
Initiatiefvan kerkgemeenschap deVerbinding

r e -A Lt -stiff een kopje thee of koffie gesprekken
en vindt er contact plaats tussen de
ouderen.
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Jjp j. J ” We zijn gestart in oktober 2014,

na onderzoek en gesprekken met
f De Bakkerij, de ouderenpastor van

Zuidwest en een gepensioneerde
arts uit de Professorenwijk. We
kwamen door middel van het voe-
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fTW ren vangesprekken totde conclusie
dat er hier behoefte aan was. Wij
zijn nu zo’n drieentwintig keer bij
elkaar gekomen, met per keer vier
a vijf deelnemers. Zo'n 45 mensen
nemen mi deel aan de Mobiele
Theebrigade. Naast het theedrinken
worden er ook andere activiteiten
georgan!seerd. Zo wordt er ook dit
jaar een nieuwjaarsbijeenkomst op
13 januari georganiseerd en gaan
we rond de zomer een dagje weg
met z'n alien."
Vis: "Het doel van de Mobiele Thee-
brigade is het opbouwen van de
gemeente en ouderen met elkaar
in contact brengen. Ook is het goed
om te horen wat er speelt onder de
mensen. In principe zijn het oude-
ren die lid zijn van de gemeente,

maar als iemand anders mee wil
doen kan dat ook Het iseen investe-
ring, maar ook een mooie methode
om bij de mensen thuis te komen."
Kent men een oudere uit de wijk die
eenzaam is en waarvan men denkt
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De Mobiele Theebrigade brengtoude-
ren, zeve/if/^p/wssers, uit de Profes-
sorenwijk, Stoolwijk en de Mors met
elkaar in contact (Foto: pr).

LEIDEN - De MobieleTheebrigade: thee
drinken bij iemand thuis met een wis-

selende groep personen. Dit is een
initiatief wat is opgericht vanuit kerk-
gemeenschap de Verbinding. Maar
wat is dit precies en waarom is dit tot
stand gekomen? HenkVis, oprichter
van de Mobiele Theebrigade, vertelt
wat meer over dit project.

ouderen, zeventigplussers, uit de
Professorenwijk, Staalwijk en de
Morsdie onderde Verbindingvalien
met elkaar in contact te brengen.
Wij krijgen de contactgegevens van
het pastoraal team en wij benade-
ren de mensen dan om mee te doen
met de Mobiele Theebrigade. Som-
mige mensen doen een keer mee,

anderen nemen vaker deel aan dit
project."

door Marijke van der Kruijt

Vis vertelt: "De Mobiele Theebri-
gade is een organisatie die we in
het leven hebben geroepen bij de
kerkgemeenschap de Verbinding.
De aanleiding hiervan was om de

dat hij/zij dit leuk zal vinden, dan
Er zijn elf vrijwillige medewerkers kan men hem/haar opgeven bij

Henk Vis door een email te sturen
naar hvis@>idcollege.nl. •

Vrijwilligers

De Raad van
Kerken Leiden

actief bijdeze MobieleTheebrigade,

Momenteel zijn er 45 deelnemers.
Vis: "Dit is heel mooi, het loopt bui-
tengewoon goed. De vrijwilligers
zijn enthousiast en deelnemers
ook." De Mobiele Theebrigade vindt
bij iemand thuis plaats die zijn huis
ter beschikking stelt. Per keer zijn
er twee vrijwilligers aanwezig. Zij
halen deandereouderen uit de wijk
op, nemen kopjes, koekjesofchoco-
laatjes en afwasgerei mee en gaan
naar het beschikbaar gestelde huis.
Daar ontstaan onder het genot van

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




