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Hulp tussen wal en schip 
LEIDEN - 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 ter
mijn". 

Al in de 15e eeuw werd door de 
Sint-Pancrasparochie, de geschied
kundige grondlegger van De Bak
kerij, gestructureerde zorg aan 
noodlijdenden gegeven. Vluchte
lingen 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) hel
per meer is'. Het kan om de meest 
uiteenlopende hulpvragen gaan: 
verzoeken voor tijdelijk onderdak 
of hulp bij het invullen van admi
nistratieve rompslomp. De Neder
landse taal is niet eenvoudig voor 
buitenlanders, zeker niet bij het 
invullen van o:fficiele formulieren. 
Snepvangers: "Vul zelf maar eens 
in een vakantieland een schadefor
mulier in als je een ongeluk hebt 
gehad". 

Stress verlagen, hulp creeren 
Tijdelijke opvang kan sinds 2012 
in het opvanghuis Makaazi Ya 
Imani (Swahili voor Huis van her
wonnen geloof en vertrouwen). 
Dit was een initiatief van de Dia
conie Franstalige Afrikanen Lei
den (DFA). Er komen steeds meer 
hulpvragen van zwangere vluch
telingen en daklozen die nergens 
(meer) terecht kunnen. "Er wordt 
op De Bakkerij dus steeds meer 
een beroep gedaan op de eeuwen
oude Goemoers, het College van 
VrouwenKraammoeders. Was dat 
voorgaande jaren maar vier keer 
per jaar, in 2015 is dat gestegen 
naar twee keer per maand." 
Er zijn drie grote groepen vluch
telingen te onderscheiden. Wat 
vooral het nieuws haalt, is de 
huidige nieuwe instroom. Dan 
is er een categorie vluchtelingen 
die al langere tijd in Nederland 
verblijft en waar de gemeente 
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ook een zorgplicht voor-heeff. Bij 
een derde groep ziet De Bakkerij 
vooral schrijnende problemen: de 
technisch onuitzetbare vluchte
lingen. Zij zijn in Nederland 1itge
procedeerd en moeten teru 1ar 

· hun thuisland maar worder. 
gewe1gerd. 

Schrijnende gevallen 
"De onuitzetbare vluchtelingen, 
die letterlijk op straat wordt gezet, 
kunnen misschien eerst nog opge
vangen worden door een eigen 
netwerk, maar na verloop van tijd 
lopen de spanningen soms flink op 
en staan ze weer op straat." Deze 
mensen kloppen ook aan bij d 
diaconie en Snepvanger benadrukt 
dat juist deze groep tussen wal en 
schip terecht dreigt te komen. 
"Zij komen in een niemandsland 
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Er wordt op De Bakkerij steeds meer 
een beroep gedaan op de eeuwenou
de Goemoers, het College van Vrou-

enKraammoeders (Foto: pr). 

u::1t!L 1t, zonder basale ecnten. 
De Bakkerij kIJkt dan ook uit naar 
de degelijke Bed-bad-broodvoor
ziening die binnenkort in Leiden 
gerealiseerd wordt." 
De diaconie signaleert een toe
nemende vraag naar specifieke 
medische hulp. "Vanaf vorig jaar 
constateerden we veel problemen 
op tandheelkundig gebied. Dit zit 
sinds twee jaar niet meer in het 
ba 1 pakket. In 2014 waren er 25 

documentloze vreemdelingen die 
hiervoor b1J De BakkeriJ aanklop
ten. De kosten waren rond de 4.500 
euro." De Bakkerij put hiervoor uit 
fondsen. Het valt moeiteloos onder 
het motto van de diaconie. • 




