Tamara Breton, projectmedewerker lndividuele _Hulp:

"De hulp die ik hier kan
bieden maakt verschil''

LEIDEN - Tamara Breton heeft een
nieuwe functie als projectmedewerker lndividuele Hulp in Diaconaal
Centrum De Bakkerij aan de Oude
Rijn. Zij heeft eind augustus het
stokje overgenomen van Jacqueline
Schoonwater. Breton is niet nieuw in
De Bakkerij, ze werkt er al een aantal
jaren.

door Marijke van der Kruijt

Breton: "Ik ben in 2012 bij De Bakkerij begonnen, als projectmedewerker Diaconie Franstalige Afrikanen (DFA). Er was een project en
ze zochten iemand die Frans kon;
Frans is mijn tweede taal, ik heb
mijn middelbare school in Frankrijk doorlopen en ben ook met
een Franse man getrouwd. Ik heb
drie jaar gewerkt bij de DFA. Toen
heb ik een overstap gemaakt naar
M25, dat is een diaconaal project
gericht op jongeren. Dit project
heb ik afgelopen februari aan een
andere collega overgedragen."
Nu werkt Tamara Breton bij De
Bakkerij als projectmedewerker Individuele Hulp. Breton:
"Mijn werk houdt in dat ik het
aanspreekpunt ben voor allerlei
individuele vragen van mensen
die langskomen bij De Bakkerij.
Wanneer iemand zich meldt, word
ik erbij gehaald, kopje koffie of
thee erbij en dan hebben we een
gesprek. Ik kijk naar wat iemand
nodig heeft: wil iemand alleen
even praten, of meer een pastoraal

Tamara Breton: "lk ben net terug van een pelgrimstocht naar Nepal en Tibet. lk
ging op zoek naar de eeuwige bron van leven en liefde"(Foto: pr).

gesprek, wat steekt er precies achter het verhaal van deze persoon,
waar ligt de hulpvraag? Mensen
kunnen hier altijd naar binnenlopen voor een gesprek of hulp."
"Ons motto is 'Helpen· waar geen
helper is'. Ik kijk dus wel eerst of
deze persoon niet bij een andere organisatie terecht kan. Maar
er zijn altijd mensen die door
de mazen van het maatschappelijk vangnet dreigen te vallen.
Wij zijn een 'goede doelen-verzamelplek', allerlei maatschappelijke organisaties hebben hier
hun kantoorruimte. Daardoor
heb ik hele korte lijntjes met
andere organisaties, dit maakt
het samenwerken heel prettig."
Breton: 'Ik heb Nederlands recht
gestudeerd en internationaal

recht, ik ben vervolgens zevenjaar
advocaat geweest in familierecht.
Ik hielp mensen met scheidingen, maar ik vond het juridische
stuk maar een klein deel van het
geheel. Mensen liepen de de_ur uit
en ze waren nog steeds ongelukkig. Daarom ben ik zo blij met
wat ik hier kan doen, de hulp die
ik hier kan bieden maakt daadwerkelijk verschil. Onze handen
zijn vrij, wij kunnen zelf koers
en beleid bepalen. Korte lijnen en
daadkrachtig, we gaan niet eerste
alle regeltjes uitzoeken maar bieden eerst hulp, los van alle drempels en barrieres gaan wij te werk,
van mens tot mens. Of zoals onze
coordinator zegt: "Bij gebrek aan
een Samaritaan, kan een Leidenaar ook volstaan". •

