�gheid, wat door Paus Franciscus in
2016 is geïntroduceerd, namelijk: de zorg voor de
schepping. We willen met kano’s gaan drijfvuilvissen in de Leidse grachten.

WIJ HOEVEN GEEN
PLASTIC SOEP!

Daarnaast blijven de doelstellingen van de afgelopen jaren nog al�jd bovenaan de agenda staan,
want die vormen op zich al een fikse uitdaging:
1. minimaal 300 jongeren inspireren, uitdagen
en ondersteunen om zich belangeloos in te
ze�en voor de zwakkeren en kwetsbaren in
de stad Leiden e.o.;
2. contacten met de onderwijsinstellingen en
maatschappelijke organisa�es bestendigen
en waar mogelijk uitbreiden met nieuwe;
3. een kwalita�ef sterk jaarprogramma aanbieden met afwisselende ac�viteiten geïnspireerd door de Werken van Barmhar�gheid;
4. advies en ondersteuning blijven aanbieden
bij diaconale ac�viteiten van �energroepen
uit parochiekernen en wijkgemeenten én
5. waar mogelijk advies en ondersteuning
blijven aanbieden bij het oprichten van
nieuwe (regio)groepen.
Leiden, 6 januari 2020

Wel zien we dat bestaande jongerenac�viteiten
�jd inruimen voor diaconale ac�es of dat diaconieën uit de wijk een beroep doen op de kennis
en het netwerk van M25 Leiden. In 2019 gebeurde dat bijvoorbeeld vanuit de Binnenstadsgemeente rond de ac�e Vakan�etassen voor
kinderen die ondersteuning krijgen van JES
Rijnland.
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Jongeren van het
Leonardo College houden
een inzamelingsac�e voor
S�ch�ng Babyspullen.nl

