
Geen wij-zijdenken, laten zien dat het anders kan

Compassie in een kom
LEIDEN - Wanneer je op Tweede Kerst-
dagover het Stationsplein loopt is de
kans groot dat er iemandop jeafkomt
die je een gratis bekertje soep aan-
biedt. Geen reclame, geen vragen,
gewoon een vrijblijvend soepje dat
je wordt aangeboden. Wie zijn deze
mensen en waarom delen zij gratis
soep uit? Anita Meijer van de orga-
nisatie vertelde meer over de achter-
grond van deze gedeelde soep.
door Marijke van derKruijt

Meijer: "De actie is vorig jaar voor
heteerst uitgevoerd, het is nudusde
tweede keer dat we dit gaan organi-
seren. Ik organiseer het samen met
Mustafa Kus en Fran^oise Weber.
Dit organiseren we vanuit het
Levensbeschouwelijk Platform. Dit
is een platform waarbij verschillen-
de religieuze en maatschappelijke
organisaties samen komen, zoals de
Katholieke kerk, verschillende pro-
testantse kerken, het Apostolisch
Genootschap, de Bahai, Crossroads,
Diaconaal Centrum De Bakkerij,
de hindoestaanse geloofsgemeen-
schap, het Islamitisch Centrum, de
joodse gemeenschap, de Raad van
Kerken, de Marokkaanse moslim-
gemeenschap, Stichting Omahef,
de Turkse moslimgemeenschap
en Stichting- in-oprichting Lekker
Gezond Goedkoop."
"De soep die we uitdelen hebben
we Compassiesoep genoemd. We
willen met het uitdelen van de soep

laten zien dat je ondanks verschil-
lende religies, achtergronden en
culturen iets deelt met elkaar en
daarvan ook kunt uitdelen. Religies
lijken een kloof te vormen tussen
mensen, maar we willen hiermee
laten zien dat dat religies wel dege-
hjk samen kunnen komen. Ik vind
dat heel belangrijk in deze tijd, nu
er zoveel gebeurt in de wereld. Ik
wil het wij-zijdenken weghalen en
laten zien dat het anders kan. In
de eerste instantie zijn wij mens,
iedereen maakt zich druk om de
verschillen, maar we hebben meer
gemeenschappelijk met elkaar dan
we denken. Ik wil laten zien dat het
anders kan."
De naam compassiesoep komt van
de ondertekende infentieverkla-
ring Charter for Compassion (C4C).
Dit is een intentieverklaring die Lei-
den op12 november 2009 als eerste
stad ter wereld ondertekend heeft
met als doel te laten blijken dat
compassie de spil en basis is voor
het menselijk handelen.

Anita Meijer: "We willen met het uit-
delen van de soep laten zien dat je
ondanks verschillende religies, ach-
tergronden en culturen iets deelt met
elkaar en daarvan ook kunt uitdelen"
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door zo'n twintig vrijwilligers. Zij
kopen de ingredienten voor deze
soep zelf, maken dit thuis en bren-
gen deze soep naar de foodtruck op
het station gedurende de dag. Bij
de foodtruck staan ook zo'n twintig
vrijwilligers die deze soep uitdelen.
Daarbij zijn veel jongeren, van de
islamitische gemeenschap en het
Apostolisch Genootschap. Bij de
soep zal ook een kaartje worden
uitgedeeld met een spreuk erop,
deze spreuken zijn afkomstig uit
de Koran, de Bijbel, het boeddhisme
of van de Bahai. We zullen er vanaf
10.00 uur staan tot ongeveer 15:00
en er zullen verschillende soepen
worden uitgedeeld. Wel allemaal
vegetarisch zodat we aan iedereen
iets kunnen uitdelen."
Vorig jaar zijn er veel positieve
reaches gekomen vanuit de voor-
bijgangers volgens Meijer: "Het is
een warme actie die goed past bij
Tweede Kerstdag en we hopen dat
het dit jaar weer zo goed bevalt".•

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.•

Vrijwilligers
Meijer vertelt over de organisatie
van dit project: "We hebben een
foodtruck gehuurd en er wordt in
totaal honderd liter soep gemaakt




