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

Sohrab is een van de �entallen ongedocu-
menteerden die na de slui�ng van de bed,
bad en broodvoorziening in Leiden noodge-
dwongen elders onderdak moesten vinden.

Zo af en toe meldt hij zich bij De Bakkerij
voor ondersteuning bij de huur of wat
aanvullende boodschappenbonnen van het
Steuncomité COOL.

Afgelopen week dronken we even een kopje
koffie in de Ovenruimte en ik vroeg hem hoe
het met hem ging en of hij nog nieuws had
van zijn familie in Iran.

Hij keek me recht aan en woog zijn woorden
voorzich�g op het puntje van zijn tong. De
waarheid was te hard om achteloos de
wereld in te slingeren:
“Meneer Ton, ik heb mijn vrouw en kinderen
al zes jaar niet gezien.”

Zijn stem brak halverwege, alsof hij op dat
moment pas de volle omvang van zijn eigen
woorden had ingezien.

Hij had ze achter moeten laten in Iran toen
hij zijn tocht begon op zoek naar een nieuw
en veilig thuis voor zijn gezin. Er was hoop
geweest en ook vertrouwen, vastberaden-
heid, een sterke wil.

Maar de hoop was gaandeweg vervlogen,
vertrouwen meer dan eens geschaad. Hij
was de overtuiging kwijtgeraakt en wat hij
werkelijk wilde, daarvoor was het al te laat.

Hij had geen thuis gevonden in het nieuwe
land. Alleen een doolhof vol met
ambtenaren. Procedures en papieren, daar
wist hij nu wel alles van.

“Ik zie je over een maand terug”, had hij haar
beloofd toen hij haar achterliet. Die maand
bleek toch te kort en werd al gauw een half
jaar. Een jaar, of twee.

Als zand glipte de �jd hier door zijn vingers.
En deze week maakte hij de zes jaar vol,
maar staarde alleen de leegte hem nog aan.

Zes jaar… dat is een eeuwigheid.

Ton Snepvangers

Coördinator
Diaconaal Centrum
De Bakkerij

EEN EEUWIGHEID

VOGELGEZANG
FOUNDATION



GEWOON NIET NORMAAL
Er was dit afgelopen jaar geen sprake van het
oude of het nieuwe normaal rond de Individuele
Hulp van De Bakkerij. Het was gewoon niet
normaal.
Van lockdown tot avondklok, van vaccina�erace
tot prikver�kkers, alles werd anders en ook de
solidariteit, die nog voelbaar was aan het begin
van de coronacrisis, leek volledig om te slaan in
zinloze straatgevechten.

Nooit gedacht
Nooit gedacht dat ons diaconaal centrum nog
eens dienst zou doen als prikloca�e, maar dat
deed het.
Nooit gedacht dat we ooit nog eens a�aalpunt
zouden worden voor gra�s zel�esten voor de
minima, maar dat werden we.
Nooit gedacht dat in het Atrium van De Bakkerij
nog eens een mandje zou staan met een bonte
verzameling aan menstrua�eproducten, omdat ze
voor mensen in ons land onbetaalbaar werden,
maar dat staat er.

S�ller
De eerste hel� van het jaar was het evident s�ller
aan de Oude Rijn. Veel medewerkers van de
partnerorganisa�es in ons gebouw werkten
grotendeels thuis.
Maar om de veer�en dagen meldden zich trouw
de ongedocumenteerden bij de mensen van
COOL (Comité Opvang Ongedocumenteerden
Leiden) voor de broodnodige boodschappen-
kaartjes van het Rode Kruis en maandelijks

voor een bijdrage in de kosten van hun
slaapplek.

Gewoon niet normaal
Wekelijks hielden oud-huisartsen hun vaste
spreekuur op De Bakkerij, maar de toeloop was
minder. Onze vaste klanten die zich regelma�g
zonder afspraak melden om even bij te kletsen,
hun sores te delen, een boodschappenbon of wat
kleding op te halen, kwamen ook wat minder
frequent. Het land hield de adem in, in afwach-
�ng van de aanstaande verlossing.
En toen die zich eenmaal leek aan te dienen
gingen dan ook in no �me de remmen volledig
los. De straten vulden zich als vanouds, de
terrassen stroomden over, studenten waren
uitgelatener dan ooit tevoren. En ook De Bakkerij
ontwaakte uit de coronaslaap en begon een
eerste inhaalslag aan groepsac�viteiten.

Opnieuw aan de noodrem
Het afgelopen jaar was gewoon niet normaal.
De hulpvragen indringender, het isolement vaak
schrijnender, het onbegrip groter, de toleran�e
kleiner. Begin november trok het kabinet weer
aan de noodrem en diende de omikronvariant
zich al weer aan. Alsof we met zijn allen proberen
op te starten met een aangetrokken handrem.
Gewoon niet normaal...

Ton Snepvangers
Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij
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In juni van dit jaar hee� De Bakkerij samen met S�ch�ng
Urgente Noden Leiden voor een bedrag van € 48.300,- aan
Zomerbonnen uitgereikt aan 43 organisa�es en instellingen in
de regio Leiden ten bate van 1431 huishoudens die financieel
in zwaar weer verkeren. De huishoudens bestonden dit keer
uit 656 alleenstaanden, 94 huishoudens bestaande uit twee
of meer volwassenen, 343 alleenstaanden met kind(-eren) en
338 gezinnen met kind(-eren).
In totaal zijn met deze ac�e 4.830 boodschappenbonnen ter
waarde van € 10 uitgereikt. Dat is ruim 180 bonnen meer dan
in 2020.

Zomerbonnen
Zomerbonnen worden verstrekt aan huishoudens in Leiden
e.o. die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes
aan elkaar te knopen. Het betre� gezinnen die op of onder
de armoedegrens leven en door erkende hulpverlenende
organisa�es worden aangemeld. Ieder huishouden ontvangt
één boodschappenbon van € 10 en voor ieder gezinslid komt
er vervolgens nog een bon bij.

Meer dan gedacht
De Diaconie Protestantse gemeente Leiden
en de RK Diaconie Leiden hebben samen
met SUN Leiden dit jaar dus opnieuw meer
bonnen uitgegeven dan we, op basis van
onze ervaring en rekening houdend met de
gevolgen van de coronapandemie, dachten
nodig te hebben.
Wij hebben gelukkig ook dit jaar weer een
beroep kunnen doen op aanvullende fond-
sen om de s�jging van het aantal aanvragen
alsnog te kunnen honoreren.

Onze hartelijke dank
We danken, mede namens alle huishou-
dens die we ook dit jaar weer even wat
extra financiële ruimte konden bieden, alle
par�culieren, fondsen en instellingen van
harte voor hun bijdrage aan de Zomerbon-
nenac�e 2021.
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Paula van Kalmthout gee� uitleg over de
vaccina�e in het Atrium van De Bakkerij

op woensdag 30 juni 2021.



Op 30 juni kregen ongedocumenteerden de gele-
genheid om zich in De Bakkerij te laten vaccine-
ren tegen corona.

Vaccineren: dé manier om uit de coronacrisis te
komen. GGD Hollands-Midden riep dit voorjaar
verschillende organisa�es in Leiden op om speci-
fieke doelgroepen aan te melden die niet via de
reguliere weg een uitnodiging zouden krijgen
voor de vaccina�e. De Bakkerij en De Fabel van
de Illegaal meldden zo’n 50 mensen zonder pa-
pieren aan.

De Bakkerij als prikloca�e
Op 23 juni volgde een uitgebreide informa�e-
bijeenkomst door de GGD. Met voorlich�ngsma-
teriaal in verschillende talen werden de mensen
aan de Oude Rijn uitgenodigd en geïnformeerd.

Een week later, op 30 juni stonden twee mede-
werkers van de GGD klaar om te prikken, drie
BHV-ers van het Rode Kruis om mensen op te
vangen als zij klachten kregen na de prik en was
De Bakkerij omgetoverd in een veilige prikloca�e.

Het Atrium was inschrij�al, het garderobehalletje
werd prikplek, de Turfzaal en Ovenruimte werden
wachtruimte en via de Kantoortuin van de diaco-
naal medewerkers liepen de gevaccineerden, na
15 minuten wachten, weer naar buiten.

Tegen 13.00 uur kwamen de eerste mensen en
stonden vrijwilligers van Fabel van de Illegaal en
COOL die middag klaar om nog extra vragen te
beantwoorden, eventuele twijfels weg te nemen
en in te schrijven.

Dank aan de GGD en het Rode Kruis
In totaal hebben 35 mensen zich laten vaccineren
met het Jansen vaccin. Daarvan zijn 22 geregi-
streerd bij de GGD, en 13 zijn anoniem gegaan.
Vanuit S�ch�ng LOS (Landelijk Ongedocumen-
teerden Steunpunt) zijn we geïnformeerd dat er
nog extra inloopspreekuren en mogelijkheden
komen om mensen zonder papieren te laten
vaccineren. Mogelijk kan men dan kiezen voor
Jansen of voor Pfizer/Moderna.

Met dank aan de GGD en het Rode Kruis! Wat fijn
dat dit zo geregeld kon worden!
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Het afgelopen jaar speelde corona een grote rol
in ieders dagelijks leven. Dan weer versoepelin-
gen, dan weer een aanscherpen van regels.

Het was prach�g dat onze doelgroep zich in mei
kon laten vaccineren met het Jansen-vaccin. Met
het vaccina�ebewijs zou dit een stuk
bescherming én vrijheid bieden.

Echter… het papieren bewijs was al snel niet
meer voldoende. Een QR-code werd verplicht om
gebruik te kunnen maken van diverse voorzienin-
gen of toegang te krijgen tot verschillende loca-
�es als sportscholen en cafés. Maar hoe kom je
aan een QR-code?

Met een BSN-nummer kan dit misschien vrij
eenvoudig worden aangevraagd, zonder BSN-
nummer (waar het onze doelgroep aan ont-
breekt) is het tot nog toe onmogelijk.
Een domper!

Door de publiciteit op te zoeken en druk vanuit
COOL hopen we dat hier gauw verandering in
komt, want in andere gemeentes en bij de
verschillende AZC’s kan het wel, waarom niet via
de GGD Leiden?

Corona
en QR-code
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Dinsdagochtend 29 maart 2021

Ik haal een van onze bewoners op in Ubuntu, ons
opvanghuis voor ongedocumenteerden. Meneer
M. is hartpa�ënt en sinds de opera�e in 2019
hebben er eigenlijk geen controles meer
plaatsgevonden, omdat hij toen in Ro�erdam
verbleef en daar de specialist zag. Nu hij weer in
Leiden woont, weet hij via de huisarts een nieuwe
doorverwijzing te krijgen naar het ziekenhuis in
Leiden. Omdat dit een eerste consult is, lijkt het
een goed plan hem te begeleiden. Samen maken
we de afspraak en krijgen te horen dat we in het
ziekenhuis eerst langs de administra�e moeten
gaan.
En dan begint het ..

“Hee� u een burgerservicenummer (BSN) ?”
“Nee.”
“Hee� u legi�ma�e?”
“Nee.”
“Oh, meneer is illegaal?”
“Ja zo zou je het kunnen zeggen, maar wij zeggen
liever 'zonder papieren of ongedocumenteerd',
het gaat hier om een onverzekerde pa�ënt.”
“Oh, maar dan moet u wel direct betalen.”
“Nee hoor, het Centraal Administra�e Kantoor
(CAK) vergoedt de medische zorg voor deze
mensen en de kosten kunt u, het ziekenhuis, daar
declareren. Daar zijn speciale formulieren voor,
kijk, ik heb er een voor u meegenomen. “

“Oh, en moet u dat dan invullen?”
“Nee, dat moet u invullen.”

“Oh ja. Ik ga even kijken hoor. Wat is de geboor-
tedatum van meneer? En waar komt hij van-
daan? Oh hij staat er twee keer in, sorry, maar ik
moet deze twee even samenvoegen. En dan vul ik
ook even het formulier in."
“Prima, geen probleem.”

Vij�ien minuten later is alles in orde gemaakt en
worden wij doorgestuurd naar de route Cardiolo-
gie. Daar aangekomen moet meneer zich op-
nieuw melden.

“Nou”, zegt de mevrouw aan de balie, “u moet
eerst naar beneden, naar de registra�e, want ik
kan u niet vinden.”
M. kijkt mij aan. Wat bedoelt mevrouw?
Ik antwoord: “Nou mevrouw, daar komen wij net
vandaan, de administra�e is er beneden 15
minuten mee bezig geweest, zou toch goed
moeten zijn.”
“Nee hoor, ik zie niets, u moet maar even terug.”
“Wij zijn er net geweest, dan gaat u zelf maar
even terug, want anders missen wij onze afspraak
nog.”
“Nou vooruit dan maar, neemt u maar plaats in
de wachtkamer…”

Pfff … meneer M. staat s�lletjes op de achter-
grond te wachten.
Deze mensen zijn vaak onzeker als het om het
betreden van instan�es gaat.
Want zal het allemaal wel goed gaan? Begrijpen
we elkaar? Kun je blijven of word je weggestuurd?

Na het consult bij de cardioloog kondigt de vol-
gende moeilijkheid zich al weer aan.

De medica�e moet worden aangepast, maar
omdat meneer geen BSN hee�, kan de cardioloog
dit niet vanaf haar werkplek doen.
Het moet via de administra�ebalie. Daar gaan we
(weer) langs.
Maar nee, ook hier kunnen ze niet veel betekenen.
Het kan niet worden gefaxt naar de apotheek als
er geen BSN bekend is.

Het meisje kijkt ons verwach�ngsvol aan alsof wij
dan weten hoe het moet. Nee, dat weten wij
natuurlijk niet.

Tenslo�e besluiten we dan maar het papier ge-
woon uit te printen en of wij dan vanmiddag even
langs de apotheek kunnen gaan om het af te
geven, zodat volgende week de medica�e keurig
klaarligt.

Oh, zo werkt dat dus in Nederland...?

Paula van Kalmthout

Woonbegeleider
Ongedocumenteerden

OH, WERKT DAT ZO?
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GEREGELD

In mei 2020 maakte het Neder-
landse Rode Kruis een plan voor
hulpverlening �jdens de corona-
crisis.

Dit resulteerde vanaf de zomer van 2020 in
concrete hulp aan 50 Leidse ongedocumen-
teerden in de vorm van een wekelijkse
boodschappenbon ter waarde van 15 euro.

In 2021 werden door ons zo’n 2.560 kaar-
ten uitgedeeld ter waarde van €38.400,-.
Gezien de aanhoudende coronapandemie
hee� het Rode Kruis de bestrijding van
voedselnood voortgezet tot 1 januari 2022.

Enkele medisch kwetsbaren kun-
nen nog tot 1 juli 2022 rekenen
op hun wekelijkse boodschap-

penkaart als aanvulling op
voorzieningen van de
Voedselbank.
In onderling overleg blij�
het Rode Kruis zoeken
naar alterna�eve mo-
gelijkheden om onze
doelgroep noodhulp
te bieden waar die
het meest nodig
is.



Menstrua�eproducten
Sinds half juli 2021 zijn maandverband en tam-
pons gra�s af te halen bij De Bakkerij. In samen-
werking met het Armoedefonds werd De Bakke-
rij uitgi�epunt om deze producten te verspreiden
onder de minima.

Het Armoedefonds is in 2013 opgericht en zet
zich onder andere in tegen menstrua�e-armoede.
Eén op de �en vrouwen hee� geen toegang tot
producten als maandverband en tampons.
Menstrua�eproducten moeten voor iedere vrouw
beschikbaar zijn die het nodig hee�. Het Armoe-
defonds stelt daarom gra�s menstrua�eproduc-
ten beschikbaar via lokale hulporganisa�es en
andere laagdrempelige loca�es.

De Bakkerij is een van die lokale hulporganisa�es.
Ons centrum is al inzamelpunt voor S�ch�ng
Babyspullen en Voedselbank Leiden. In de stad is
(nog) geen andere loca�e als uitgi�epunt voor
menstrua�eproducten aangemeld, dus helpen wij
waar (nog) geen andere helper is. Het mag in
onze stad toch niet zo zijn dat meisjes en vrou-
wen noodgedwongen thuisblijven omdat ze
ongesteld zijn!

Aanvragen komen binnen via een maatschappe-
lijke organisa�e of professionele hulpverlener op
info@debakkerijleiden.nl o.v.v. Menstrua�epro-
ducten.

Zel�esten voor minima
Sinds 1 juli 2021 kunnen mensen met een
smalle beurs bij De Bakkerij een zel�est
ophalen. Het Armoedefonds stelde daarvoor
320 zel�esten gra�s ter beschikking.

Deze testen zijn in de winkel best prijzig, zeker
omdat je ze maar één keer kunt gebruiken.
De testen zijn makkelijk in gebruik en worden
met een duidelijke handleiding meegegeven.
Binnen 15 minuten weten mensen al of ze
corona hebben of niet. Aanvragen kan via een
maatschappelijke organisa�e of professionele
hulpverlener op info@debakkerijleiden.nl
o.v.v. corona-zel�est.
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restaurant in Leiden), een extra financiële bijdrage
en extra voedselbonnen waren er met Kerst en bij
het Suikerfeest, zodat dat toch iets feestelijks had.

Dit alles was mogelijk door LOF, het Leids Ongedo-
cumenteerden Fonds. Een par�culier fonds, on-
dergebracht bij de Diaconie.

Medische ondersteuning
Ten aanzien van de medische ondersteuning van-
uit de s�ch�ng Gezondheidszorg Illegalen Leiden,
was het overlijden van Kea Fogelberg een groot
verlies. Zij was jarenlang medisch buddy, heel
bekend met en betrokken bij onze doelgroep.

Gelukkig zijn er 3 oud-huisartsen bereid gevonden
het werk over te nemen. In Kea’s naam gaan we
dus door op die weg en wordt er weer structureel
medische ondersteuning geboden.

Door de slui�ng van de Bed, Bad en Broodvoor-
ziening in Leiden op 1 mei 2019 kwamen ruim 20
mensen op straat terecht.

Een aantal wist onderdak te vinden binnen hun
eigen netwerk. Een aantal anderen lukte dat
helaas niet. Zij konden een �jdelijke plek vinden
in Imani, het opvanghuis van Diaconaal Centrum
De Bakkerij en daarnaast konden we met steun
van de gemeente Leiden het opvanghuis van
S�ch�ng Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV)
overnemen, bestemd voor een aantal zeer
zwakke, zieke mensen, aangevuld met drie
andere ongedocumenteerden.

Huizen gezocht
Onze intensieve zoektocht naar huizen dit jaar
voor deze groep hee� verder tot nu toe nauwe-
lijks iets opgeleverd. Begin december kregen we
op de valreep voor een jaar nog de beschikking
over een kleine aanvullende woning voor �jdelijk
onderdak van een aantal gasten. Maar daar bleef
het bij.

We hebben het huisves�ngsprobleem voortdu-
rend als knelpunt aangekaart bij de gemeente
Leiden. Maar die kon hierbij niets voor ons bete-
kenen, net zo min als onze contacten met wo-
ningbouwverenigingen en makelaars.

De woningnood in Leiden is groot, net als in de
rest van Nederland. Onze zoektocht naar passen-
de woonruimte voor onze kwetsbare doelgroep
gaat natuurlijk door.

Maatschappelijke ondersteuning
Maatschappelijke ondersteuning konden we wel
bieden door een tweewekelijks spreekuur in De
Bakkerij, waar door het Rode Kruis verstrekte
voedselbonnen werden uitgedeeld, financiële
ondersteuning werd geboden aan de allerarm-
sten door het leveren van een maandelijkse
huurbijdrage, opwaardering van beltegoeden en
incidenteel ook een fietsvergoeding.

Een gra�s verstrekte maal�jd door de Leidse
ondernemer Woo Ping (het oudste chinees
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Met een dankbaar en vredig gevoel over een
afgerond leven is woensdag 14 april 2021 Kea
Fogelberg overleden. Gepensioneerd huisarts,
nooit in ruste.

Ze stond ruim 25 jaar geleden aan de wieg van
S�ch�ng Gezondheidszorg Illegalen Leiden
(GIL) en begeleidde persoonlijk �entallen on-
gedocumenteerden bij het vinden van passen-
de zorg en ondersteuning bij hun lichamelijke
en psychische problemen. Haar levensmissie
als gepensioneerd huisarts was het helpen van
de meest kwetsbaren onder de kwetsbaren.
En dat deed zij met hart en ziel.

Kea was een markante verschijning met haar
grijze krullen. Bevlogen verzorgde zij elke
donderdagochtend een vast spreekuur voor
medisch advies in ons diaconaal centrum en
praa�en we elkaar bij over de situa�e van deze
of gene, al�jd dankbaar om te kunnen sparren
en elkaar te inspireren.

En, zoals Kea het zelf eens wist te formuleren:
samen te “werken aan het goede in de mens tot
in oneindigheid, in een sfeer van trouw tot in
eeuwigheid”.

Zij kon intens meeleven met haar gasten, en
begeleidde hen waar nodig bij afspraken met
diverse instan�es, medici en psychologen. Soms
reden ze daarvoor samen het halve land door.

Enkelen zagen haar als surrogaat-moeder of
adop�e-oma. Tot het eind toe had Kea oog voor
hun welzijn en bereidde ze vast de nazorg voor
zodat haar overlijden geen nieuw trauma voor
hen zou kunnen betekenen.

De herinnering aan een bijzonder, liefdevol mens
is geboren. We zullen haar bevlogen inbreng,
deskundig advies en warme aanwezigheid ontzet-
tend missen….

Juridische ondersteuning
Ook zijn we blij met het Steunpunt Ongedocu-
menteerden Leiden, gefinancierd door de ge-
meente waarbij alle juridische dossiers nogmaals
worden doorgespit om te kijken of het toch
mogelijk is na vele jaren een verblijfsvergunning
te krijgen of dat terugkeer naar land van her-
komst uiteindelijk toch de enige op�e is.

Falend beleid
De groep uitgeprocedeerde mensen die door ons
ondersteund wordt zijn al 15 tot 28 jaar in
Nederland en zijn ons inziens volkomen tussen
wal en schip geraakt, mede door falend beleid
van de overheid en door het opheffen van de
Bed, Bad en Broodvoorziening in Leiden.

Niet mogen werken, dus geen inkomen, geen
enkel perspec�ef. Geen verblijfspapieren en niet
terug kunnen naar je eigen land. Het is voor hen,
psychisch gezien, dan ook heel erg moeilijk om
voor zichzelf nog enige toekomst te zien.

Gelukkig kunnen we als betrokken vrijwilligers bij
COOL in De Bakkerij tweewekelijks terecht en
proberen we hen met raad en daad bij te staan.
We hopen daar nog lang mee door te kunnen
gaan.

Hanneke Heshusius en Hilde Jansen

Kea Fogelberg
1950-2021
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onder dak te brengen, hee� het Kansfonds ermee
ingestemd om de bijdrage aan te wenden voor
huurbijdragen.

Nieuw en tamelijk onverwacht was de subsidie
van de gemeente Leiden die ons afgelopen jaar
ten deel viel voor huisves�ng van een aantal
ongedocumenteerden in Ubuntu enerzijds, maar
anderzijds ook voor het bieden van hulp waar dit
het meest nodig is.

Wat voorafging
Leiden hee� een rijke historie als Stad van Vluch-
telingen. Toen in 1997 de S�ch�ng Uitgeproce-
deerde Vluchtelingen ontstond vanuit een geza-
menlijk ini�a�ef van de gemeente Leiden, Vluch-
telingenwerk en De Bakkerij, was Leiden regel-
ma�g “het ongehoorzame jongetje van de klas”
omdat er tegen het rijksbeleid in toch hulpver-
lening voor ongedocumenteerden georganiseerd
en gefinancierd werd.

Dit humane beleid mondde in januari 2016 uit in
de opening van een lokale Bed, Bad en Brood. In
de prak�jk bleek dit een zeer kostbare oplossing
voor de gemeente, aangezien de 24-uurs-opvang
van zo’n 30 vaak getrauma�seerde asielzoekers
ook con�nue beveiliging vergt.

LVV pilot
Op 1 april 2019 zijn vijf gemeenten in Nederland
(Groningen, Ro�erdam, Eindhoven, Amsterdam
en Utrecht) gestart met de pilot voor een Lande-
lijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Daarin
staat het zoeken naar bestendige oplossingen
voor vreemdelingen die anders in de illegaliteit
verdwijnen voorop: is het niet in Nederland, dan
daarbuiten. Maatwerk is het mo�o, want ieder
mens is er één.
De maatschappelijke organisa�es waren aan het
begin nog “voorzich�g posi�ef” en “nieuwsgierig”
naar de uitwerking in de prak�jk van de LVV-pilot.
Inmiddels is de sfeer omgeslagen, in ieder geval
wat betre� de LVV Ro�erdam, de voorziening
waar de ongedocumenteerden uit Leiden op zijn
aangewezen

Evalua�e
De LVV-pilot hee� een loop�jd van drie jaar.
Tussen�jdse evalua�es wijzen al direct uit dat de
LVV Ro�erdam de belo�es aan de lokale keten-
partners niet nakomt.
Maatwerk is ver te zoeken, de menselijke maat
nog verder. Maatschappelijke organisa�es in
Leiden blijven samen met De Bakkerij keer op keer
aandacht vragen voor het disfunc�oneren van de
voorziening zoals die het Rijk voor ogen staat. Wij
schreven hier al uitvoerig over in onze voorgaande
Jaarverslagen Individuele Hulp, in te zien en te
downloaden via de website van De Bakkerij.

Kille wind door Leiden
Het voelde soms als vechten tegen de bierkaai. De
wethouder en vervolgens de gemeenteraad met
haar, waren onvermurwbaar. Een lokale Bed, Bad,
Broodvoorziening “mocht niet meer van het Rijk”.

Het Leids Ongedocumenteerden Fonds is eind
mei 2020 ontstaan naar aanleiding van de ab-
rupte slui�ng van de Bad, Bad, Broodvoorziening
aan het Maansteenpad in Leiden, waardoor een
aantal ongedocumenteerde gasten midden in de
Coronacrisis op straat kwam te staan en ook
bewoners van perspec�efwoningen van S�ch�ng
Uitgeprocedeerde Vluchtelingen in hun huisves-
�ng werden bedreigd of de woonruimte al eerder
hadden moeten verlaten.

LOF wil met haar naam enerzijds duidelijk maken
dat wij alle lof hebben voor mensen die spontaan
bijdragen aan dit noodfonds en daarmee ook to-
nen dat zij hart hebben voor het lot van ongedo-
cumenteerden in onze regio.
Anderzijds laat de naam ook zien dat het een
noodvoorziening is in antwoord op beleidsbeslis-
singen die het Leids humanitaire daglicht niet
kunnen verdragen. Zoals witlof, afgesneden van
het licht tot groei wordt geforceerd, zo is ook dit
fonds onder druk tot stand gekomen.

Dankzij diverse coronahulpfondsen was LOF in
2021 een goed gevulde noodvoorziening met zo’n
€ 113.500,-, waarvan € 57.000,- is uitgegeven aan
boodschappenbonnen voor levensmiddelen,
opwaardeerkaarten voor beltegoed, fietsrepara-
�es, reiskosten en een kleine onkostenvergoeding
voor verleend onderdak.

Meevallers
Dat de “pot” zo goed gevuld was kwam met
name door twee uitzonderlijke bijdragen.
Ten eerste kende het Kansfonds ons een zoge-
naamde Exploita�ebijdrage toe voor ons project
Ongedocumenteerden Onderdak.
Toen medio juni al bleek dat er amper zicht was
op nieuwe huizen om de meest kwetsbaren
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Waarvoor dank!
Uiteraard zijn we heel blij met die broodnodige
steun aan onze doelgroep vanuit de gemeente-
raad.

Onze hartelijke dank gaat daarnaast uit naar het
Kansfonds, de Leidse Maatschappij van Weldadig-
heid, Netwerk DAK, Taxicentrale Eltax, de
Herengrachtkerk, S�ch�ng Carolusgulden, Fonds
1818, S�ch�ng Diaconaal fonds hulpverlening
Ekklesia, Diaconie Leiderdorp, Christelijk
Gereformeerde kerk Leiden, wijlen Kea Fogelberg
en al die par�culiere donateurs die LOF een warm
hart toedragen.

En zo werd hetzelfde humane beleid uit 2016
gelijk�jdig met de viering van ’10 jaar Leiden stad
van Compassie’ in november 2020 vakkundig de
nek omgedraaid en de Bed, Bad, Broodvoorzie-
ning midden in de eerste coronalockdown geslo-
ten.

Heel Nederland moest thuisblijven, en dat thuis
werd de ongedocumenteerden ontnomen. Kunt u
het nog volgen??

De wal keert het (zinkende) schip?
Met de eindstreep van de LVV-pilot in april 2022
in zicht, hee� ook een meerderheid van de ge-
meenteraad in Leiden zich inmiddels gerealiseerd
dat de LVV “niet hee� gebracht wat het college
ervan verwach�e, onder andere door de strenge
regels en voorwaarden die bij de LVV in Ro�er-
dam gelden, het gebrek aan begeleiding en goede
opvang”, aldus de mo�e.

Zij zien nu ook in dat de kans nihil is dat de Rijks-
voorziening een structurele passende oplossing
zal kunnen bieden voor de groep ongedocumen-
teerden die inmiddels vaak al 15, 18 of zelfs 24
jaar in Leiden verblij�, waardoor deze groep zich
in een (soms zorgelijk) kwetsbare posi�e bevindt.

Op ini�a�ef van de Christen Unie en gesteund
door de SP, Groen Links, D66, Leiden Par�cipeert
en Par�j Sleutelstad hee� de gemeenteraad er op
11 november 2021 daarom mee ingestemd om in
2022, 2023 en 2024 een bedrag van €100.000,-
per jaar beschikbaar te stellen voor hulp aan
ongedocumenteerden in Leiden in de vorm van
kleinschalige stabiele slaapplekken, voeding,
kleding en begeleiding.
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We zijn dan ook verheugd dat het, ondanks de
grote woningnood, ook gelukt is om tenminste 2
woningen te betrekken en een 9-tal mensen fat-
soenlijk te kunnen huisvesten.

Ubuntu

Sinds begin 2021 huurt De Bakkerij een woning in
de Hoge Mors. De woning hee� de naam Ubuntu
en is speciaal bedoeld voor deze groep mensen
zonder verblijfspapieren. Ubuntu betekent ‘ik ben
omdat wij zijn’. Het is een Zulu en Xhosa woord.
Nelson Mandela legde de betekenis van het
woord uit als: wij zijn slechts mens door de zorg
en liefde voor elkaar.

Lethemba

Medio december 2021 werd een tweede woning
betrokken aan de Hoge Rijndijk. Deze woning
hee� de naam Lethemba die ook uit het Zulu en
Xhosa komt en ‘hoop’ betekent.

De woningen zijn met de hulp van onze conciërge,
COOL-leden, de woonbegeleider en bewoners
opgeruimd en opgeknapt. Er zijn leefregels en
afspraken. De woonbegeleider gaat regelma�g bij
de woningen langs om te kijken hoe het gaat. Het
gaat dan vooral om prak�sche zaken als het
schoonmaakrooster, zijn er nog spullen nodig,
maar ook vaak wordt een luisterend oor geboden.

Sommigen zijn hier al 15 jaar en nog al�jd bezig
met de procedure. Dat is zwaar. Voortdurend
leven tussen hoop en wanhoop. Voortdurend het
gevoel hebben er niet te mogen zijn, opgepakt
kunnen worden omdat je geen ID-bewijs hebt,
onverzekerd rondlopen en niet erkend worden
door Nederland. Het is moeilijk voor hen.

Veiligheid en rust

Het is fijn dat wij een aantal mensen hebben kun-
nen huisvesten en een stabiele woonsitua�e
kunnen geven. Ze weten dat ze daar veiligheid en
rust hebben. Ze zi�en in een moeilijke situa�e.
Maar .. we zijn dringend op zoek naar meer
loca�es om ook de overige ongedocumenteerde
medeburgers een fatsoenlijk dak boven het hoofd
te kunnen bieden.

Gesprekken met verschillende woningbouwvere-
nigingen en de gemeente staan als een vast punt
op de agenda om te onderzoeken of er nog meer
panden beschikbaar zijn. Maar het vinden van
geschikte loca�es is heel moeilijk in deze �jd met
grote woningnood.
Fondsen, en inmiddels ook de gemeente Leiden,
zijn bereid gevonden bij te dragen aan de betaling
van de huur van nog meer mogelijke woningen.
We blijven zoeken en �ps zijn welkom!

In mei 2020, hee� de gemeente de Bed, Bad en
Brood in Leiden gesloten waardoor per direct 22
mannen, in corona�jd, op straat kwamen te staan
en nergens anders terecht konden. Later in het
jaar is ook STUV (S�ch�ng Uitgeprocedeerde
Vluchtelingen) opgeheven, de organisa�e die o.a.
huisves�ng verzorgde voor de ongedocumenteer-
den in Leiden.

Diaconaal Centrum De Bakkerij hee� toen in kor-
te �jd in samenwerking met partnerorganisa�es
het ac�ecomité COOL (Comité Opvang Ongedo-
cumenteerden Leiden) en het noodfonds LOF
(Leids Ongedocumenteerden Fonds) opgericht.
Om hulp te bieden aan en alterna�eve plekken te
zoeken voor deze mensen.

Een aantal van hen waren in staat om binnen hun
eigen netwerk of via malafide huisjesmelkers
onderdak te vinden. In sommige gevallen ontvan-
gen zij hiervoor een financiële tegemoetkoming
vanuit LOF. Dit blijkt niet al�jd een ideale situa�e.
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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 ruim 1300 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.

Dit komt door grote wisselingen in partnerorga-
nisa�es in het veld, verschuivingen in aandachts-
velden bij gemeentelijke en regionale instan�es
en wijzigingen in voorliggende voorzieningen.

Projectmedewerker Tamara Breton

Sinds 1 februari 2018 hebben wij dankzij de steun
van Vogelgezang Founda�on een projectmede-
werker Individuele Hulp aan kunnen stellen. Zij
doet periodiek verslag van haar werkzaamheden
aan de hand van de volgende taakstelling:

1. Contacten onderhouden met hulpverleners,
organisa�es en instellingen in de regio en met
name oog hebben voor nieuwe ini�a�even;

2. Medewerkers en vrijwilligers van De Bakkerij
op de hoogte houden van nieuwe 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 31 december 2021 meldden
zich in totaal 92 cliënten met 259 hulpvragen bij
De Bakkerij. Dat resulteerde in 425 contactmo-
menten 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:
• 21 verzoeken om spoedeisende tandartshulp;
• 26 juridische vragen;
• 40 vragen over (aanvulling op) de Voedsel-

bank;
• 74 vragen over huisves�ng;
• 98 overige vragen over vergoeding reiskosten,

kapper, beltegoed, sokken en ondergoed;
• 7 bewoners uit 6 verschillende landen in onze

noodopvang Makaazi ya Imani.

Ze leiden regelma�g tot een brede waaier aan
verzoeken, contacten, adviezen en doorverwij-
zingen.

Het afgelopen jaar, door of dankzij alle coronabe-
perkingen, is extra ingezet op het verstevigen van
het netwerk voor individuele hulpverlening: con-
tacten zijn aangehaald en er zijn nieuwe verbin-
dingen gemaakt.

Landelijk hee� De Bakkerij zich het afgelopen jaar
aangesloten bij het Pla�orm Migranten Zonder
Verblijfsvergunning, het NOO (Noodopvang
Ongedocumenteerden Leiden) en de Werkgroep
Vluchtelingen.

INDIVIDUELE
HULP VAN
DE BAKKERĲ
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Alle deze ini�a�even willen maatschappelijke
hulporganisa�es in het land met elkaar verbinden
om elkaar te inspireren, ervaringen uit te wisse-
len en waar mogelijk elkaar te steunen in woord
en daad.

Lokaal werd dit jaar veel �jd en energie geïnves-
teerd in het Comité Opvang Ongedocumenteer-
den Leiden. Door de blijvende zorg rond met
name opvang voor maar ook corona-voedselhulp
aan ongedocumenteerden wisten organisa�es
zoals Fabel van de Illegaal, Gezondheidszorg
Illegalen Leiden, Steunpunt Ongedocumenteer-
den Leiden, de Volle Evangelie Gemeente
Oegstgeest en het Rode Kruis elkaar goed te
vinden.

Dankzij een hernieuwd elan vanuit de Von
Münchhausenbeweging (een Leids netwerk van
organisa�es die graag naar vermogen bijdragen
aan de meest weerbars�ge problemen in de
prak�jk) weten instan�es als De Binnenvest,
Sociaal Wijkteams en Housing First ons diaconaal
centrum (weer) goed te vinden.
Regelma�g komt het verzoek om crea�ef mee te
denken over een casus die nét buiten alle kaders
valt, waardoor de oplossing vaak ver weg lijkt.
Het is goed te constateren dat hulpverleners in de
stad niet bang zijn om af en toe gewoon aan
elkaar toe te geven dat ze een situa�e niet
meteen zelf kunnen oplossen, maar juist op zoek
gaan naar samenwerking en versterking.

Ons Atrium tot slot is het afgelopen jaar veelvul-
dig gebruikt ondanks de corona-beperkingen.
Waar voorheen de ontvangsthal vaak overvol zat
met wachtende cliënten voor de diverse spreek-
uren van Vluchtelingenwerk, wordt de ruimte nu
anderszins goed benut.

Zo staat er nog steeds een opvallende rode
klikobak om babykleertjes in te zamelen voor
S�ch�ng Babyspullen, zijn wij al een aantal jaar
vast inzamelpunt voor de Voedselbank met onze
vintage appelkisten, staat er sinds een paar
maanden een mand met (gra�s) menstrua�e-
ar�kelen voor dames en gezinnen met een smalle
beurs, delen wij gra�s covid-zel�esten uit aan
mensen die op of onder de armoedegrens
overleven, en ligt er tot het eind van dit jaar een
echte Rijsberman op de grond.

Dit kunstwerk is speciaal ontworpen voor De
Bakkerij in het kader van de Amnesty Mensen-
rechten-Kunstroute. Een symbolische weergave
van het recht op (voldoende) voedsel door meel
en water met elkaar te mengen.

Zo blijkt ons diaconaal centrum ook dit jaar weer
een bewogen pleisterplaats om te helpen waar
geen helper (meer) is.
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