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Kerstsoepactie van Levensbeschouwelijk Platform Leiden

"Schouderaan schouder staan
zonderonderscheid le maken"

gehaald worden, heb ik mijn echt-
genote, onze beide families, buren
en andere behulpzame 'koks' inge-
schakeld. De soep wordt de dag
voor het uitdelen vers gemaakt en
zal heerlijk zijn. Dat weet ik uit
ervaring."

Bezinning bij de soep
Behalve soep en brood worden er
ook mooie spreuken op papier uit-
gedeeld. Wijze universele spreuken
uit diverse godsdiensten. "We heb-
ben de vertegenwoordigers van alle
religies die bij het platform aange-
slotenzijn,verzochtomkortespreu-
ken aan te leveren: mooi, leerzaam,
helder en vooral een tekst waarbij
je even een moment van bezinning
ervaart." Kus ervaart de medewer-
king die hij krijgt bij het organise
ren van deze kerstsoepactie als zeer
positief. Niet alles is echter te voor-
zien. "Hoewel de soep in principe
tot16.00 uur uitgedeeld wordt, is er
ook een praktische eindtijd: als de
70 liter soep eerder op is..."
Tot slot nog een toepasselijke isla-
mitische spreuk die Kus als voor-
beeld aanhaalt om op een kaartje te
zetten: 'Diegenen die bij het goede
horen, zullen niet met een gevulde
maag gaan slapen terwijl de buren
honger hebben'.•

LEIDEN - Op tweede kerstdag delen
vrijwilligersvan diverse geloven soep
uit op het plein voor het CentraalSta-
tion.Voor wie? Voor degenen die daar
behoefte aan hebben of gewoon even
willen proeven,misschien nieuwsgie-
rig zijn of even contact willen maken
met de andere aanwezigen. "We wil-
len schouder aan schouder staan zon-
der onderscheid te maken, zeker niet
van religie,en laten zien dat je ervoor
elkaar bent en elkaar waardeert."

Op het plein voor het Centraal Station
delenvrijwilligersvan diversegeloven
tweede kerstdag soep uit (Foto: pr).

Elkaar waarderen
Deze dag delen vrijwilligers de soep
tussen 10.30 en 16.00 uur uit. Kus:
"Juist zo'n dag is geschikt om stil te
staan bij hoewe metelkaar omgaan.
We willen laten zien dat de diverse
godsdiensten geen concurrenten of
vijanden van elkaar zijn, maar dat
je elkaar waardeert en samen onge-
dwongen iets kunt doen, zoals een
hapje met elkaar eten." Het Levens-
beschouwelijk Platform Leiden
bestaat uit afgevaardigden van ver-
schillende godsdiensten en levens-
beschouwingen. Tien jongeren van
de verschillende geloofsrichtingen
serveren de soep. "We zijn ook met
bakkers in gesprek en krijgen posi-
tive reacties. Die dag delen we dus
ook stukken Turks brood uit."
Wie maakt die 70 liter soep? Kus is
even stil en glimlacht. "Het wordt in
ieder geval een vegetarische soep,
een specialiteit uit Turkije. En om
er zeker van te zijn dat het lekkere
soep wordt en dat die 70 liter ook

Soep uitdelen is het idee van Mus-
tafa Kus, lid van het Levensbeschou-
welijk Platform Leiden. Het werd
meteen omarmd door het platform.
Ook de gemeente Leiden werkte
enthousiast mee en gaf al binnen
een paar dagen een vergunning.
Snel daama meldde zich een 'soep-
bus' die voor een vriendenprijs aan
dit project wilde meewerken. Deze
speciaal ingerichte bus beschikt
onder andere over elektriciteit en
warmhoud-pannen voor vele liters
soep. Dit komt Kus uitstekend van
pas, want hij is van plan om 70 liter
soep te laten bereiden.

De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.•




