
Kastje graag meteen tegen de muur 

Kijkje in de keuken van 
de diaconie van Leiden 
I.Et DEN - Een inspirerende en wervelen
de kijk in de keuken van de diaconie 
van Leiden vindt komend weekend 
plaats. "Sinds 2007 wordt jaarlijks 
door de protestantse en katholieke 
kerken een themaweekend zoals 
deze georganiseerd. Dit jaar is het 
thema 'Jij zult mij een zorg zijn'. 
Zeker een titel die je aan het denken 
zet. We bedoelen ermee dat je voor 
een medemens die _hulp nodig heeft 
of weg kunt lo pen .of je gaat juist hulp 
aanbieden." 

Op de flyer voor het themaweekend 
staat hoe de diaconie het liefst te 
werk gaat: 'Zet kastjes graag met
een tegen de juiste muur'. Jacqueli
ne Schoonwater, diaconaal werker 
bij Diaconaal Centrum De Bakkerij, 
licht toe: "Je komt niet voor niets 
naar onze balie. Hoe vaak worden 
mensen die om wat voor reden dan 
ook hulp nodig hebben van het 
kastje naar de muur gestuurd? Wij 
luisteren altijd en bieden hulp waar 
kan. Ook begeleiden we de mensen 
naar een zo effectief mogelijke 
doorverwijzing". 

Mobiele theebrigade 
Net zo prikkelend als de titel van dit 
diaconaal weekend is de flyer die 
erover verspreid is. Er staan teksten 
op die iets wezenlijks zeggen over · 
de hulpbehoevende mens, want 
wie is dat? Het verschil van je leven 
goed op orde hebben en ineens niet 
meer kan in een klein hoekje zitten 
en ons allemaal overkomen: een 
verkeerde keuze en een beetje pech 
en je bent ook de klos. Soms zijn 
omstandigheden de reden, zoals bij 

mensen die door oorlogen gedwon
gen worden te vluchten. 
Wie informatie wil, of inspiratie op 
wil doen over de hulp die vanuit de 
diaconie geboden wordt, zal niet 
teleurgesteld worden. Zondag 15 
november worden in het Diaconaal 
Cenrrum De Bakkerij doorlopend 
presentaties gegeven over een aan
tal actuele projecten. Zes projecten 
worden onder de loep genomen. 
Van de energierijke inzet van jonge
ren van M25, tot het succes van de 
mobiele theebrigade, een initiatief 
van de Vredeskerk. Hoe simpel is 
dit laatste concept en hoe warm de 
uitwerking ervan. Deze zondag zijn 
ook diverse 'bewijzen' van de pro
jecten letterlijk te proeven. Bezoe
kers kunnen zelf de handen uit de 
mouwen steken bij een sessie over 
koken, waarbij ze ook informatie 

De mobiele theebrigade is een initia
tief van de Vredeskerk (Foto: pr). 

over gezonde voeding krijgen en 
praktische budgetadviezen. 

Stripverhaal 
Er is voor alle hulp veel inzet van 
vrijwilligers nodig en ook is De 
Bakkerij afhankelijk van giften. 
Schoonwater: "De presentaties dit 
weekend geven informatie over 
achtergronden, acties en beleid 
van de diverse projecten. En omdat 
we vooral willen laten zien dat het 
kl opt wat we doen en ook hoe trans
parant we zijn, steunen de mensen 
ons graag en hopelijk blijven ze dat 
doen." 
Tijdens het diaconaal weekend 
wordt het stripverhaal 'Het geheim 
van De Bakkerij' voor € 5,- te koop 
aangeboden. Van de opbrengst wor
den kerstbonnen gekocht. "Zodat 
we komende decembermaand weer 
iets extra's te doen voor de minder 
bedeelden onder ons." • 




