
Compassiesoep bezorgt Leidenaars een warm kerstgevoel 

Overwachte ,ontmoeting op 
een koude en gore kerstdag 

LEIDEN - Tweede Kerstdag deelden 
mensen van het Levensbeschouwe

Jongeren delen samen met Anita Meijer compassiesoep uit (Foto: pr/Levens
beschouwelijk Platform Leiden). 

lijk Platform soep uit aan voorbijgan- ·----1'-r===============c:--===--------
gers op het Stationsplein te Leiden. , 
Doel hiervan was om te laten zien dat 
je ondanks verschillen iets deelt met 
elkaar en daarvan ook kunt uitdelen, l 
namelijk compassie. Aan het woord 
zijn Anita Meijer en Mustafa Kus. 

door Edd~ Velders 

Meijer: "Ook dit jaar deelden wij 
van het Levensbeschouwelijk 
Platform weer soep uit op Twee
de Kerstdag op het Stationsplein. 
Velen maakten thuis vegetarische 
soep en deelden deze uit. Vooral de 
inzet van de jongeren van Omalief 
(project van Mustafa Kus) was hart
verwarmend. Hun enthousiasme 
en de warme versnapering gaven 
de Leidse reiziger een warme Kerst. 
Ruim driehonderd bekers 'com
passie' verlieten onze Tuk-tuk. De 
blauwe Tuk-tuk stond als een pleis
terplaats, een warme herberg yoor 
het station. Even bijkomen, een 
klein praatje en een onverwachte 
ontmoeting op_ een koude en gure 
kerstdag." 

Omalief 
Kus over Omalief: "Als Turks-isla- 1 hart. Een mooi voorbeeld van hoe 
mitische gemeenschap trekken we met elkaar om kunnen gaan. Ik 
wij ons het leed aan van eenzame I bedank iedereen voor het meedoen 
mensen. Samen met een groep f en wens hen al het goede toe." 
jongeren .vanuit Stichting Fatih Kus tot slot: • "Onze soep is een 
· Leiden kwamen we enkele jaren . mooi antwoord op de vraag van de 
geleden in actie. Met als resultaat Koning in zijn Kersttoespraak: heb
het project Omalie£ In dit project ~ ben we zelf een actieve rol in een 
bezoeken jongeren oudere eenza- t groter geheel? En zo ja: welke dan? 
me mensen. Jongeren zijn de scha- Het valt niet altijd mee om te blij
kels tussen verleden en toekomst. ven geloven in de gemeenschap die 
Zij zijn degenen die in de toekomst we samen vormen. Helemaal niet 
verantwoordelijk zijn voor de in een land met zoveel verscheiden
samenleving en zij kunnen nu en heid als het onze. Een land van vrije 
later een betere wereld opbouwen. mensen waarin het antwoord op de 
Gelukkig zijn vele jongeren zich vraag 'Wie ben ik?' nooit volledig -
hiervan bewust." samenvalt met het antwoord op de 
Hij vertelt verder: "Het was een vraag 'Wie zijn wij?' Aile makers en 
prachtig gezicht op het Stations- uitdelers van de kerstsoep hebben 
plein. Het lijkt wel of de soep van laten zien dat wij in Leiden samen 
de jongeren lekkerder was dan de voor Compassie kunnen gaan". • 
andere. Hun ontwapenende glim-
lach versterkte de smaak. Ik hoop 
dat ze op school vertellen over 
hun ervaringen. Zo zaaien zij het 
respect en de liefde die de wereld 
nodig heeft." 

Kerstgevoel 
Meijer vervolgt: "Het ontroerde 
me. Mensen van diverse religies 
die samen schouder aan schou
der er iets moois van maken. Zij 
leveren een bijdrage aan het ware 

Ze zegt: "Bij de soep hoorde ook 
een kaart met een lieve kerstwens. 
Vrijwilligers van de Gading, een 
activiteitencentrum van Gemiva 
te Leiderdorp, maakten deze kerst
kaarten en deelden ze uit. Samen 
met Mustafa Kus kijk ik terug op 
een mooie middag. Met zeer veel 
betrokkenen toonden we prak
tisch en concreet: Leiden is Stad 
van Compassie." 

, kerstgevoel; menswaardigheid. Zij 
r bouwen bruggen en leggen verbin-
1 dingen. Verbindingen uit liefde 

voor de medemens, ' de bruggen 
niet van steen maar van hart tot 


