Vluchtelingenwerk Diaconaal Centrum De Bakkerij

Hulp tussen wal en schip
De Bakkerij heeft voor de
regio Leiden een indrukwekkende
voorgeschiedenis in hulpverlening.
Diaconaal werker en coordinator
van De Bakkerij Ton Snepvangers:
"We proberen een vangnet te zijn
voor problemen die met het huidige
maatschappelijke stelsel niet zijn
op te lossen, zeker niet op korte termijn".
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Al in de 15e eeuw werd door de
Sint-Pancrasparochie, de geschiedkundige grondlegger van De Bakkerij, gestructureerde zorg aan
noodlijdenden gegeven. Vluchtelingen komen in alle eeuwen voor
en ieder tijdperk heeft zijn eigen
specifieke problemen. In deze tijd
ontstaan door de huidige wet- en
regelgeving pijnlijke hiaten: in de
opvang, doorstroming, het krijgen
van een vaste verblijfsvergunning
of in de terugverwijzing naar land
van herkomst.
De diaconie werkt met het motto
'Helpen waar geen (andere) helper meer is'. Het kan om de meest
uiteenlopende hulpvragen gaan:
verzoeken voor tijdelijk onderdak
of hulp bij het invullen van administratieve rompslomp. De Nederlandse taal is niet eenvoudig voor
buitenlanders, zeker niet bij het
invullen van o:fficiele formulieren.
Snepvangers: "Vul zelf maar eens
in een vakantieland een schadeformulier in als je een ongeluk hebt
gehad".
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