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Back to normal !
Jaarverslag 2022

Het diaconaal jongerenproject M25 Leiden
Regio wordt mede mogelĳk gemaakt door:
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M25 Leiden gaat terug naar normaal

In 2022 ging de wereld na een corona
periode weer langzaam open.
Daarmee kunnen we wel zeggen dat
het een jaar van uitersten was. Zo
stonden de jongeren van M25 Leiden
in januari bakjes met eten uit te delen
aan de dak- en thuislozen en mocht
dat niet met elkaar opgegeten worden
in verband met de lockdown. Het jaar
sloten we gelukkig af met een ander
uiterste: een overvolle Marekerk waar
ruim 200 gasten een heerlĳk kerstdiner
en kerstpakketje aangeboden kregen.

In het jaarverslag dat voor u ligt, kĳken
we terug op een jaar waarin we
vertrouwde activiteiten weer als
vanouds konden organiseren.
Activiteiten waarin M25 Leiden ten
volste tot zĳn recht komt. Waarbĳ
mensen met elkaar in contact komen,
waar we de verbinding zoeken tussen
jongeren en zoveel verschillende
doelgroepen.

Veel dank gaat dit jaar ook naar Paula
van Kalmthout en Femke Post die het
project fantastisch draaiende hebben
gehouden tĳdens het
zwangerschapsverlof van Carĳn
Westeneng. Mede dankzĳ hen kunnen
we terugkĳken op een jaar met een
hoop verschillende activiteiten waarin
347 M25 jongeren de handen uit de
mouwen hebben gestoken.
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Hoezo Vreemd?

In vĳf middagen maken de jongeren van de tweede klas van
het Leonardo College kennis met verschillende onbekende
doelgroepen.
De eerste middag maken ze kennis met het werk van
Diaconaal Centrum De Bakkerĳ en M25 Leiden. Ook krĳgen zĳ
een voorlichting van stichting De Binnenvest, een stichting die
de opvang van dak- en thuislozen in de regio Leiden verzorgt.
Ex-dakloze Roel vertelt de jongeren over zĳn ervaringen als
dakloze en de weg die hĳ heeft afgelegd om er weer bovenop
te komen en een eigen huis te hebben. Jongeren zĳn
geïnteresseerd in zĳn verhaal en stellen veel vragen: ‘Heeft u
ook echt onder de brug geslapen?’ en ‘Gebruikt u nu nog
drugs?’

De week erop worden ze bezocht door ervaringsdeskundigen
van Lumen en stichting Exodus. Vanuit Lumen komen twee
jonge ervaringsdeskundigen vertellen over hun psychische
problemen en hoe ze daarmee om gaan.
Simone Kramer en stagiaire Sandra vertellen over stichting
Exodus, een organisatie die hulp biedt tĳdens en na detentie.
Want, zo vinden zĳ, iedereen verdient een nieuwe kans. Als
mensen vrĳkomen, willen ze vaak een ander pad bewandelen.
Maar dat gaat niet altĳd vanzelf. Als Exodus staan ze aan hun
zĳde en helpen hen vooruit.
Ervaringsdeskundigen Aaron en Kobus vertellen hun verhaal.
Zĳ zĳn vrĳgekomen na detentie en wonen in een van de
Exodus-huizen. Aaron vertelt de jongeren dat het in het leven
heel belangrĳk is na te denken over de keuzes die je maakt.
Want die keuzes beïnvloeden het pad dat je loopt in je leven.
En let op met wie je omgaat. Want bĳ hem is het daar
misgegaan…Ze zĳn positief over het wonen in een huis van
Exodus, want de begeleiding is meer dan alleen opvang. Er

wordt ook veel gepraat over wat de periode met jou en met
jouw omgeving heeft gedaan. Maar ook wat wil je nu gaan
doen? Nu je weer gaat ‘klimmen’.
Aaron vraagt aan de jongeren: wat vinden jullie van iemand die
iemand heeft vermoord? “Nou”, zegt een van de jongeren
resoluut: “..dan de groeten met je. Doodstraf.” Dan is er ruimte
voor gesprek en dat gaat over vergeving en nieuwe kansen.
Het is een bĳzondere middag en maakt veel indruk op de
meeste jongeren.

Op de derde middag gaan de jongeren op pad naar de
Internationale Schakelklas, een klas waar jongeren uit het
buitenland Nederlands leren om daarna in te stromen op een
Nederlandstalige school. Hier maken de jongeren kennis met
elkaar en wisselen ze ervaringen uit door middel van vragen en
spelletjes.

De 4e en 5e middag staan in het teken van stichting Arian.
Karaneh komt langs om te vertellen over stichting Arian, een
stichting die Afghaanse vluchtelingen die in de regio worden
opgevangen, helpt met voedsel, kleding en schoolspullen. De
week erop doen de jongeren een sponsorloop voor stichting
Arian. De jongeren mogen zelf een manier kiezen om geld op
te halen voor de stichting. Sommigen dansen, anderen
zwemmen en sommigen rennen. Hiermee haalt de klas samen
190 euro op.
In de eindpresentatie over de reeks vertellen jongeren dat ze
geleerd hebben dat de onbekende groepen heel dicht bĳ
henzelf liggen. Het krĳgen van psychische problemen zou hen
bĳvoorbeeld ook kunnen overkomen of iemand uit hun
omgeving zou dakloos kunnen worden.
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Rĳnlands Lyceum Oegstgeest

ʻBent u dan komen lopen naar Nederland?’ Zomaar een
van de vragen die de jongeren van het Rĳnlands Lyceum
Oegstgeest stellen aan de gevluchte man die hen vertelt
over zĳn vlucht naar Nederland en het leven dat hĳ hier
heeft opgebouwd. Twintig jongeren luisteren naar een
presentatie over het werk van Vluchtelingenwerk
Nederland en het levensverhaal van een man die vluchtte
uit Eritrea.
Na deze informatie gaan de jongeren zelf aan de slag met
een spel waarin ze de route bewandelen die een
vluchteling bewandelt: status krĳgen, de taal leren, de
juiste hulpverleners opzoeken, een baan vinden, sociale
contacten opbouwen,… De jongeren kunnen hierdoor een
goed beeld vormen van de werkelĳkheid van vluchteling
zĳn.

Op woensdag 15 maart is de 2e klas van het RLO
uitgenodigd om meer te horen over M25 Leiden, de
werken van Barmhartigheid, het bĳzondere aan
kennismaken met ‘vreemde’ doelgroepen en kennis te
maken met het werk van De Binnenvest. Edwin en Nikki
geven hun presentatie. Edwin geeft informatie over de
maatschappelĳke opvang in Leiden. Kun je dat zien aan
de buitenkant? Voor wie is dat? En wat houdt het precies
in als je daar terecht komt? Wat is het perspectief?

Er wordt bĳ ‘daklozen’ vaak gedacht aan ‘de zwerver
onder de brug’. En ‘hĳ zal het er zelf wel naar gemaakt
hebben’. Maar niets is minder waar. Het kan iedereen
overkomen: een gezin, een man met een goede baan die

ineens ontslagen wordt, een jonge vrouw die door
scheiding op straat komt te staan.

Nikkie, ervaringsdeskundige en nog jong (begin 30) vertelt
haar verhaal. Hoe zĳ op straat is beland en heeft
gezworven, maar uiteindelĳk toch uit dat dal is
geklommen. En nu weer een eigen huisje heeft. Over haar
kritiek op de hulpverlening, maar ook over de goede
kanten ervan. In de prachtige zaal van het
Kinderweeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht luisteren
de jongeren en is er gelegenheid tot vragen stellen.

Na afloop is er een stadswandeling. Edwin laat de plekken
zien waar de maatschappelĳke opvang is gevestigd en
Nikki neemt ons mee door de stad naar plekjes waar zĳ,
als dakloze, haar verdriet en eenzaamheid voelde, maar
waar zĳ ook haar houvast vond.

Het was opnieuw een indrukwekkende M25 activiteit
waarbĳ jongeren kennis konden maken met
een heel andere wereld…
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Kalsbeek Zorgweek

Op 14 maart vond op het Kalsbeek College in Woerden de jaarlĳkse
oriëntatiedag plaats met het thema ʻZorgʼ. Jongeren uit de vĳfde
klassen konden zich inschrĳven op verschillende workshops/
presentaties.
Over de hele dag verspreid schreven zoʼn 75 leerlingen zich in voor
de presentatie van Diaconaal Centrum De Bakkerĳ en M25 Leiden en
hebben met aandacht geluisterd naar de geschiedenis van het
Diaconaal Centrum, over de hulpverlening toen en over de
hulpverlening nu. En wat is diaconie eigenlĳk? En welke werken van
Barmhartigheid kennen wĳ en wat kunnen wĳ daar nu mee, in deze
tĳd?
Er kwamen veel vragen los, met name ook over het onderwerp
vluchtelingen en dak- en thuislozen. Maar ook het thema armoede
en wat kunnen wĳ in de samenleving betekenen voor mensen die
hierdoor getroffen worden, hoe kunnen wĳ een steuntje in de rug
geven?
Het was een lange dag, maar zeer de moeite waard!
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Spelletjesdag bĳ AZC

Op maandag 25 april 2022 organiseerden vĳf
jongeren van de vĳfde klas van het Stedelĳk
Gymnasium Leiden een spelletjes dag voor kinderen
van het asielzoekerscentrum (AZC) in Katwĳk.
Rond 10.00 uur kwamen de kinderen
binnenstromen. Met een opkomst van 60 kinderen
was deze groep groter dan verwacht en werd het
een uitdaging om ieders aandacht te krĳgen. Maar
toen dat eenmaal gelukt was, kon de dag van start
gaan met een gezamenlĳke stoelendans.

Dat vond iedereen erg leuk, maar … het mooie
springkussen trok nog meer de aandacht! De
kinderen werden in drie groepen verdeeld. Want
naast het springkasteel kon er geschminkt worden
en konden cakejes worden versierd. Er waren twee
rondes, een in de ochtend en een in de middag.
Sommige kinderen vonden het zo leuk dat ze in de
middag nog een keer terugkwamen. Door de grote
opkomst was de schmink en de versiering voor de
cakejes na de ochtend op en moest er worden
geïmproviseerd. Dit werd opgelost door ʻTien tellen
in de rimboeʼ met de kinderen te spelen. Bĳ het
naar huis gaan kregen de kinderen nog bellenblaas
mee naar huis.

Gabriëlle:

“het was een bĳzondere dag en ik heb ervaren dat je kinderen zo makkelĳk
een onvergetelĳke tĳd kunt bezorgen.

Het was leuk om te zien hoe lekker de kinderen aan het spelen waren en ik
vond het mooi dat wĳ zo een leuke dag voor hen konden organiseren.

Op het einde gaf een van de kinderen ons ook allemaal een knuffel en zei
hĳ: ‘komen jullie morgen weer?’

Dat was zo ontzettend lief en het raakte me ook wel omdat deze
kinderen het natuurlĳk niet altĳd even makkelĳk hebben.

9
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Beeldhouwen met M25!

Maandag 2e Pinksterdag hebben vĳf jongeren van de
vĳfde klas van het Stedelĳk Gymnasium Leiden een
beeldhouwworkshop georganiseerd voor de kinderen
van de JES Rĳnland weekendklas.
De jongeren voeren het project van a-z uit. De
inventarisatie, het vastleggen van de locatie, het
ontwerpen en verspreiden van de poster, het
opstellen van de begroting, het aanvragen van de
fondsen en de financiële verantwoording achteraf.

Een van de jongeren vertelt: “Voorafgaand aan 6 juni
vond een heel proces plaats: bellen, regelen,
overleggen en het plan weer aanpassen. We
begonnen met het idee van een kookworkshop en
een bioscoopfilm, maar dat werd al snel afgeschoten
vanwege de logistieke problemen. Daarna hebben we
met het circus contact gehad over een workshop
maar zĳn uiteindelĳk uitgekomen bĳ Simone van
Holst in haar beeldhouwatelier aan de Kenauweg in
Leiden. Hier kon tĳdens een themaworkshop met
gemakkelĳk te bewerken materiaal (zeepsteen) in één
ochtend vanuit een startmodelletje een leuke (dier-)
figuur worden gemaakt.
Door te raspen met de vĳl, te schuren en in te wrĳven
met olie kon iedereen naar huis met een mooi
werkstuk zoals een uil, olifant, hartje, schildpad of
krokodil. Ook kregen we uitleg over de verschillende
soorten steen en de verschillende gereedschappen
die de beeldhouwer gebruikt.

Er was enorm veel enthousiasme onder de kinderen,
iedereen zat druk te raspen en te schuren. Er was
pauze met koffie, thee, limonade, koekjes en
afsluitend een lunch met heerlĳke broodjes en
krentenbollen. Een super leerzame en gezellige dag!"
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Hawaï!

Regen, wind, bewolking en 16 graden was ons
voorspeld. Windstil, een stralend zonnetje en 21
graden werd ons gegeven voor onze traditionele
boottocht. En zo voeren we een leuke middag
tegemoet.
Met in totaal 66 mensen was de boot van boven tot
beneden goed gevuld. Veel mensen zaten beneden,
anderen genoten van de zon op het dek. Aan alle tafels
werd gezellig gepraat, mensen genoten van het uitzicht
en elkaars gezelschap.

Een jongere vertelt:
“10 juni 2022 organiseerden wĳ een boottocht voor
dak- en thuislozen. Wĳ hebben meerdere keren met
M25 om de tafel gezeten om te bespreken hoe we
deze dag het beste vorm konden geven. We kozen als
thema Hawaii.
Toen zĳn we begonnen met het werven van fondsen
om deze dag mogelĳk te maken.
Op 10 juni was de dag waar wĳ in spanning naar
uitkeken, de boottocht. Een mooie tocht langs de
eilanden op de Kaag. Iedereen die de boot op kwam
en dat wilde kreeg Hawaiiaanse versiering,
bĳvoorbeeld een ketting met regenboog gekleurde
blaadjes. Dit was een groot succes. We hebben
gezellig een praatje gemaakt, spelletjes gespeeld en
lekker gegeten.
Iedereen die dat wilde kreeg tĳdens de tocht een paar
broodjes, wat kroketjes en rundersalade, mogelĳk
gemaakt door Rederĳ van Hulst.

Na en tĳdens de boottocht kregen we veel reacties
over hoe gezellig ze de boottocht vonden, dit was erg
leuk om te horen. Het was een groot succes!”

11



12

Moskee bezoek

Maandag 13 juni is de tweede klas HAVO van het Rĳnlands
Lyceum Oegstgeest op bezoek geweest bĳ de Mimar Sinan
Moskee aan de Curaçaostraat in Leiden.
Het was een informatieve middag. Op onze sokken liepen we
naar de gebedsruimte waar we plaatsnamen op de grond. Er
werd een presentatie gegeven door de imam en een student.
Zĳ vertelden over de vĳf zuilen van de Islam, de culturele en
religieuze gebruiken, dat dit gebouw vroeger een kerk was en
het liefdadigheidswerk dat de moskee doet.
De leerlingen kregen alle ruimte om vragen te stellen. Hier
maakten ze dankbaar gebruik van. Een greep uit de vragen:
'Hoe werkt de Ramadan precies?' 'Waarom is de
gebedsruimte voor de vrouwen zo veel kleiner dan die voor de
mannen?' 'Wat is het verschil tussen deze Turkse moskee en
de andere moskeeën in de stad?'. Daarna werden we
rondgeleid door de moskee. We kregen de gebedsruimte voor
de vrouwen, het leslokaal voor de kinderen en de wasruimte te
zien. We eindigden buiten bĳ de minaret.
We werden bĳzonder gastvrĳ ontvangen. Dank daarvoor!
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Visser ‘t Hooft steekt de handen uit de mouwen

Het is onrustig in het theater van het Visser ’t Hooft
Lyceum in Leiden. 55 jongeren komen langzaam
binnengedruppeld en ploffen neer op de stoelen. Voor in
het theater staan Nikkie en Marco van Stichting De
Binnenvest. Zĳ zullen vanochtend een voorlichting geven
over dakloosheid en over Stichting De Binnenvest. Na een
korte introductie begint Marco met zĳn verhaal. Het wordt
muisstil in het theater. Marco vertelt hoe verschillende
omstandigheden ervoor zorgden dat hĳ dakloos is geraakt
en hoe hĳ uiteindelĳk hulp heeft gekregen. Er komt een
luid applaus als hĳ vertelt dat hĳ inmiddels weer een baan
en een eigen woning heeft.

Twee verdiepingen lager zitten ook 55 jongeren. Zĳ
luisteren naar een voorlichting over Voedselbank Leiden.
Steeds meer mensen doen door de huidige energiecrisis
een beroep op de Voedselbank. Gelukkig zĳn er mooie
initiatieven in de omgeving zoals een boer die een stuk
land speciaal voor de Voedselbank verbouwt.

’s Middags steken de jongeren zelf de handen uit de
mouwen. Na de voorlichting van de Voedselbank hebben
de jongeren de noodzaak van de inzameling goed door.
Van tevoren konden mensen zich opgeven om mee te
doen aan de ophaalactie.

In totaal hebben 76 mensen meegedaan met de
ophaalactie en hebben de jongeren heel Leiden,

Oegstgeest, Leiderdorp en Voorschoten afgefietst om de
boodschappentassen op te halen.

Een van de jongeren zegt eerlĳk: ‘Ik doe het niet omdat
het leuk is, maar wel omdat je zo het goede doet en dat is
belangrĳk’.

13
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M25 Leiden aan de kook!

Wekelĳks wordt door vrĳwilligers uit Rĳnsburg gekookt voor een
groep dak- en thuislozen in Leiden. Het afgelopen jaar hebben
jongeren van M25 Leiden ook regelmatig een kookbeurt op zich
genomen. Op woensdag 16 november verliep dit anders dan
andere weken. Een aantal weken daarvoor is er vanuit het
kernteam van het kookproject contact gezocht met de Hema in
Leiden en de diaconie van de Protestantse Gemeente
Rĳnsburg om te kĳken of al onze vrienden konden worden
voorzien van warme kleding. Hier hebben zowel de Hema als
de diaconie enthousiast op gereageerd en is een extra
koopavond georganiseerd. Woensdag 16 november heeft deze
extra koopavond plaatsgevonden.
Een warme jas
En wat was dit een feest. Niet alleen voor de dak- en thuislozen
maar ook voor de medewerkers van de Hema, alle vrĳwilligers
uit Rĳnsburg die mee waren om te helpen met uitzoeken van de
aankopen, de diaconie, M25 Leiden, handhaving (die ook
graag even langs wilde komen) en voor het kernteam. Wat
hebben onze vrienden genoten van het eten wat dit keer niet
op straat hoefde te worden opgegeten, maar nu heerlĳk binnen
aan een tafel in het restaurant van de Hema. Waar na afloop
onder het genot van een kopje koffie of thee met gebak kon
worden nagetafeld.
Allemaal hebben ze in bescheidenheid en met de hulp van de
vrĳwilligers uit Rĳnsburg en medewerkers van Hema een en
ander uitgezocht. Dankbare en stralende gezichten gingen de
winkel uit.
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Gelukkig weer een echt kerstdiner!

Het was nog een beetje spannend, corona was niet
helemaal weg…. maar na twee jaren van bakjes eten
uitdelen buiten bĳ het Stadsbouwhuis en in de opvang
(2020) en binnen in de Marekerk (2021), zat op woensdag
21 december 2022 de goed verwarmde Marekerk weer vol
met 200 dak- en thuislozen.
Het kerstdiner kon gelukkig doorgaan!

Voor die tĳd was er hard gewerkt: de jongeren van M25
Leiden, dit jaar zeven leerlingen van het Stedelĳk
Gymnasium in de knalgele T-shirts, waren druk geweest
met de voorbereidingen. Fondsen aanschrĳven en plannen
maken. Op de dag zelf de kerk versieren en alles klaar
zetten voor het eten. Samen met vele vrĳwilligers van het
Straatpastoraat en de Marekerk.

Naar binnen
Om 17.15 uur gingen de deuren open. Een gestage stroom
van bezoekers kwam binnen. Met een armzwaai of een
luide groet, met een kerstmuts op, wat bedremmeld of
uitbundig, op een scootmobiel of met een hond.…allemaal
zochten ze een plekje aan een van de 13 feestelĳk gedekte
tafels. Het Amsterdamse koor De Straatklinkers installeerde
zich op zĳn vaste plek en begon kerstliedjes te zingen. Het
eten, van restaurant Woo Ping, werd binnengebracht en
een legertje ‘opscheppers’ stond klaar achter de bakken.
Vanaf de kansel heette straatpastor Femke Post de gasten
welkom, waarna ze het kerstevangelie voorlas en dominee
Ton Jacobs van de Marekerk het Onze Vader bad.

Oosterse gerechten
Zoals altĳd werden de gasten aan tafel bediend: de
vrĳwilligers en de jongeren van M25 liepen in een lange rĳ
langs de ploeg die de borden vol schepte met heerlĳk
oosterse gerechten. Het eten viel in de smaak, zodat voor
velen een tweede bordje gehaald werd! Nadat ook de
vrĳwilligers gegeten hadden werd wat er over was in bakjes
aan de gasten meegegeven voor thuis. Als toetje kreeg
iedereen een zakje met een sinaasappel en wat lekkers
mee naar huis.

Cadeautasjes, sjaals en shampoo
Aan het eind van de gezellige en geanimeerde maaltĳd
stonden er cadeautasjes klaar, met voor de rokers een
pakje shag en voor anderen een bon van een supermarkt.
Er waren ook ingezamelde warme sjaals, via onder andere
Facebook, LinkedIn en een artikel op sleutelstad.nl, en
verzorgingsproducten, waarvoor leerlingen van het
Leonardo College actie gevoerd hadden.
Met een ‘bedankt hoor, het was lekker’ of ‘tot volgend jaar’
gingen de gasten naar buiten, hopelĳk een beetje warme
kerst tegemoet.
De beveiligers en de EHBO-ers hadden de hele avond
niets te doen…alleen de twee aanwezige honden wilden
elkaar hard blaffend in de haren vliegen….

Straatpastor Femke Post en projectmedewerker Carĳn
Westeneng van M25 Leiden waren blĳ dat het kerstdiner dit
jaar weer in zĳn traditionele vorm door was gegaan.

Henriëtte van den Broek
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Lintstage

Bĳ een lintstage zĳn de
activiteiten verspreid over

meerdere dagen in het jaar

2022 in aantallen

In 2022 hebben 347 jongeren zich ingezet bĳ M25 Leiden Regio.

Lintstage:

Dit jaar waren er 104 jongeren van drie Leidse
onderwĳsinstellingen actief in het kader van een M25 Leiden
Lintstage: 20 van het Leonardo College, 37 van het Stedelĳk
Gymnasium en 47 van het Driestar College.

Projectdagen:

Dit jaar namen 243 jongeren deel aan M25 projectdagen rondom
diverse thema’s. De jongeren kregen van veel maatschappelĳke
organisaties uit Leiden voorlichting en hebben op verschillende
plekken de handen uit de mouwen gestoken. De jongeren die
deel hebben genomen aan een projectdag waren afkomstig van
het Rĳnlands Lyceum Oegstgeest, het Visser ‘t Hooft Lyceum uit
Leiden en het Kalsbeek College uit Woerden.

Projectdag

Bĳ een projectdag is er een
programma voor één dag
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Terugkĳken en vooruitkĳken

Wat hebben we dit jaar bereikt?

• 347 jongeren actief

• Contacten partnerorganisaties en
onderwĳsinstellingen bestendigen en
waar mogelĳk uitbreiden

• Een kwalitatief sterk jaarprogramma
aanbieden

• Advies en ondersteuning bieden bĳ
diaconale activiteiten van tienergroepen

• Waar mogelĳk advies en ondersteuning
bieden bĳ het opzetten van nieuwe M25
groepen in de regio

We zĳn blĳ dat er in 2022 347 jongeren bĳ
M25 Leiden hebben kennis gemaakt met de
8 werken van Barmhartigheid om zo te leren
wat zĳ zelf concreet voor een (kwetsbare)
ander kunnen doen. In een tĳd waarin steeds
meer jongeren niet kerkelĳk zĳn en niet
bekend zĳn met christelĳke waarden en
normen blĳft het belangrĳk om hen te laten
zien dat een ander helpen ook laagdrempelig
kan zĳn. Daarnaast hebben ze zich ook
allemaal maatschappelĳk ingezet bĳ diverse
acitiviteiten. Dit opent hen in meerdere
opzichten de ogen en vergroot hun ‘bubbel’.
In de praktĳk merken we de bereidheid tot
helpen en vrĳwilligerswerk groter wordt na

het meedraaien met M25.

We hebben afgelopen jaar weer diverse
activiteiten georganiseerd voor de diverse
doelgroepen die Leiden rĳk is. Het is mooi
om te zien dat we deze warme contacten ook
na twee jaar corona konden behouden
waardoor we weer meer dan genoeg aanloop
hadden bĳ onze activiteiten. Tĳdens deze
activiteiten is het ook steeds duidelĳker
geworden hoe de aantallen binnen de
verschillende doelgroepen gegroeid zĳn. Ons
kerstdiner is sinds jaren niet zo druk bezocht
geweest met ruim 200 mensen. We zĳn blĳ
met zo’n grote opkomst maar tegelĳkertĳd
betekent dit ook dat deze groep in aantal is
toegenomen. En tĳdens een voorlichting van
Voedselbank Leiden hoorden we dat ook
daar het aantal mensen is toegenomen.
Des te meer reden om ons ook in 2023 in te
blĳven zetten voor deze doelgroepen!

Doordat Carĳn Westeneng als vaste
projectmedewerker een groot deel van 2022
wegens zwangerschapsverlof was
uitgevallen, hebben we moeten besluiten de
afronding van de M25 modules en het
achtste werk van Barmhartigheid (zorg voor
de schepping) naar 2023 door te schuiven.

Vooruitblik naar 2023

• In januari start weer een nieuwe editie
van de lintstage ‘Hoezo Vreemd?’

• Op donderdag 16 maart hebben 85
jongeren van het Rĳnlands Lyceum
Oegstgeest een mooie projectdag voor de
boeg.

• Tĳdens deze projectdag zullen ook een
aantal jongeren aan de slag gaan met het
achtste werk van Barmhartigheid bĳ de
moestuin Bontekoe waar op biologische
wĳze voedsel wordt verbouwd voor de
Voedselbank en een activiteit bĳ de
Grachtwacht Leiden.

• In mei en juni mogen we als M25 Leiden
twee stageweken verzorgen met jongeren
van het Rĳnlands Lyceum Oegstgeest. Zĳ
hebben deze weken uitwisselings-
studenten op bezoek uit Duitsland en
India.

• We starten binnenkort met de
voorbereidingen voor de jaarlĳkse
boottocht, een leuk uitje op tweede
Pinksterdag en en een activiteitendag bĳ
het AZC.

Kortom: 2023 belooft een spetterend jaar te
worden!
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Doelen 2023

Komend jaar blĳven de volgende doelstellingen voor M25 Leiden
staan:

• Minimaal 300 jongeren inspireren, uitdagen en ondersteunen om
zich belangeloos in te zetten voor de zwakkeren en kwetsbaren in
de stad Leiden e.o.;

• Contacten met de onderwĳsinstellingen en maatschappelĳke
organisaties bestendigen en waar mogelĳk uitbreiden met nieuwe;

• Een kwalitatief sterk jaarprogramma aanbieden met
afwisselende activiteiten geïnspireerd door de Werken van
Barmhartigheid;

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

• Advies en ondersteuning blĳven aanbieden bĳ diaconale
activiteiten van tienergroepen uit parochiekernen en wĳkgemeenten
én

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

• Werving, selectie en inwerken van een nieuwe, enthousiaste
M25 medewerker.

• Achtste werk van Barmhartigheid ‘Zorg voor de Schepping’
uitbreiden met meer activiteiten.
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