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Omzien naar elkaar gaat gewoon door!
2020 eindigden we in een harde lockdown en
deze ging in 2021 helaas door. De scholen zijn
nog steeds dicht en alles gaat digitaal. ‘Blijf thuis’
was het devies. Waar normaal gesproken de
eerste maanden van een jaar voor M25 Leiden
drukke maanden zijn vol stageweken en
projectdagen werden dit jaar de ac�viteiten een
voor een afgezegd of uitgesteld. ‘A�lazen maar
voor dit jaar’ was een veel gehoorde zin. Het was
een jaar van denken in mogelijkheden en
unicums. Zo was er de eerste online M25
ac�viteit, eten uitdelen aan dak- en thuislozen
was een race tegen de avondklok, op de rode
loper door een middelbare school lopen en een
walk through kerstdiner.
Lockdowns houden M25 niet tegen!
Maar van uitstel kwam gelukkig lang niet al�jd
afstel. Veel kon door het uit te stellen juist
doorgaan:
•
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De jaarlijkse boo�ocht voor dak- en
thuislozen werd verschoven naar
september waardoor we op een prach�ge
zonnige dag heerlijk konden varen over de
Kaag.

•

Het uitje met kinderen van JES Rijnland
werd ook naar september verplaatst en de
kinderen konden daardoor heerlijk
klimmen in Klimpark de Vlietlanden.

•

Van het Zomerfeest voor de kinderen van
het Asielzoekerscentrum in Katwijk hebben
we gewoon een Herfs�eest gemaakt. Met
een springkussen, schminken en na afloop
een heerlijk ijsje!

In een samenleving waarin alles steeds
individueler wordt is het belang van
maatschappelijke stages onder jongeren alleen
maar groter geworden. Deze corona �jd hee�
daarbij vooral geleerd om aanpasbaar te blijven
waar dat kan. Het is de kunst om crea�ef te
blijven. Het afgelopen jaar is dat gelukt en we
hopen dat komend jaar te blijven doen!
In dit jaarverslag een terugblik op een
afwisselend jaar waarin, ondanks de
coronacrisis, gelukkig nog een hele boel
kon!

2021 in aantallen
In 2021 hebben 282 jongeren zich ingezet bij M25 Leiden.
Lintstage
Tijdens een lintstage zijn jongeren door het jaar heen ac�ef bij
verschillende ac�viteiten. In 2021 waren er 129 jongeren ac�ef
in het kader van de M25 Lintstage. Er waren 64 jongeren van het
Driestar College in Leiden en 65 jongeren van het Stedelijk
Gymnasium in Leiden.
Stageweken
De stageweken die dit jaar gepland stonden konden vanwege de
coronamaatregelen helaas niet doorgaan.
Projectdagen
Er hebben in 2021 153 jongeren meegedaan aan een projectdag
georganiseerd door M25 Leiden. De projectdagen konden
coronaproof georganiseerd worden door gastsprekers op scholen
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Winter aan de Lange gracht
M25 in lockdown zorgt voor de nodige uitdagingen. Want wat gebeurt er
als je met de klas zou gaan koken en uitdelen voor dak- en thuislozen maar
je al vanaf half december niet meer op school komt? Dan kom je gewoon
met een klein groepje naar school om toch te koken!
Het is begin februari als Nederland geteisterd wordt met een dik pak
sneeuw. Toch komen de M25 jongeren van het Driestar College uit Leiden
vandaag naar school om een winterse stamppot te maken voor de dak- en
thuislozen uit Leiden. Vooraf hebben ze een boodschappenlijst gemaakt en
berekend hoeveel ze van alles nodig hebben en vanmiddag kunnen ze
ermee aan de slag. En wat is er toepasselijker op deze winterdag dan
stamppot boerenkool met worst?
Iets voor zeven uur ’s avonds komen ze aan bij het stadsbouwhuis waar al
een groep staat te wachten. Op gepaste afstand gaat iedereen in de rij
staan voor een bakje boerenkool en een heerlijk monchou toetje. Daarna
gaat ieder weer zijn eigen weg want ja, een praatje na afloop zit er even
niet in.
Trots op de M25’ers die door weer en wind zorgden voor een heerlijke
warme maal�jd!
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Voor alles is een eerste keer...

Het is een oud gezegde: ‘voor alles is een eerste keer’. Zo ook voor
de eerste online-ac�viteit van M25 Leiden. Dat de Projectdag
‘Different’ van het Rijnlands lyceum Oegstgeest zijn naam eer aan
deed valt niet over te twijfelen. Want ‘anders’ was het zeker, een
online voorlich�ng van S�ch�ng De Binnenvest (de
maatschappelijke opvang in Leiden) via Teams.
Op vrijdag 22 januari kwamen een voor een de jongeren uit de
eerste klas van het Rijnlands Lyceum de digitale wachtruimte
binnen. In De Bakkerij was intussen ervaringsdeskundige Marco
gearriveerd die daar via de laptop zijn verhaal zou vertellen. Na
een inleiding van Sam Thomlinson, medewerker van S�ch�ng De
Binnenvest, over de begon Marco aan zijn verhaal. Het
levensverhaal van een ervaringsdeskundige roept al�jd veel vragen
op en maakt nieuwsgierig want ‘kon je dan niet naar je familie?’ of
‘waar sliep je dan?’ zijn toch dingen die je dan wilt weten! Ook
werd er doorgepraat over eigen ervaringen van de jongeren met
dak- en thuislozen. Het programma Beau en de daklozen hebben
veel jongeren gezien en daardoor hebben ze wel een beeld bij deze
doelgroep. Een van de jongens vertelt:
Een vriend van mij had boodschappen gedaan voor een dakloze en
die meneer was zo blij dat hij een zelfgemaakt liedje voor hem
zong!
Fijn dat het dit keer digitaal kon, maar de volgende keer zien we
elkaar toch graag in het echt!
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Filmopnames in De Bakkerij
Op zaterdag 10 april is het weer eventjes levendig in De Bakkerij.
Vandaag komt Jong Protestant van de Protestantse Kerk
Nederland filmopnames maken voor hun nieuwe programma
‘Jong in ac�e’. Door dit programma willen ze jongeren door heel
Nederland diaconaal in ac�e laten komen. Dat is iets waar M25
Leiden natuurlijk graag aan meewerkt. Dus op deze zaterdag
komen 4 jongeren vanuit de Marekerk in Leiden het programma
doorlopen. Het thema ‘Vluchtelingen’ staat vandaag centraal. De
jongeren gaan aan de slag met stellingen, een quiz over
vluchtelingen, een rollenspel tussen een vluchteling en een
hulpverlener, deden ze de vluchtelingentest en kwam Tadese,
een man die zelf gevlucht is uit Eritrea, zijn persoonlijke
vluchtverhaal vertellen en ging hij met de jongeren in gesprek.
Vragen als ‘Hoe oud was u toen u vluch�e?’ ‘Met wie bent u
gevlucht?’ en ‘Wat dacht u toen u voor het eerst in Nederland
kwam?’ kwamen allemaal voorbij.
Dit allemaal om jongeren door heel Nederland te overtuigen dat
het diaconaal in ac�e komen echt de moeite waard is!
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Happy Stone
De wereld gaat langzaam weer een beetje open na
de lockdown en zo was daar voor M25 Leiden weer de
eerste projectdag. Dit keer was het thema
‘Different’ o�ewel ‘Anders’. Deze Projectdag maakte dat
we weer een beetje terug konden naar de kern van M25
Leiden: jongeren in contact brengen met de meest
kwetsbare groepen van Leiden.
De jongeren van de eerste klas tweetalig onderwijs van
het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest kwamen op
woensdag 9 juni bij elkaar in de aula van school om daar
een voorlich�ng te krijgen van
Hanneke Heshusius namens COOL (Comité
Opvang Ongedocumenteerden Leiden) over Ongedocumenteerden. Dat roept veel vragen op bij de
jongeren want wat maakt nou dat de ene persoon wél
een verblijfsvergunning krijgt en de andere persoon
niet? En is het niet veel slimmer om de problemen in het
land waar de mensen vandaan komen aan te pakken en
daar te gaan helpen?
Na de voorlich�ng wilden de jongeren ook graag wat
dóén voor deze groep. De handen uit de mouwen steken
voor deze groep. Met elkaar hebben ze Happy Stones
beschilderd, stenen om mensen blij te maken, om uit te
delen aan de Ongedocumenteerden in Leiden. Een week
later kwamen zes leerlingen de Happy Stones brengen
en uitdelen. Als klein steuntje in de rug en om te laten
zien dat ze met hen meeleven en aan hen denken.
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Langs de 7 werken
De tweedeklassers van het Rijnlands Lyceum in
Oegstgeest maken op donderdag 10 en vrijdag 11
juni kennis met de 7 werken van Barmhar�gheid. Op
donderdag beginnen de jongeren met het luisteren
naar het levensverhaal van een man die zelf gevlucht
is. Op vrijdag beginnen de jongeren met het verhaal
van een ex-dakloze. Aandach�g luisteren zij naar de
verhalen. Als leerlingen iemand spreken die zelf zijn
verhaal vertelt, zij het een vluchteling zij het een exdakloze, dan is hij al snel niet meer 'die ander', maar
een mens met een verhaal, een mens van vlees en
bloed. Nadat de jongeren vragen konden stellen en in
gesprek konden gaan was het �jd om op de fiets naar
Leiden te vertrekken. Na dit gesprek fietsen de
leerlingen rich�ng Leiden om een pelgrimstocht te
maken langs plaatsen in Leiden die te maken hebben
met de 7 werken van barmhar�gheid. De leerlingen
moesten die barmhar�gheden uitbeelden door een
foto hiervan maken. De bedoeling hiervan is om
jongeren uit te nodigen om diezelfde Zeven Werken
van Barmhar�gheid in onze �jd ook in prak�jk de
brengen.
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Oma’s Cookiebag
Het was een vrolijke boel in de ovenruimte van De Bakkerij op donderdag
17 juni. De tafel stond vol met kleurige gevulde tasjes die de M25’ers van
het Driestar College in Leiden hadden gemaakt. Nadat de jongeren in
oktober vorig jaar een heerlijk Italiaans diner voor de ouderen van Oma
gaat op Stap hadden georganiseerd wilden ze graag nóg wat doen voor de
ouderen en hen vooral laten weten dat ze de ouderen niet waren
vergeten. Het verwentasje kreeg Oma’s Cookiebag als toepasselijke
naam. Dat resulteerde in een tafel vol kleurige gevulde Cookie Bags voor
de ouderen met natuurlijk, om de naam eer aan te doen, heerlijke
zelfgebakken appelmuffins maar ook een zelfgemaakt puzzelboekje, een
mooie zelfgemaakte kaart, een mooi verhaal en een klein cadeautje.
De Cookie Bags werden vervolgens door de vrijwilligers van Oma gaat op
Stap naar de ouderen gebracht die er zeer blij mee zijn.
Een van de ouderen stuurde een bedankje met de tekst: ‘Dank je wel voor
je lieve brie�e, een mooi puzzelboekje is het ook geworden. Ik hou erg van
puzzelen, dus …. Toppie…..En morgen ga ik maar eens bij de koffie één van
de lekker ruikende appelcakejes proeven.’
We kunnen wel zeggen dat het een geslaagde ac�e was van deze M25’ers!
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Zeilweken

Na regen komt toch al�jd weer zonneschijn (en ook
andersom). Ook afgelopen zomer konden 11
kinderen en jongeren uit gezinnen met een smalle
beurs op zeilvakan�e gaan bij Zeilcentrum “de Wijde
Aa”. Dit ini�a�ef is vier jaar geleden ontstaan in
samenwerking met Diaconaal Centrum De Bakkerij en
financieel mogelijk gemaakt door Kansfonds. En wat
hebben ze allemaal weer genoten!

Enkele impressies van de kampleiding
Week 2
De week is voorbijgevlogen! Wat hebben we veel
gedaan. Van smokkelspel, tot waterglijbaan. Van
drijven op een onbewoond eiland, tot zeilen op de
Braassem. Van theorieles, tot nachtzeilen en nog veel
meer! Het was ook nog eens prach�g weer.
Buurman en Buurman gaan het enorm missen. Tot
volgend jaar kampers van weekje 2!
Week 3
Lang geleden leefde de kampers in vrede samen,
maar alles veranderde toen Avatar Roku aanviel. Het
ging onweren! Daardoor konden we eventjes niet het
water op. Maar we hebben hele leuke spelletjes
gespeeld en de kennis van de kampers op de proef
gesteld. Gelukkig konden we later wel weer genieten
van de elementen, met het avond zeilen! De
vuurna�e kwam langs en liet ons genieten van een
heerlijk kampvuur. De luchtmeesters hebben het
zeilen al goed onder de knie. Jip Jip!
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Week 7
De zomer is goed afgesloten met weekje 7. Wat
hebben we veel gedaan! We hebben de hele
Apenheul ontdekt. We hebben een
dagtochtje gedaan, geluncht op het water en een
stormbaan getrotseerd. De week is goed afgesloten
met een aso-diner en een bonte avond. Het Cupidoaapje hee� raak geschoten. De op� en kwadraat
Aapjes hebben super goed gezeild en dat was terug
te zien in alle diploma’s! Lieve kampers, het was
fantas�sch. Tot volgend jaar!
Dankbare ouders
Beste mevrouw Tamara Breton,
Bedankt voor het leuke kamp dat u hebt
georganiseerd.
Mijn zoon Majed vond het harts�kke leuk en super
gezellig en interessant.
Dank u wel en dank aan de hele De Bakkerij, mijn
zoon kwam gister aan en hij hee� het week
afgemaakt.
Hij hee� zijn zwemdiploma behaald, namelijk CWO 1.

3 uurtjes vakan�e

Na twee jaar gingen op donderdag 9 september eindelijk de trossen weer los
voor de tradi�onele boo�ocht voor de dak- en thuislozen van Leiden. Nadat
de boot door de jongeren was versierd in het thema Zon en Zee kwamen de
gasten een voor een aan boord. De sfeer zat er al meteen goed in en toen
we Leiden achter ons lieten was er, om te vieren dat we eindelijk weer met
elkaar konden varen, koffie met gebak.
Toen de lunch begon was er luid applaus toen de soep met gehaktballetjes
werd aangekondigd. Mensen konden heerlijk boven op het dek genieten van
het prach�ge weer en beneden klonk vrolijke muziek.
Een mevrouw vertelde: we konden dit jaar niet op vakan�e, maar deze
boo�ocht voelt als een echte vakan�e!
De M25’ers van het Stedelijk Gymnasium hadden goed hun best gedaan bij
het organiseren van de boo�ocht maar ook �jdens de boo�ocht zelf hebben
ze hard gewerkt om er voor de gasten een onvergetelijke dag van te maken.
Milan (M25’er van het Stedelijk Gymnasium):
Wat voor mij vooral deze dag onvergetelijk maakte waren de reac�es van de
daklozen op deze dag, maar vooral de reac�e van een man die ik al de hele
dag hielp met lopen naar het toilet en op de trap. Nadat ik hem voor het
laatste van de boot af help lopen, fluisterde hij in mijn oren dat hij deze dag
toch “oh zo geweldig” vond. Deze mensen helpen blij maken voor een dag
hee� mij erg geïnspireerd en dit zal ik ook zeker later willen doen
.
Michel (M25’er van het Stedelijk Gymnasium):
Goed eten, mooi weer en uitzicht en geweldig gezelschap maakte vandaag
een van de beste uitjes die ik heb gehad in �jden.
Het was mij daarom een groot genoegen om deze boo�ocht voor hen te
organiseren.
Voor hen hebben wij een maal�jd en een boo�ocht geregeld, voor mij
hebben zij een gezellige dag en meer wijsheid gegeven waar ik erg dankbaar
voor ben.

12

Uitje klimeiland
Een lange slinger fietsende kinderen rijdt op
zaterdagmiddag 18 september door
Leiden. Opgewekt en vrolijk zijn ze op weg
naar het Klimpark bij de Vlietlanden. De
jongeren van M25 Leiden hebben hard hun
best gedaan een leuke middag te organiseren
voor de kinderen van JES Rijnland. Eenmaal
aangekomen bij het Klimpark is het eerst �jd
voor een instruc�e. Want voordat je gaat
klimmen op 4 meter, 7 meter of zelfs 11
meter hoogte moet je wel weten hoe je dat
veilig moet doen. De kinderen mogen eerst
op een oefenparcours even oefenen en dan is
het toch echt �jd om de hoogte in te
gaan. Over en weer wordt iedereen
aangemoedigd, juist ook als het spannend is.
Overal zijn kreten te horen van de M25’ers
als: ‘ Ja, goed zo!’ En: ‘Topper!’ Maar ook
andersom worden de jongeren hard
aangemoedigd. Een van de jongeren schrij�:
‘Wat me opviel was het enthousiasme en het
oog voor elkaar van de kinderen. Je kon zien
dat de meeste kinderen het erg leuk vonden
om een uitje als dit te hebben, waarbij ze iets
nieuws en anders deden. Sommigen vonden
dit ook een beetje spannend, maar toch ook
leuk. Ook hielpen ze elkaar heel goed als iets
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bijvoorbeeld een beetje spannend of las�g
was. Ik vond zelf de 11 meter hoge baan een
beetje eng, maar elke keer werd er een hand
naar me uitgestoken door een van de
kinderen, of riepen ze behulpzame dingen toe.
Ook naar elkaar gebeurde dit, en ik denk dat
dat is wat de dag hee� laten slagen.’
Tussen het klimmen door is er �jd om even
wat te eten en te drinken, er staat een
picknicktafel klaar vol lekkers om weer op
krachten te komen. Daarbij is er zo ook even
�jd om elkaar over te halen om tóch nog wat
hoger te gaan klimmen.
Aan het eind van de middag fietsen we met
z’n allen weer terug naar Leiden, moe van al
het klimmen maar ook vol verhalen.

Het herfs�eest
Wat was dat een dag! Ongeveer 60 kinderen die super
enthousiast kwamen kijken wat ze allemaal konden
doen. We hebben deze middag ontze�end veel
kinderen een glimlach op hun gezicht kunnen
bezorgen. Dat wetende, dat je kinderen met een
enorme bagage die het ook super las�g gehad
moeten hebben met corona, blij kan maken was
super. Ook was het heel bijzonder om te kijken hoe de
mensen in het AZC het hebben. Het was
indrukwekkend en we kregen ook wel echt kippenvel
van hoe uitzichtloos het leven is voor velen in het AZC
in Katwijk. Uiteraard hebben ze een bed om op te
slapen en kunnen ze elke dag eten. Toch weten we
allemaal dat dat ook niet alles betekent. Kinderen die
hier 18 jaar opgroeien en weten dat er een dag komt
dat ze terug moeten naar een vreemd land waar ze
totaal geen affiniteit mee hebben, is toch eigenlijk
best wel bizar.
Ik tenniste even met een jongetje dat hier net een
maand was. Hij sprak nog weinig Nederlands maar
communiceren ging toch best wel oké. Hij vertelde
me over hoe die hierheen gekomen was en dat die
hier met zijn zus en moeder lee� en dat zijn vader
overleden is. Toen die dat zei brak mijn hart wel een
beetje. Hoe koeltjes hij het wist te brengen zonder
enige emo�e. In al deze kinderen zit iets heel
bijzonders. Ze hebben ontze�end veel meegemaakt,
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maar de meesten waren super enthousiast en blij om
hier te zijn. Het leven is oneerlijk en daar werd ik me
toch wel echt bewust van. Om het toch nog even
posi�ef te houden vond ik het een hele geslaagde dag
en de kids ook! Ben tot de conclusie gekomen dat ik
vaker dit soort dingen moet doen, want ik haal er heel
veel voldoening uit. Dus kort samengevat: het was
een hele bijzondere ervaring, het hee� me aan het
denken gezet, en ik zou het zo nog een keer doen
Lina, M25’er van het Stedelĳk Gymnasium

Wat een verwennerij!
Op 4 november 2021 organiseerde M25 Leiden samen met
het Straatpastoraat Leiden een High Tea voor dames in De
Bakkerij. Tien leerlingen van het Leidse Driestar College ( 4de
klas VMBO-T) bedachten de hapjes, deden de
boodschappen, maakten alles klaar en zorgden in de
bekende knalgele M25 polo’s voor de bediening.
Een har�g begin
Vier meisjes dekten de grote tafel in de Turfzaal van De
Bakkerij en schreven een welkom op de flap-over. Zes
anderen kwamen met al het lekkers aan en Carijn
Westeneng van M25 Leiden ze�e vele kannen met
theewater klaar. Begonnen werd met har�ge hapjes: er
kwamen onmiskenbaar heerlijke kaasgeuren vanuit de
Turfzaal!
Intussen druppelden de gasten, eerder persoonlijk
uitgenodigd door straatpastor Femke Post, binnen: zeven
dames en één heer. Er werden twee scootmobielen
geparkeerd en de hulphond van een van de dames zocht
een rus�g plekje op de grond bij zijn bazin.
Na een welkom door straatpastor Femke Post werd er thee
en koffie geschonken en deed iedereen zich tegoed doen
aan de lekkere gevulde flapjes, kleine worstenbroodjes,
wraps en pizzaatjes. Er werd gezellig bijgepraat en een
aantal leerlingen ging in gesprek met de gasten.

Een zoete tweede ronde
De tweede ronde bestond uit zoete hapjes en ook dat was
te ruiken! Heerlijke marshmallows, brownies, muffins,
pannenkoekjes met aardbeien en chocola, minitompouces…..
Omdat er op wat meer gasten gerekend was, kon iedereen
na afloop een bakje met lekkers meenemen.
Het was niet alleen voor de dames een gezellige middag,
maar zeker ook voor de leerlingen, die kennismaakten met
mensen met een verhaal. Mensen die soms helemaal niet
voldoen aan het stereotype beeld van een dakloze. Mensen
die wél een dak boven hun hoofd hebben, maar thuisloos
zijn, geen netwerk of familie hebben. Die dat voor een deel
vinden in de groep die contact hee� met de straatpastor en
die de maandelijkse vieringen bijwonen.
Zoals een van de dames naderhand zei: ‘ik wilde eigenlijk
niet komen, maar ik ben blij dat ik dat wel gedaan heb: ik
heb een heel gezellige middag gehad. Dat was door corona
lange �jd niet gebeurd’.
Voor de organisa�e en de leerlingen (bedankt voor jullie
enthousiaste hulp!) was het een geslaagde ac�viteit. En die
zeven dames en die ene heer: ze hebben genoten. En de
hond? Die gedroeg zich voorbeeldig, zoals je van een
hulphond mag verwachten!
Henrië�e van den Broek
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Jongeren van het Driestar College
verzorgen een High tea voor dak- en
thuisloze dames

En dan ben je opeens een vluchteling
‘Je bent nu een vluchteling. Je kunt niet langer in Syrië
blijven, je moet vluchten. Maar waarheen? Europa?
Door middel van dilemma’s ontdek je de (on)mogelijke
keuzes van een vluchteling. Je doel: jezelf in veiligheid
brengen. Ergens.’
Zo begint het digitale spel van de Evangelische
Omroep. Door middel van verschillende dillema’s
moet je proberen veilig in Europa te komen. Tijdens
de projectmiddag van de eerste klassers van het
Rijnlands Lyceum in Oegstgeest staat het thema
‘Vluchtelingen’ centraal. Een actueel thema nu de
vluchtelingenstroom uit Afghanistan volop in het
nieuws is. Door middel van stellingen gaan de
jongeren met elkaar het gesprek aan. Een stelling als
Ik vind vluchtelingen eng, raar of apart roept
verschillende meningen op. Waar de een niet snapt
waarom je een vluchteling eng zou vinden vindt een
ander vluchtelingen toch wel spannend omdat ze vaak
nog geen Nederlands spreken en je dus niet met ze
kunt praten. De oplossing van de andere jongere was
simpel: de vluchteling helpen met Nederlands leren
en ondertussen proberen te communiceren met
gebaren!
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Take-away kerstdiner: toch een beetje kerst!
Er lag nog net geen sneeuw, maar het was wel
behoorlijk koud….toen zeven leerlingen van
het Stedelijk Gymnasium en een van het
Driestar College begonnen aan de
voorbereidingen van het jaarlijkse kerstdiner
voor dak- en thuislozen in de Marekerk. Het
was 22 december en Nederland was in
lockdown. Voor het tweede jaar op rij gooide
corona roet in het eten….Dus geen volle
versierde kerk met gasten uit de
daklozenwereld aan lange tafels, geen warme
gezelligheid, geen muziek en zang van De
Straatklinkers, maar gelukkig wél een takeaway kerstdiner.
Kerstpakketjes, doucheschuim, dassen,
mutsen en sokken
In de koude kerk -het loonde de moeite niet
om de kachel aan te steken, want de gasten
zouden toch niet lang binnen zijn- werd een
lange rij tafels neergezet. Een deel was
bestemd voor de kerstpakketjes, in rode en
blauwe rugzakjes. Op de andere tafels werden
verzorgingsproducten uitgestald. Die waren
ingezameld door de kinderen van de P.C.
Joppenszschool en in de kerken, die zij met
hun ouders bezoeken.
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Dat werd een enorm lange rij met shampoo,
doucheschuim, tandpasta en nog veel meer.
Meer dan 1000 stuks, zóveel dat elke gast wel
zes producten uit mocht zoeken. Daarnaast
lag een kleurige stapel warme dassen en
mutsen: er was weer druk gebreid! Bovendien
van de De Ruytergroep uit Rijnsburg een grote
par�j kerstsokken!
De laatste rij tafels stond vol met piepschuim
dozen en tassen met warme maal�jden van
Woo Ping, waaruit heerlijke geuren opstegen!
Warme chocola met slagroom
Buiten, op het voorpleintje van de kerk
hadden de jongeren inmiddels een kraampje
opgezet, versierd met gekleurde lampjes.
Daar konden de gasten- sommigen waren er
al vroeg- een beetje warm blijven met warme
chocolademelk met slagroom.
Langzamerhand werd het donker en kouder….

‘Wilt u bami of nasi?’ vroegen de vrijwilligers
achter de tafel en gaven er ook een bakje met
vlees en groente bij.
Even verder werd er een toetje bij gedaan,
gekleurde cakejes, een mini-tompouce en een
mandarijntje. Met gevaar voor lekkage en
losgeraakte deksels werd alles in het rugzakje
gestopt….een tasje zou handiger geweest
zijn… We hoorden vaak: ’Hartelijk dank en
fijne dagen’.
En dan weer naar buiten, de kou in. Hoewel
sommige gasten graag even binnen waren
blijven zi�en om de maal�jd daar op te eten.
Maar dat mocht niet in verband met de
coronamaatregelen. De stoelen waren afgezet
met rode linten. De anderhalve meter werd
zoveel mogelijk in acht genomen en er
werden veel mondkapjes gedragen. Om
besme�ng te voorkomen was meer contact
niet wenselijk.

Bami of nasi?
Toen de beveiligers en de EHBO-ers er waren
ging om 17.30 uur de deur van de kerk open.
Een gestage stroom mensen kwam naar
binnen, kreeg een kerstpakketje, zocht
verzorgingsproducten uit, een das, muts of
sokken en belandde bij het eten.

We hopen dat dit take-away kerstdiner toch
een beetje warmte gaf aan de doelgroep, die
er blij mee was. En met een ‘volgend jaar
weer állemaal aan tafel in de kerk’ gingen we
de donkere en koude avond in.
Henrië�e van den Broek

Terugblik
2021
Wat hebben we dit jaar bereikt?
•
•

•
•

•
•

282 jongeren actief
Contacten partnerorganisaties en
onderwijsinstellingen bestendigen en
waar mogelijk uitbreiden
Een kwalita�ef sterk jaarprogramma
aanbieden
20 modules waarin ac�viteiten van M25
Leiden inhoudelijk en prak�sch zijn
uitgewerkt
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

Waar we in eerste instan�e hoopten dat er
447 jongeren in 2021 de handen uit de
mouwen wilden steken met M25 Leiden. Door
alle maatregelen rondom corona kon veel
helaas niet doorgaan. Desondanks zijn we blij
dat er uiteindelijk 282 jongeren ac�ef zijn
geweest bij M25 Leiden.
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Tijdens het afgelopen jaar hebben we steeds
de contacten warm gehouden. Juist in een �jd
waarin alles op afstand moet, is het goed om
wel contact met elkaar te blijven houden. Zij
het met een telefoontje of een mailtje.
Als bijlage vindt u ook de modules die het
afgelopen jaar zijn uitgewerkt. De bedoeling is
dat deze modules elk jaar worden uitgebreid
met nieuwe ac�viteiten.
Het afgelopen jaar is er vanuit de Protestantse
Kerk Leiden een jeugdpla�orm opgezet om
het jeugdwerk van de protestantse kerken uit
Leiden met elkaar te verbinden. Ook als M25
Leiden hebben we plaatsgenomen in dit
jeugdpla�orm om onder andere mee te
kunnen denken en waar nodig advies te
geven.

Plannen voor 2022
We worden er steeds beter in om vooraf in te
spelen op mogelijke maatregelen. Hierdoor
hebben we goede hoop dat deze ons het
komende jaar minder zullen belemmeren.

Wat staat er zoal op het programma?
Hieronder een korte vooruitblik op 2022:
•

•

•

In januari en februari gaan de jongeren
van het Leonardo College weer 5
donderdagmiddagen aan de slag met
het thema ‘Hoezo Vreemd?’. Hiervoor is
inmiddels al een coronaproof
programma bedacht waardoor het dit
jaar hopelijk door kan gaan.
De jongeren van het Driestar College uit
Leiden gaan van januari t/m juni elke
maand een woensdag koken voor de
dak- en thuislozen van Leiden.
De jongeren van het Stedelijk
Gymnasium uit Leiden organiseren ook
dit jaar weer een ac�viteitenmiddag
voor de kinderen van het
asielzoekerscentrum in Katwijk, een uitje
voor de kinderen van de Speelgoedbank
en JES Rijnland, een boo�ocht voor daken thuislozen en een kerstdiner voor
dak- en thuislozen

Zorg voor de schepping
In 2022 willen we het achtste werk van
Barmhar�gheid in het zonnetje ze�en. Dit
willen we doen door de ac�viteiten die horen
binnen het achtste werk van Barmhar�gheid
verder uit te breiden.

Doelstellingen voor 2022
Komend jaar blijven de doelstellingen van de afgelopen jaren, aangevuld met
de uitbreiding van de ac�viteiten voor het achtste werk van Barmhar�gheid,
boven aan de agenda staan:
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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.

Uitbreiding van het aanbod aan modules van M25 Leiden als handzame
bouwstenen voor de programmering van projectdagen, stageweken en
de planning en organisa�e van M25 lintstages.

5.

Advies en ondersteuning blijven aanbieden bij diaconale ac�viteiten van
�energroepen uit parochiekernen en wijkgemeenten én

6.

Waar mogelijk advies en ondersteuning blijven aanbieden bij het
oprichten van nieuwe (regio)groepen.

7.

Achtste werk van Barmhar�gheid ‘Zorg voor de Schepping’ uitbreiden
met meer ac�viteiten.

