
Voor Elkaar Leiden bestaat 10 jaar 

De handen u-it de mouwen, 
gedreven door compassie 
LEIDEN - Voor Elkaar Leiden biedt in Jobmaatjes aan het werk (Foto: pr). 
2020 10 jaar hulp aan kwetsbare 
burgers in Leiden en omstreken uit 
liefde voor God en de medemens. 
De handen uit de mouwen, gedreven 
door compassie voor mensen. Jan 
Kruidhof is trots en vraagt speciale 

, aandacht voor Jobhulpmaatje. 

door Eddo Velders 

Jan Kruidhof: "Compassie drijft 
me. Mijn geloof is niet een vrome 
beschouwing onder de kerst
boom. Ik wil doen. Daarom ben 
ik blij dat ik mee mag werken in 
en aan 'Voor Elkaar Leiden'. Hulp 
bieden aan kwetsbare burgers, 
kinderen, jongeren, volwassenen 
en ouderen, ongeacht afkomst en 
levensovertuiging. Het naar deze 
tijd vertalen van de opdracht om 
je medemens lief te hebben gelijk 

jezelf. De focus op de medemens 
betekent overigens niet dat ande
re delen van Gods schepping ons 
koud laten. We doen waar we goed 
in zijn en dat doen we duurzaam." 

Cement 
"We vormen als vrijwilligersorga
nisatie het cement van de samen
leving. Voor het vinden van werk, 
het repareren van je fiets, of het 
wegwerken van schulden zijn 
diverse publieke en particuliere 
voorzieningen. Echter niet voor 
iedereen zijn deze te vinden of 
te betalen. Voor de mensen die 
tussen wal en schip dreigen te 
vallen zijn wij er. We willen geen 
afhankelijkheid creeren. We hel
pen mensen op weg. Onze inzet 
is dat ze het nadien zelf kunnen. 

Een klein kontje, de weg vinden 
in de complexe regelgeving. Een 
steuntje in de rug en daarna weer 
zoveel mogelijk op eigen benen 
staan. En als het nodig is blijven 
we present", aldus Jan. 
"Voor Elkaar Leiden doet haar 
naam eer aan: burgers bieden aan 
andere burgers een vrijwillige 
dienst. Medewerkers en vrijwilli
gers dienen zo het welzijn van de 
stad en omliggende gemeenten. 
Diensten bestaan uit weg werken 
van schulden, het repareren van 
fietsen, het werken aan partner
relaties, het bouwen van netwer
ken tussen mensen en het orga
niseren van ontmoetingen. Voor 
meer informatie fijs ik de lezer 
op www.voorelkaa~leiden.nl." 
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Jobhulpmaatjes 

- --.---------- "JobHulpMaatjes zijn goed opge

Jobmaatjes aan het werk (Foto: pr). 

leide vrijwilligers, die graag naast 
werkzoekenden staan. Mensen uit 
het bedrijfsleven, gepensioneer
den, of studenten, die praktische 
en mentale ondersteuning bieden 
aan werkzoekenden. De thema's 
waarbij wij ze helpen zijn: Wieben 
ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Wat 
belemmert mij? Wat zoek ik? Hoe 
selecteer ik? Hoe presenteer ik mij? 
Dit ben ik! Zowel de groeps- als de 
individuele begeleiding doen het 
goed. De persoonlijke aandacht 
zorgt ervoor dat werkzoekenden 
beter bemiddelbaar worden op de 
arbeidsmarkt. Ze zijn zeer gemo
tiveerd om aan de slag te gaan en 
werkgevers willen deze mensen 
graag hebben. De eerstvolgende 
cursus begint op dinsdag 14 janua
ri. Zowel werkzoekenden als bege
leiders roep ik op zich te melden 
via JobHulpMaatje@VoorElkaar
Leiden.nl. 

Appeltje van Oranje 
De JobHulpMaatjes zijn door het 
Oranjefonds genomineerd voor 
een Appeltje van Oranje. De 
'Appeltjes van Oranje' letten in 
2020 op maatjes die voor langere 
tijd bij elkaar blijven en elkaar 
niet zomaar vanzelfsprekend ont
moeten. Daar ben ik ontzettend 
trots op!".• 


