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Als iets duidelijk wordt uit dit jaarverslag van Stek, dan is het hoezeer hoop een positieve kracht is in de levens 

van veel mensen. Hoop motiveert mensen om het vol te houden in soms uitzichtloze en benarde situaties. Hoop 

doet – letterlijk – leven.

De medewerkers en vele vrijwilligers van Stek bieden mensen in problemen vaak hoop, een perspectief op een 

betere toekomst, op wat meer regie over het eigen leven. Stek als organisatie biedt mensen zo een context van 

hoop, ook al is het leven soms taai en ligt verbetering van de situatie niet voor de hand. Want toch komt het soms 

ook goed. Het kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel bood daar een prachtige illustratie van.

Het bestuur en de directie van Stek zijn dan ook trots dat we u dit Jaarverslag 2018 kunnen aanbieden, omdat het 

een goed beeld geeft van de verschillende manieren waarop Stek erin geslaagd is mensen hoop te bieden. Dat 

kon alleen dankzij de geweldige inzet van onze medewerkers en vrijwilligers en dankzij de steun van de Protes-

tantse Diaconie Den Haag, de gemeente Den Haag en tal van andere kerkelijke en sociale partners en fondsen. 

Stek is daar dankbaar voor. 

Uiteraard zijn we benieuwd naar uw commentaar en uw suggesties blijven welkom.

Rein Willems, voorzitter

Ineke Bakker, directeur
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Tot 24 oktober 2018 leek het erop dat Stek het jaar 

2018 met een gewoon jaaroverzicht kon gaan inlijs-

ten. Maar vanaf die woensdag in oktober bleek het 

jaar voor de Protestantse Kerk Den Haag, voor de 

Protestantse Diaconie Den Haag en voor Stek een 

buitengewone wending te krijgen. Een telefoontje 

op woensdag 24 oktober leidde tot koortsachtig over-

leg. Het kerkasiel van de familie Tamrazyan – moeder, 

vader, drie kinderen, van Armeense afkomst, maar 

al negen jaar woonachtig in Nederland en hier sterk 

geworteld – in de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk 

van Katwijk kon niet worden voortgezet en er werd 

gezocht naar een mogelijkheid in Den Haag. Hoewel 

verschillende rechters in hun asielzaak een voor hen 

positief oordeel gaven, besloot de Raad van State 

uiteindelijk dat het gezin uitgezet kon worden. Een 

beroep op het Kinderpardon, een regeling bedoeld 

voor asielkinderen die al langer dan vijf jaar in ons 

land verblijven, werd afgewezen. Niet verrassend, 

want bijna elk in Nederland geworteld kind liep op 

dat moment stuk op het Kinderpardon. Na enkele ja-

ren laat de praktijk zien dat met deze regeling in 96% 

van de gevallen het kinderpardon wordt afgewezen. 

In Katwijk kon het gezin na drie weken niet langer 

blijven. Of de Protestantse Kerk Den Haag bereid was 

het kerkasiel voort te zetten en te organiseren? Het 

antwoord was een volmondig ja.

Buurt-en-kerkhuis Bethel aan de Thomas Schwenc-

kestraat werd bestemd voor het kerkasiel, het gezin 

kon er wonen in de voormalige kosterswoning op 

de bovenverdieping en in de kapel zou een voort-

durende viering worden gehouden, 24 uur per dag, 

7 dagen per week. Zo kon het gezin rust en respijt 

worden gegeven en voorlopig worden gevrijwaard 

voor uitzetting. In de woorden van ds. Theo Hettema, 

voorzitter van de Algemene Kerkenraad: “Doel is tijd 

en ruimte te creëren voor dialoog met de overheid 

over een dilemma waar geen kerk voor geplaatst 

zou moeten worden: kiezen tussen respect voor de 

overheid en het beschermen van de rechten van een 

kind.” Het kerkasiel richtte zich daarmee niet alleen 

op het gezin in de kerk, maar ook op de honderden 

andere kinderen die een vergeefs beroep deden op 

het kinderpardon.

Op vrijdag 26 oktober om 13.30 uur startte de vie-

ring met een kerkdienst waarin Theo Hettema voor-

ging en daaraan voorafgaand kwam al een hele ma-

chinerie op gang om deze doorlopende viering, dit 

‘gebed zonder end’, ook organisatorisch en praktisch 

mogelijk te maken. Voorgangers uit het hele land en 

van vele verschillende gezindten boden zich aan om 

een deel van de viering voor hun rekening te nemen. 

Dit alles moest gecoördineerd worden, de veiligheid 

van het gezin moest worden gewaarborgd, de naaste 

buren moesten geïnformeerd en ook anderszins bij 

deze situatie betrokken worden en de andere bezoe-

kers en gebruikers van Bethel moesten van het asiel 

in kennis worden gesteld. De steun van de achterban 

van de Protestantse Kerk werd gezocht en tientallen 

vrijwilligers werden bereid gevonden om alles in 

goede banen te brengen. Velen meldden zich overi-

gens al spontaan aan. De media moesten goed geïn-

formeerd worden, er verschenen wekelijkse updates 

op de website van de kerk, en achter de schermen 

werd geprobeerd in de politieke meningsvorming 

een impuls te geven aan een voor het gezin en ver-

gelijkbare gezinnen gunstige wending.

Het werk kon niet alleen door vrijwilligers worden 

gedragen, enkele medewerkers van Stek zetten zich 

nadrukkelijk in voor de organisatie, het lobbyen, de 

publieke meningsvorming, het berichtenverkeer op 

de sociale media, de vrijwilligerscoördinatie en de 

voortgang van de doorgaande viering. En het werk 

dat deze medewerkers noodgedwongen lieten lig-

gen werd door collega’s opgevangen. Vanzelfspre-

kend moesten de meest directe gevolgen gedragen 

worden door het buurt-en-kerkhuis Bethel zelf. Coör-

dinator Klaas Bruins kwam ervoor van vakantie te-

rug en Bethel ontpopte zich als een perfecte gastheer 

met grote blijmoedigheid en daadkracht.

De geschiedenis van dit kerkasiel en van de ‘won-

derlijke’ voortdurende viering moet elders worden 

beschreven, maar omdat het kerkasiel zo’n stempel 

drukte op het werk van Stek in de laatste maanden 

van 2018 en de eerste van 2019 volgt hier een korte 

chronologie van het verloop.

Belangrijk was dat de Protestantse Kerk in Nederland 

(PKN) zich al meteen achter dit kerkasiel schaarde. 

Scriba ds. René de Reuver ging voor in Bethel op 30 

oktober. INLIA – een netwerkorganisatie van en voor 

geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluch-

telingen in nood helpen – was van meet af aan bij dit 
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kerkasiel betrokken, evenals Esther van Dijken, die 

al jaren kinderen in vergelijkbare situaties begeleidt.

Al op 31 oktober bleek op het eerste persmoment dat 

de mediabelangstelling voor het gebeuren in Bethel 

enorm was en na vijf weken hadden media in ruim 

40 landen aandacht besteed aan de kerkdienst en het 

Nederlandse kinderpardon. De New York Times be-

richtte twee keer uitvoering over het kerkasiel en de 

goede afloop leidde tot een positief bericht op de co-

ver van de Osservatore Romano. Een eigen pers-

functionaris moest voor het kerkasiel worden ge-

zocht om de belangstelling in goede 

banen te leiden en het gezin er niet 

onder te bedelven. Florine Kuethe 

werd aangetrokken en zij had er haar 

handen vol aan. Sommige televi-

sieprogramma’s hadden veel effect. 

Een interview met medeorganisator 

Derk Stegeman, afdelingsmanager 

van Stek, uitgezonden op 2 decem-

ber in het EO-programma Het Ver-
moeden, leverde een stroom van 

vrijwel zonder uitzondering positieve 

reacties op en tal van aanmeldingen van nieuwe 

voorgangers. Op 5 december kwam er een krachtige, 

ondersteunende brief van de Raad van Kerken in Ne-

derland.

In dezelfde periode zagen ook andere publicaties en 

initiatieven het licht. In een dissertatie werd uiterst 

kritisch geoordeeld over de asielbeslissingen van de 

Raad van State en er verschenen verschillende arti-

kelen over interne problemen bij de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND). Een groep van 38 hoog-

leraren en twee beroepsorganisaties publiceerde, 

onder leiding van neuropsycholoog Erik Scherder, 

op 6 december een ‘schadenota’, waaruit bleek hoe 

ernstig de gevolgen van een langdurige situatie van 

onzekerheid – zoals wachten op uitzetting – zijn voor 

het brein van kinderen. Ook andere acties voor een 

verruiming van het kinderpardon, zoals van tv-pre-

sentator Tim Hofman, die 250.000 handtekeningen 

ophaalde, stuwden de belangstelling op voor het Ar-

meense gezin in Bethel en al die andere gezinnen in 

het land.

In december werd duidelijk dat voor 

dit kerkasiel een lange adem nodig 

zou zijn. De voortdurende viering 

overschreed haar duizendste uur, het 

aantal voorgangers begon in de hon-

derden te lopen, maar vooralsnog 

gaf ‘de politiek’ geen krimp. In zijn 

eerste reactie - na zes weken - wees 

VVD-staatssecretaris Mark Harbers 

het beroep van het gezin af en hij 

verklaarde op 18 december dat uit-

zetting op den duur onvermijdelijk zou zijn. Het was 

duidelijk dat het politieke pleit binnen de regerings-

coalitie beslecht zou moeten worden en dat daarbij 

regeringspartijen ChristenUnie en CDA een sleutel-

rol zouden spelen. Kerstmis naderde en de situatie 

was niet hoopvol. Maar toch werd de hoop niet ge-

doofd en al die tijd hield het gezin Tamrazyan kra-

nig en gelovig stand, ook in tijden van tegenslag en 

ontmoedigende berichten. De gezinsleden werden 

kundig begeleid en buiten al te grote drukte gehou-

den. Oudste dochter Hayarpi bleef onvermoeibaar 

de inspirerende woordvoerder van het gezin en ook 

door middel van haar gedichten, die velen ontroer-

den, getuigde zij van een ongeschokt vertrouwen in 

een goede afloop. De kerstdagen en jaarwisseling 

brachten het kerkasiel weer midden in de belangstel-

ling, ook buiten de landsgrenzen, onder meer met 

een livestream van twee kerstdiensten die interna-

tionaal werd gevolgd. Ook verklaarde de Wereldas-

sociatie van Protestantse Kerken zich solidair, twee 

Amerikaanse doopsgezinde voorgangers kwamen 

speciaal over om hun steentje aan 

de viering bij te dragen en de ge-

meenschap van Taizé liet meermalen 

solidariteit blijken. Alles wat er in die 

viering dag aan dag, nacht aan nacht, 

voorbijkwam aan liederen, gebeden, 

Bijbelteksten, stiltemomenten, ritue-

len werd verzameld om studie mo-

gelijk te maken naar wat deze per-

manente viering heeft betekend voor 

de liturgie, voor de oecumene, voor 

de interactie van bezinning en actief 

diaconaat.

Het nieuwe jaar brak aan, het kerkasiel bereikte zijn 

tweeduizendste uur en pas op 19 januari 2019 kwam 

het gerucht en later de bevestiging ervan dat het CDA 

mee wilde werken aan een verruiming van het kin-

derpardon en mogelijk een positieve beslissing voor 

het gezin Tamrazyan en de andere honderden kinde-

ren die zich in een vergelijkbare positie bevonden. 

Goede contacten van mensen uit de Haagse kerk 

met gezichtsbepalende CDA’ers hebben ongetwijfeld 

hieraan bijgedragen. D66 en de ChristenUnie hadden 

deze positie al eerder ingenomen. Er volgden tien 

spannende dagen van Haags politiek overleg, maar 

op 29 januari viel het verlossende woord dat de rege-

ringscoalitie een akkoord had bereikt over het kinder-

pardon. Alle honderden gevallen zouden opnieuw 

doorgenomen worden en voor 90% van hen zou dat 

betekenen dat de kinderen en hun ouders in Neder-

land zouden mogen blijven. Daarop besloot de Pro-

testantse Kerk Den Haag het kerkasiel te beëindigen.

Woensdagmiddag 30 januari 2019 

om 15.30 uur beëindigde  Theo Hette-

ma de viering in Bethel, die 2307 uur 

had geduurd. Op zondagmiddag 10 

februari werd een feestelijke viering 

in de overvolle Grote Kerk van Den 

Haag gehouden om alle vrijwilligers, 

voorgangers, ondersteuners én de 

familie Tamrazyan in de gelegenheid 

te stellen elkaar te feliciteren. De fa-

milie verhuisde naar een AZC om de 

definitieve beschikking af te wachten. 

De regering deed haar belofte gestand dat ze haast 

zou maken met de heroverweging van de dossiers 

en het verlossende woord kwam voor de leden van 

het gezin Tamrazyan op 25 maart 2019: ze mochten 

in Nederland blijven en kregen een verblijfsvergun-

ning. Het gaf extra glans aan de dichtbundel Aards 
verdriet & hemelse vreugde, die Hayarpi Tamra-

zyan een week eerder had gepresenteerd in Bethel.
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Het wonder van Bethel – zo heetten deze drie maan-

den al snel. Er zal nog lang over gesproken en ge-

schreven worden. Voor Stek betekende het mede 

organiseren en tot een goed einde brengen van dit 

kerkasiel en van de doorgaande viering veel.

Allereerst legde het werk rond het kerkasiel een fors 

beslag op verschillende medewerkers. Gelukkig liet 

Stek zich van haar meest flexibele en creatieve kant 

zien en lukte het genoeg menskracht voor het kerk-

asiel te leveren en dit niet ten koste te laten gaan van 

het ‘gewone’ werk dat doorgang moest vinden. Voor 

de kosten van het kerkasiel werd draagvlak gevon-

den en het hielp zeker dat al snel een stroom van gif-

ten, collecteopbrengsten, inzamelingsacties op gang 

kwam. Natuurlijk was de inzet voor humanitaire hulp 

aan een gezin in nood een vanzelfsprekende zaak. 

Dat de leden van het gezin het goed hadden in Bethel 

en dat hun hoop levend kon worden gehouden door 

de inzet van velen was eveneens belangrijk. Maar 

vooral indrukwekkend was het enorme draagvlak in 

Den Haag en in het land voor dit kerkasiel, dat bij 

velen het besef opriep getuige te zijn van een nieu-

we opleving van de maatschappelijke relevantie van 

kerken in Nederland. Voor de Haagse situatie was 

het een niet van te voren te bedenken effect van dit 

kerkasiel dat de Protestantse Kerk, de Protestantse 

Diaconie en Stek elkaar blindelings vonden en onder 

grote druk in staat bleken te zijn met een geoliede or-

ganisatie samen te werken aan een gemeenschappe-

lijk doel. Wat sommigen de blije verzuchting ontlokte 

dat in één keer lukte wat in jarenlange vergaderron-

des niet zo eenvoudig leek te zijn. Van die vruchtbare 

Haagse kerkelijke samenwerking hopen Stek en de 

andere partners nog lang de vruchten te kunnen 

plukken. Dat het doel werd gehaald – verruiming van 

het kinderpardon en een veilige toekomst in Neder-

land voor het gezin-Tamrazyan – bracht een enorm 

enthousiasme tot stand. Dit elan en deze nieuwe 

saamhorigheid vormen de oogst voor de Haagse 

kerk en haar partners.

Er gebeurde meer in 2018

Hoezeer het kerkasiel onze terugblik op 2018 ook 

heeft ingekleurd, er was in 2018 genoeg ander werk 

dat de aandacht verdient. ‘Grote’ gebeurtenissen 

zijn er niet geweest, maar het lopende werk vroeg al 

onze inzet. De weerklank die het kerkasiel kreeg en 

de bespiegelingen die het ontlokte over een nieuw 

maatschappelijk elan van de kerk en over de kracht 

van de combinatie van diaconale zorg en spirituele 

vormgeving, brachten ons op een andere opzet van 

dit jaarverslag dan gebruikelijk. Voor een overzicht 

van ons lopende werk beschrijven we nu enkele ont-

wikkelingen in het kort om daarna de schijnwerper 

te richten op vijf Stekmedewerkers. Zij vertellen 

over hun werk, hun persoonlijke motivatie om dat 

werk met plezier te doen, en denken daarbij hard-

op na over de vraag hoe en in hoeverre hun werk 

zich ontwikkelt als een nieuwe vorm van diaconale 

presentie in kerk en stad. Zo klinken hun werkerva-

ringen mee in de opinievorming die het kerkasiel 

teweeg heeft gebracht en zo komen we verder met 

de vraag hoe modern diaconaat vormgegeven zou 

kunnen worden. Onze wegwijzers zijn Pauline Eg-

gink (Budgetmaatjes070), Lizebeth Melse (Den Haag 

Wereldhuis), Kees Buist (diaconaal opbouwwerk Den 

Haag Zuidwest), Inge van Bommel (JONG Transvaal) 

en Jenneke van Veelen (individuele hulpverlening).

Stek is in 2018 evenals het jaar daarvoor bezig ge-

weest met het opstellen van een nieuw beleidsplan 

en ging daarbij niet over één nacht ijs. Na een brede 

consultatiebijeenkomst in november 2017 in de Oase 

met cliënten, bezoekers, eigen medewerkers en vrij-

willigers volgde op 18 mei 2018 een drukbezochte en 

productieve bijeenkomst in Theater De Vaillant met 

medewerkers, kerkleden, opdrachtgevers en externe 

deskundigen. De bijeenkomst werd ingeleid door Da-

vid van Keulen, urban manager en strateeg bij de 

Gemeente Den Haag, en op een speelse wijze afge-

sloten door cabaretier Kees Posthumus. Daartussen-

door konden de deelnemers in tien workshops onder 

leiding van experts met elkaar de perspectieven van 

het werk in stad en kerk verkennen. De thema’s wa-

ren: Verbinding in de stad | Bezieling in stad en kerk 

| Veelkleurig kerk-zijn in de stad | Kinderen & diver-

siteit | Duurzaamheid | Ongedocumenteerden | Een-

zaamheid | Participatiesamenleving | Schuldhulpver-

lening | Vrijwilligerswerk.

Niet alleen de rijke oogst van deze dag(en) heeft bij-

gedragen aan een nieuw beleidsplan van Stek, ook 

de voortgezette beraadslagingen met de Protes-

tantse Kerk Den Haag en de Protestantse Diaconie 

Den Haag, belangrijkste opdrachtgever van Stek, 

leverden bouwstenen op. Belangrijkste thema in die 

overleggen was het streven naar een betere afstem-

ming en samenwerking van kerk, diaconie en Stek, 

afspraken over governance, maar ook over een 

betere synergie in de externe communicatie. Zoals 

eerder aangegeven heeft de samenwerking rond het 

kerkasiel dit proces van het zoeken naar convergen-

tie een krachtige impuls gegeven. Het nieuwe be-

leidsplan van Stek, voor de jaren 2019-2023, is begin 

2019 definitief gereed gekomen.

Stek doet haar werk samen met ruim 900 vrijwilligers 

en is daarmee een van de grotere vrijwilligersorga-

nisaties in Den Haag. Zonder die vrijwilligers zou het 

werk van Stek in projecten en op locaties ondenk-

baar zijn. Behalve allerlei voorzieningen die vrijwil-

ligers ter beschikking staan en een veelgelezen Vrij-
willigersbulletin (4x per jaar), is het een gewoonte 

geworden om eens in de paar jaar de Stekvrijwilli-

gers te trakteren op een groot vrijwilligersfeest. 

Op vrijdag 1 juni 2018 werd dat feest georganiseerd 

in Parkoers, in het Haagse Zuiderpark. Er kwamen 

honderdvijftig belangstellenden af op het zeer ge-

varieerde programma, met onderdelen binnen en 

buiten, met een ruim aanbod voor kinderen en een 

gezellig dinerbuffet.

Stek mag het keurmerk ‘Goed geregeld’ dragen, 

een kwaliteitsonderscheiding voor goed vrijwilli-

gersbeleid. Dat keurmerk werd Stek in 2018 voor de 

derde keer achtereen voor een periode van vier jaar 

toegekend.

Er moest in 2018 soms geïmproviseerd worden in 

de personele bezetting. Collega’s vertrokken of gin-

gen met pensioen en er kwamen anderen voor hen 

in de plaats, enkele andere collega’s gingen met be-

vallingsverlof en ook zij moesten worden vervangen. 
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En zoals eerder vermeld trok de organisatie van het 

kerkasiel een flinke wissel op de organisatie van het 

werk. Stek heeft bewezen dat ze genoeg flexibiliteit 

in huis heeft om dergelijke ontwikkelingen het hoofd 

te bieden, zonder dat het werk eronder te lijden heeft.

Afdelingsmanager Henk Baars ging met pensioen na 

bijna 20 jaar inzet in Den Haag. Hij was een in kerk 

en stad gezichtsbepalende collega en Stek en Diaco-

nie zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet. Henriëtte 

Boerma volgde hem op als afdelingsmanager.

Ook een andere gezichtsbepalende collega ging met 

pensioen. Anneke van der Linden-

IJzerman ‘deed’ 20 jaar lang de re-

ceptie en de telefoon en veel meer 

dan dat. Ook haar zijn we veel dank 

verschuldigd. Jolanda Treur werd 

haar opvolgster.

Den Haag Wereldhuis – ontmoe-

tingsplek voor ongedocumenteer-

den in Den Haag – was in 2018 toe 

aan nieuwe impulsen na het vertrek 

van coördinator Mpanzu Bamenga. 

Lizebeth Melse werd zijn opvolgster en kreeg aan het 

eind van het jaar ondersteuning in de persoon van 

Yasmine Soraya. Nieuwe vrijwilligers werden gevon-

den en zo kreeg het werk voor ongedocumenteer-

den een nieuwe Schwung. De problemen van deze 

groep mensen, met zeer geringe mogelijkheden om 

goed te kunnen overleven in de Nederlandse samen-

leving, zijn niet verminderd en het Wereldhuis kan 

een krachtige rol spelen bij de ondersteuning van 

deze groep. Lizebeth Melse vertelt over haar werk in 

het Wereldhuis in het interview verderop in dit ver-

slag.

Behalve de ondersteuning van ongedocumenteer-

den in Den Haag Wereldhuis biedt Stek in opdracht 

van de Diaconie ook kleinschalige tijdelijke noodop-
vang van vooral ongedocumenteerde moeders en 

kinderen die anders op straat dreigen te belanden. 

Die noodopvang vindt plaats op verschillende plek-

ken in de stad, waarvan de Halte het meest bekend is. 

In 2018 dreigde de Halte gesloten te moeten worden 

omdat er geen subsidie meer beschikbaar zou zijn, 

maar gelukkig kon het tij dankzij de 

Diaconie voorlopig gekeerd worden.

Het werk van StekJong - met pro-

jecten van en voor jonge zinzoekers, 

Godly Play, de School van Barm-

hartigheid, de Tafel van Hoop - kon 

in 2018 doorgang vinden dankzij de 

inzet van de eigen mensen en de tij-

delijke inzet van anderen. De Nacht 
van de Hoop kon weer georgani-

seerd worden aan de vooravond van 

Pasen. Zaterdag 31 maart ging het over ‘vallen en op-

staan’. Als altijd trok het beeldbepalende evenement 

– paaswake nieuwe stijl – een groot aantal bezoekers. 

Zij konden meedoen aan een speelse en spirituele 

avond met tal van inspirerende onderdelen. 

In het derde en laatste jaar van het project Tafel 
van Hoop werd toegewerkt naar de afronding van 

het project bij Stek en de voortzetting ervan elders. 

Het concept - mensen ontmoeten elkaar door samen 

‘thematisch’ te eten, inspiratie en verhalen uit te wis-

selen en zoeken zo een nieuwe invulling voor het 

aloude sacrament van eucharistie/communie/avond-

maal – werd beschreven en toepasbaar gemaakt 

voor groepen (jongere) mensen in het land, kerkelijk 

of niet. De website www.tafelvanhoop.nl werd inge-

richt en werd op de rand van het jaar gepresenteerd.

Het diaconaal ouderenwerk van Stek wil ertoe bij-

dragen eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, 

depressiviteit te voorkomen, ouderen te stimuleren 

nieuwe contacten aan te gaan en nieuwe gemeen-

schappen te vormen. Het motto daar-

bij is: de mens is een verhaal en dat 

verhaal gaat door, ook in de ouder-

dom. Het accent van het ouderen-

werk zal in toenemende mate gelegd 

worden op extramuraal werken met 

geïsoleerde ouderen. Het werk werd 

in 2018 voortgezet: gespreksgroepen 

in verzorgingshuizen, een pastoraal 

maatjesproject, en het ontmoetings-

project Dagbesteding Plus. In het 

ouderenwerk van Stek merken we 

dat onder ouderen grote behoefte is door te praten 

over vragen van geloof, zingeving en levensvragen. 

Bij het ouderenwerk behoren ook de succesvolle ac-

tiviteitenprogramma’s van Winterstek en Zomers-
tek: laagdrempelige activiteiten voor vooral oudere 

mensen die in Den Haag weinig aan hun trekken ko-

men. Winterstek werd in 2018 voor de tweede, Zo-

merstek voor de dertiende keer georganiseerd. De 

belangstelling voor deze activiteiten is onvermin-

derd groot.

In opdracht van de Protestantse Diaconie van Den 

Haag verleent Stek individuele financiële nood-
hulp, vooral vanuit de Parkstraat, maar ook op diver-

se locaties in de stad. Het gaat dan om mensen die 

nergens anders terecht kunnen: directe broodhulp 

en hulp aan ongedocumenteerden zijn de speerpun-

ten. Ook in Den Haag werd in 2018 de landelijke trend 

zichtbaar van een lichte daling van het aantal hulp-

zoekenden, wat erop zou kunnen wijzen dat de na de 

crisis oplevende economie eindelijk ook voor deze 

groep verlichting gaat opleveren. 

Projectleider Jenneke van Veelen 

vertelt in het interview hierna over 

de trends in haar werk.

Het project Accolade werd afge-

rond: de individuele hulp op de ver-

schillende plekken in de stad kon zo 

beter in kaart worden gebracht en 

afgestemd worden. In opdracht van 

de Diaconie werd een armoedebro-

chure gemaakt, met landelijke en 

stedelijke cijfers, gesprekken met cli-

enten, vrijwilligers en professionals in de individuele 

hulp en de schuldhulpverlening en aanbevelingen 

aan stad en kerk. De aanbieding van de brochure aan 

wethouder Van Alphen werd gevolgd door een the-

matische Armoedezondag in enkele Haagse kerken, 

14 oktober 2018.

De BabyBullenBank bestond in 2018 vijf jaar. Het 

project draait helemaal op vrijwilligers en zamelt 

spullen in voor (aanstaande) moeders die de mid-

delen en de netwerken missen om deze zelf aan te 
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schaffen: box, buggy, badje, bedje, e.d. In de vijf jaar 

van haar bestaan hebben al meer dan 1000 (aan-

staande) moeders de weg naar de BabyBullenBank 

gevonden.

Stek kent enkele maatjesprojecten. Sommige 

daarvan gaan al even mee, andere zijn nieuw of wor-

den in de steigers gezet. Maatjesprojecten blijken 

een adequaat middel te zijn voor de begeleiding van 

groepen mensen in de marge van de samenleving of 

met specifieke problemen. Maatjesprojecten trekken 

in het algemeen ook een ander type vrijwilligers dan 

meer met de kerk verbonden projecten.

Het project Over de Drempel – klein, maar fijn – 

koppelt sinds jaar en dag vrijwilligers aan mensen 

die moeten leven in sterk vervuilde en vereenzaam-

de omstandigheden. Geduld, volharding, trouw zijn 

kernwaarden in dit werk.

Het project Budgetmaatjes070 begeleidt al enkele 

jaren met behulp van vrijwillige maatjes mensen met 

een grote schuldenproblematiek om hen in staat te 

stellen de regie over hun eigen leven te hervinden. 

Het project is onderweg naar 100 koppelingen per 

jaar. Projectleider Pauline Eggink vertelt hierna in 

een interview wat dit werk onderscheidt van ‘klas-

sieke’ armenzorg. Een parallelproject in Rijswijk, sa-

men met de gemeente Rijswijk en Humanitas, werd 

in 2018 beëindigd.

Het maatjesproject 2GO zet zich met behulp van vrij-

willigers in voor slachtoffers van mensenhandel en 

van huiselijk geweld en potentiële, jonge slachtoffers 

van bijv. loverboys. Doel is deze mensen te helpen 

weer op de been te komen en perspectief te bieden 

op een menswaardig leven.

In het ouderenwerk is enkele jaren geleden samen 

met welzijnsorganisatie Cardia het maatjesproject 

Blijf je nog even? ontwikkeld: vrijwilligers zetten 

zich in voor geïsoleerde ouderen die graag willen 

praten over vragen die hen bezighouden.

Ook in het diaconaal opbouwwerk ontwikkelt zich 

deze vorm van activiteit. In het diaconale werk in de 

Haagse Hout is, in samenwerking met PitZtop, een 

maatjesproject van start gegaan voor de vluchte-

lingen die in het voormalige Ministerie van Sociale 

Zaken in Benoordenhout wonen. Vrijwilligers, o.a. 

uit de kerken, maken hen wegwijs in de stad, geven 

voorlichting en adviezen en bieden gezelligheid.

Het diaconaal opbouwwerk aan het andere uiteinde 

van de stad, in Den Haag Zuidwest, kent nog geen 

maatjesproject, maar het zou niet verrassend zijn 

als dat er op termijn van zou komen. 2018 was voor 

pionier Kees Buist een vruchtbaar jaar: de rijdende 

voedselbank Kies! Sociale supermarkt kon na een 

lange voorbereidingsperiode van start gaan en een 

buurt-en-kerkhuis in de Shalomkerk krijgt al doende 

gestalte. Het draagvlak daarvoor in buurt en kerk is 

inmiddels stevig te noemen. ‘Veteraan’ Kees Buist 

vertelt over de vernieuwende concepten van dit di-

aconale werk in het interview hierna in dit verslag.

Het werk van Stek vindt voor een belangrijk deel 

plaats op diverse diaconale locaties in de stad.

In Transvaal is in het gebouw van de Julianakerk 

sinds jaar en dag buurt-en-kerkhuis de Paardenberg 

een baken in een wijk waar de hele wereld woont. 

Het werk van de Paardenberg is een vorm van kerke-

lijke presentie in een wijk waar de protestantse kerk 

nauwelijks meer leden telt. De Paardenberg herbergt 

Den Haag Wereldhuis en de huiswerkbegeleiding 

van het project JONG Transvaal. Inge van Bommel, 

coördinator van het laatstgenoemde project, vertelt 

in het interview hierna waarom dit project met scho-

lieren en coaches een krachtig middel is voor armoe-

depreventie in de buurt.

Ook in Spoorwijk is de kerk veel minder zichtbaar 

dan vroeger, maar in buurt-en-kerkhuis de Oase zoe-

ken professionals en vrijwilligers van Stek nieuwe 

wegen om een krachtbron in de wijk te kunnen zijn. 

De mensen van de Oase werken daarbij samen met 

Kariboe Bibi – van en voor Afrikaanse vrouwen – 

met de naburige Jeroenschool, met de protestantse 

wijkgemeente van de Marcuskerk/Kerk in Laak (nu: 

de Drieklank) en met welzijnsorganisaties. Er is een 

bibliotheek, er zijn cursussen en er is een sociaal in-

loopspreekuur.

Buurt-en-kerkhuis Bethel aan de Thomas Schwenc-

kestraat is een huis met een ander karakter dan de 

eerder genoemde, met vooral verbindende projecten 

voor de buurtbewoners. Dankzij het kerkasiel kreeg 

Bethel eind 2018 landelijke en internationale bekend-

heid.

In Moerwijk is de Kinderwinkel al bijna 25 jaar een 

vertrouwde pleisterplaats voor kinderen in een wijk 

die hun verder niet veel te bieden heeft. In nauwe 

samenwerking met (vrijwilligers van) de Marcuskerk 

worden kinderen en tieners tussen 2 en 16 jaar acti-

viteiten geboden die hun houvast bieden en hen met 

elkaar verbinden.

Buurt & Lukaskerk is een project op de rand van 

de Schilderswijk waar een diaconaal werker zich van-

uit en samen met de kerk inzet voor bewoners van 

de wijk en zo – in kringvieringen, maaltijdprojecten, 

ontmoetingen – verbindingen tussen kerk en buurt 

tot stand brengt. Elke donderdag is de Lukaskerk uit-

deelpunt van de Voedselbank. Dan gebeurt er veel 

meer dan het uitdelen van pakketten: spreekuur, ad-

visering, gezelligheid. Tal van vrijwilligers zetten zich 

hiervoor in. Datzelfde geldt voor de andere plekken 

in de stad waar diaconaal werk voor en met de cliën-

ten van de Voedselbank wordt georganiseerd: in de 

Paardenberg, in de Oase en rond de rijdende voed-

selbank in Den Haag Zuidwest.

Ten slotte is Stek betrokken bij projecten van andere 

organisaties in de stad. Die betrokkenheid kan op 

verschillende wijzen gestalte krijgen.

Bij het werk van het Haags Straatpastoraat is Stek 

in de personele sfeer betrokken. De directie en de 

vrijwilligerscoördinatie worden behartigd door me-

dewerkers van Stek.

Bij het werk van Stagehuis Schilderswijk is Stek 

administratief betrokken: financiële administratie, 

fondsenwerving, personeelszorg.

Op vrijwillige basis ondersteunen mensen van Stek 

de organisatie van de jaarlijkse Prinsjesdagviering.
Slimme Senior, een project dat ooit vanuit Stek als 

Rijk in je Wijk werd gestart, ging in 2018 verzelf-

standigd verder.
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De kunst van het verleiden
Pauline Eggink (40) groeide op in Drenthe. Ze ging 

sociale geografie en later godsdienstwetenschappen 

studeren in Groningen, liep stage bij het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken en studeerde af op een on-

derzoek naar het Kenniscentrum Religie & Ontwikke-

ling. Ze kwam na haar studie in verschillende banen 

terecht: bij de EEN-campagne van het Nederlands 

Platform Millenniumdoelen, als commercieel mede-

werker bij vermogensbeheerder Staalbankiers en als 

communicatieadviseur bij ontwikkelingsorganisatie 

Mensen met een Missie. In 2012 belandde ze bij Stek, 

als projectleider bij het maatjesproject Budgetmaat-

jes070 (toen nog Vandebankaf!).

Wat ben je in dit project gaan doen?

“Het maatjesproject was net twee jaar uit de start-

blokken. Het project is begonnen omdat de gedachte 

opkwam dat we meer wilden doen met de cliënten 

van de Voedselbank dan alleen het uitgeven van 

voedselpakketten. Hoe zou je mensen kunnen stimu-

leren om te vertellen over wat hen bij de Voedselbank 

had gebracht en met hen nadenken over wat er moest 

gebeuren om stappen te zetten om uit hun proble-

men te raken? Het ging bij veel van deze mensen om 

een forse schuldenproblematiek. Het project is van 

start gegaan bij het uitdeelpunt van de Voedselbank 

in buurt-en-kerkhuis de Paardenberg in Transvaal. 

Later kwam daar het uitdeelpunt bij in de Oase, in 

Spoorwijk. Door cliënten van de Voedselbank één op 

één te koppelen aan een vrijwilliger, wilden we hen 

stappen laten zetten om uit hun schuldenproblema-

tiek te raken, om hun de regie over hun schulden én 

hun leven terug te geven. Het is klein begonnen met 

tien koppelingen van maatjes en deelnemers, in la-

tere jaren groeide dat aantal flink. In het begin deden 

we alles zelf: op huisbezoek bij de deelnemers, kop-

pelingen met een vrijwilliger en deelnemer maken. 

Ik ging op donderdag naar de Paardenberg, mengde 

me onder de cliënten van de Voedselbank, deelde fly-

ers uit, legde contact met mensen. Ik kreeg daardoor 

een beter beeld van onze doelgroep. Onze doelstel-

ling om voedselbankcliënten te ondersteunen veran-

derde in het ondersteunen van mensen met schul-

den richting financiële zelfredzaamheid.”

Hoe heeft het project zich daarna ontwikkeld?

“Het aantal koppelingen nam toe en we konden op 

den duur niet alles zelf meer doen. Tot dan toe ken-

den we de vrijwilligers en deelnemers van binnen 

en buiten. Dat veranderde doordat we meer vanuit 

de tweede lijn gingen werken. Daardoor kunnen we 

nu meer mensen ondersteunen. We zijn vrijwilligers 

gaan werven en trainen om intakes bij deelnemers 

thuis te doen en vrijwilligers die de rol van coach 

gingen vervullen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt 

voor onze maatjes en begeleiden ook de intervisie-

avonden. We hebben op het moment 60 actieve kop-

pelingen, vier intakers en vijf coaches. Wij – Christi 

Loor en ik – zitten nu meer in de tweede lijn. Er is 

meer afstand tot de doelgroep zelf. Een groot deel zit 

in het aansturen en begeleiden van de vrijwilligers. 

Dat vind ik leuk.”

Jullie vrijwilligers verschillen nogal van de klassieke 

kerkelijke vrijwilligers. Beschrijf ze eens?

“Onze vrijwilligers zijn overwegend hoog opgeleid 

en ze denken graag actief mee in onze werkwijze, 

vooral de intakers en coaches. We werken ook nauw 

met hen samen, dus dat is logisch. Van de intakers 

verwachten we dat ze zelf maatje zijn geweest of 

deze kennis meebrengen vanuit hun werkervaring. 

De coaches met wie we werken, brengen ook werker-

varing mee om deze functie goed te kunnen vervul-

len. We hebben een enthousiast en deskundig team 

en het is leuk om daarmee te werken. De vrijwilligers 

zijn gemotiveerd, ze willen zich inzetten voor een 

onbekende ander. Dat raakt me. Onze vrijwilligers 

komen hier vaak in eerste instantie om iemand met 

schulden te helpen. Het is leuk om te merken dat ze 

ook zichzelf gaandeweg hun koppeling steeds beter 

leren kennen. Ze ondersteunen elkaar ook tijdens de 

intervisieavonden. De meeste vrijwilligers gaan niet 

naar een kerk. Ik krijg tijdens intakegesprekken met 

vrijwilligers regelmatig de vraag of ze eigenlijk wel 

vrijwilliger kunnen worden bij ons, omdat Stek een 

kerkelijke organisatie is. Natuurlijk zijn ze welkom. 

Wij werken voor en met iedereen. En ik hoop dan 

ook dat mensen zich thuis voelen als vrijwilliger bij 

Stek. Onze maatjes doen dit werk een dagdeel per 

week. Voor de intakers geldt dat het werk veelal wat 

intensiever is.”
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Onderscheidt jullie werk zich van wat in de kerken 

doorgaans aan armenzorg en diaconaat wordt ge-

daan?

“Onze maatjes zijn er niet alleen om de deelnemers 

te helpen met administratie, maar proberen ook ge-

dragsverandering te bewerkstelligen. Dat vergt veel 

van onze vrijwilligers; we leren ze de kunst van het 

verleiden, de deelnemer verleiden om zelf stappen 

te zetten. Ze moeten het juiste haakje weten te vin-

den bij de deelnemer. En goed zicht hebben op hun 

eigen gedrag en overtuigingen. Een verschil vind ik 

ook dat onze vrijwilligers losse individuen zijn die 

elkaar vooraf niet kennen. Ik ben na een intervisie-

avond meestal blij verrast door wat ik heb gehoord, 

word geraakt door al die verhalen waar de vrijwil-

ligers dan mee komen. Die verhalen verbinden hen 

ook met elkaar. Een maatje zijn van een deelnemer 

is toch iets wat je in je eentje doet. Zo’n intervisie-

bijeenkomst geeft hun het gevoel dat ze samen er-

gens aan werken. Wij willen ook goede professionele 

ondersteuning bieden, zodat de maatjes altijd ergens 

terecht kunnen. Die saamhorigheid onder de maatjes 

is bijzonder, want het zijn mensen die elkaar nooit 

hebben ontmoet. Zo vormt dit project nieuwe ge-

meenschappen, light communities, dat wel, maar 

toch. Wanneer deze vrijwilligers een tijdje optrekken 

met een deelnemer is dat bijzonder, en dat ze met 

elkaar samenwerken, levert hun ook veel op.”

Zou je dit project een succesverhaal willen noemen?

“Niet altijd. Een koppeling gaat niet altijd goed. Als 

een deelnemer niet wil, dan gebeurt er niets. Som-

migen zitten te diep in de problemen of zijn nog niet 

klaar om stappen te zetten. Maar ook maatjes kun-

nen wel eens te eigenwijs zijn of te voortvarend. Ze 

moeten toch vooral ook afstand bewaren en het pro-

bleem niet gaan overnemen. Toch gebeurt er vaak 

iets bijzonders in de ontmoetingen. Onlangs was 

er een nieuw maatje, net gekoppeld aan een deel-

nemer. Ze stond na een eerste gesprek van een half 

uur alweer buiten en vroeg zich af wat er nu gebeurd 

was en hoe het verder moest. Ook de tweede ont-

moeting ging stroef. Maar tijdens de derde afspraak 

vroeg de deelnemer ineens: ‘Hoe was jouw week ei-

genlijk?’ Die prille wederkerigheid, die dan ontstaat, 

vind ik mooi om te zien. Het is ook belangrijk voor 

een goede koppeling. Dan kom je verder. Nee, het is 

niet altijd een succesverhaal. Als je maar weet waar 

het mis kan gaan, dan kun je ervan leren. Succesvol 

wordt het als de deelnemers het gevoel krijgen dat 

ze hun problemen zelf kunnen oplossen, dat ze meer 

zelfvertrouwen krijgen om stappen te zetten om uit 

hun complexe situatie te komen. Want zij moeten het 

zelf doen, dat kunnen maatjes niet van hen overne-

men. Die kunnen hen wel aanmoedigen en meeden-

ken: ‘Fijn dat je al stappen hebt gezet, wat goed dat 

je nu al op dit punt staat’. In dit project is sprake van 

een relatie, van geduld, van stappen zetten, niet on-

der druk of onder dwang, maar in het tempo van de 

deelnemer zelf. Maar wel met een doel. De maatjes 

zijn echte maatjes. Anders dan al die andere hulp-

verleners zitten onze maatjes naast deze mensen, op 

basis van gelijkwaardigheid. Maar het probleem is 

niet zomaar de wereld uit, niet in het groot en ook 

niet voor onze deelnemers. Daarvoor is het nodig 

dat we als samenleving wakker worden en ons rea-

liseren dat het probleem van schulden ons allemaal 

aangaat. Gelukkig is er bij de overheid en bedrijven 

steeds meer de wil om samen te werken en om men-

sen met schulden anders te benaderen.”

Zou je jullie project innoverend willen noemen?

“Nee, heel innoverend vind ik het niet. We zijn de af-

gelopen jaren wel gegroeid en zijn een lerende orga-

nisatie. Maar we doen ook gewoon wat nodig is en 

waar vraag naar is. Maar er gebeuren wel bijzondere 

dingen. Als een maatje het traject met een deelne-

mer heeft doorlopen, heeft dat in beider leven iets 

teweeggebracht. Op intervisiebijeenkomsten wordt 

dan ook de vraag gesteld: hoe rond je het contact 

af? Hoe neem je afscheid van elkaar? Dat is een reële 

vraag en soms een probleem. Want dikwijls zijn bei-

den, maatje en deelnemer, erg op elkaar betrokken 

geraakt. Ja, toch is het ook wel innoverend, bij nader 

inzien. We zien steeds weer nieuwe vrijwilligers voor 

wie een wereld opengaat. Die op een voor hen nieu-

we manier door mensen en hun problemen geraakt 

worden. Twee werelden ontmoeten elkaar dan. Dat 

zou je toch ook wel vernieuwing mogen noemen?”
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Niemand kan bepalen waar zijn eigen wieg 
staat 
Lizebeth Melse (34) groeide op in Zeeland en volgde 

de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Al snel 

ontdekte ze dat gymjuffrouw worden niet haar roe-

ping was en in 2008 zette ze voor Stek vanuit buurt-

en-kerkhuis de Paardenberg Huiswerkbegeleiding 

Transvaal op, terwijl ze haar bachelor culturele an-

tropologie haalde. Na tweeënhalf jaar begon het te 

kriebelen en besloot ze een jaar in Nicaragua bij een 

educatieproject te gaan werken. Daarna keerde ze via 

het Haags Straat Consulaat terug bij Stek, eerst als 

diaconaal werker in de Paardenberg en inmiddels als 

projectleider van de Halte, 2GO maatjesprojecten en 

Den Haag Wereldhuis. Een mooie mix van projecten, 

vindt ze.

Dat zijn flink wat omzwervingen geweest.

“Terugkijkend lijkt het of ik overal zomaar ingerold 

ben, maar ik heb flink gesolliciteerd en ook wel din-

gen gedaan die niet bij me bleken te passen. Ik ge-

loof niet dat ik nog een keer zomaar mijn baan zou 

opzeggen zonder plan voor de toekomst. Toen ik te-

rugkwam uit Nicaragua duurde het een tijdje voor ik 

werk vond. Op een gegeven moment dreigde mijn 

geld op te raken en voelde ik even paniek: er moet 

nu wel wat gebeuren, anders krijg ik een probleem! 

Die stress ervaren – al was het maar even en was 

mijn situatie niet uitzichtloos – vond ik achteraf een 

leerzame ervaring. Het is de realiteit van veel onge-

documenteerde vluchtelingen die bij het Wereldhuis 

aankloppen.

Ik merkte steeds meer dat ik graag werk met een 

veelheid aan culturen. Daar ligt mijn interesse. En ik 

beweeg me steeds meer richting werken met onge-

documenteerden. Dat zijn de mensen in onze samen-

leving met de minste rechten. Ze mogen niet werken, 

zich niet verzekeren – eigenlijk mogen ze niet rondko-

men. Voor die doelgroep wil ik opkomen.”

Hoe kom je voor hen op in het Wereldhuis?

“Er is twee dagen per week een spreekuur van tien 

uur tot half drie. Onze bezoekers komen voorname-

lijk uit heel Afrika, inclusief Noord-Afrika, en uit Azië. 

We missen Zuid-Amerika nog een beetje. Maar we 

hebben nu al zoveel cliënten dat we niet heel actief 

op zoek zijn. Vaak komen er wel 50 bezoekers op een 

dag. Ongeveer een kwart komt vooral voor de lunch 

en de aanspraak, de rest heeft vragen. Vaak gaan die 

over gezondheid. Wij kunnen cliënten helpen met 

verwijzingen naar een huisartsenpost, fysiothera-

peut of een tandarts en we kunnen zorgverleners 

vertellen hoe ze hun kosten kunnen declareren bij 

het potje van het CAK voor onverzekerbare vreem-

delingen. Met een stempel van de Diaconie hoeven 

cliënten bij de apotheek niet de verplichte 5 euro per 

medicijn te betalen. Dat geld hebben ze namelijk niet 

en de subsidie die de gemeente Den Haag geeft voor 

die kosten is bij lange na niet voldoende.

Andere vragen gaan bijvoorbeeld over huisvesting, 

leefgeld en fietsen. We mogen per jaar 40 fietsen 

aanvragen bij Sociale Fondsen Den Haag, maar de 

vraag is veel groter. Voor juridische vragen werken 

we nauw samen met Vluchtelingenwerk. En we bie-

den activering. Dat kan als wereldhuisvrijwilliger bij 

ons koekjesproject, bij de warme lunch op vrijdag of 

als gastheer of gastvrouw tijdens het spreekuur. Ook 

hebben we een talentenbank. Wanneer iemand hulp 

vraagt bij een klus, kijken wij of we dat talent in huis 

hebben. En ten slotte houden we maandelijks een 

themamaaltijd, waar bezoekers informatie krijgen 

over bijvoorbeeld scholing, gezondheid of toekomst. 

Daar komen soms wel 70 mensen op af.”

Vind je het helpen van ongedocumenteerden een di-

aconale taak?

“Het is van oudsher een diaconale taak om op te ko-

men voor de meest kwetsbaren in de samenleving. 

Eigenlijk vind ik het vanzelfsprekend om mijn werk 

diaconaal te noemen. De werkwoorden van Stek pas-

sen daar ook goed bij. We beschermen hen door te 

vertellen over hun rechten en door voor die rechten 

op te komen. We verbinden hen door ontmoetingen 

mogelijk te maken en hen te stimuleren elkaar te hel-

pen. En we versterken hen door activiteiten aan te 

bieden. Soms komen mensen ook zelf met initiatie-

ven. Zo is er een vrouw die bijna iedere week een 

pan soep langs komt brengen tijdens het spreekuur. 

Ze is zelf ongedocumenteerd, maar heeft een man 

die wel papieren heeft. Dat maakt haar situatie iets 

minder kwetsbaar en geeft haar de ruimte om iets 

te geven.
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Ik vind het ook passen bij de rol van de kerk in de sa-

menleving. Toen vorig jaar de vraag kwam of wij een 

gezin wilden opvangen en het kerkasiel ontstond, 

vond ik dat meteen vanzelfsprekend. Juist als kerk, 

en als diaconale uitvoeringsorganisatie van de kerk, 

hebben we zicht op de misstanden in de samenle-

ving. Als de kerk zich daarover niet uitspreekt, wie 

dan wel? Dit gezin had een humaan probleem, maar 

omdat het over immigratie ging was het politiek. 

Maar dat risico moet je als kerk dan maar nemen, 

vind ik. Wanneer de humaniteit in het geding is, mag 

je – of moet je zelfs – de politiek daarop aanspreken.”

Wat zou je de politiek willen meegeven over je werk?

“Het onderwerp immigratie staat al jaren hoog op 

de politieke agenda. Ik hoop dat mijn ervaring met 

lobby bij het Straat Consulaat me gaat helpen bij het 

Wereldhuis. De gezondheidszorg is gelukkig redelijk 

goed geregeld, al houden we ook daar de vinger aan 

de pols, maar op het gebied van huisvesting gaat het 

nog niet goed. De discussie over de bed-bad-brood 

regeling speelt op het moment. De een zegt dat onge-

documenteerden meteen terug moeten en de ander 

dat we in een humane samenleving geen mensen op 

straat kunnen laten leven. Medewerkers van de ge-

meente voeren bestaand beleid uit, maar vanuit het 

Wereldhuis willen we eigenlijk altijd meer. Mensen 

hebben rust en tijd nodig om te kunnen bedenken 

hoe nu verder en die tijd krijgen ze nu niet. Het offi-

ciële kabinetsstandpunt is dat illegalen terug moeten 

naar hun land van herkomst. Maar vaak kan dat niet 

en blijven mensen hier ongedocumenteerd, ook al is 

dat leven zwaar. Soms lopen mensen gevaar bij te-

rugkeer, maar kunnen dat niet voldoende bewijzen. 

Wanneer bijvoorbeeld een familielid meegewerkt 

heeft aan mensenhandel is het een risico om terug 

te keren naar die familie. Soms kunnen ouders hun 

gezin in hun land van herkomst niet onderhouden of 

kunnen ze medicijnen die ze nodig hebben niet be-

talen. Insuline is in veel landen een probleem. Het is 

wel verkrijgbaar, maar voor gewone mensen onbe-

taalbaar. Toch zegt de IND dat suikerpatiënten terug 

kunnen, naar Ghana bijvoorbeeld, omdat insuline 

er in principe te krijgen is. Ben je een gelukszoeker 

wanneer je een land zoekt waar je voldoende geld 

kunt verdienen om voor jezelf en je gezin te zorgen? 

We leggen wel eerlijk het Nederlandse beleid uit. On-

langs sprak ik bijvoorbeeld een Marokkaans gezin 

met een zoontje van 6 jaar. Ik heb hun op het hart ge-

drukt ermee rekening te houden dat het niet gemak-

kelijk zal zijn als hij straks 18 is en niets meer mag. 

Niemand kan bepalen waar zijn eigen wieg staat. Ga 

daarom voorzichtig om met grenzen en laat ze niet 

bepalen door de angst dat heel Afrika straks hier op 

de stoep staat. In de master sociology, track ‘mi-
gration and ethnic studies’ die ik vorig jaar deed, 

leerde ik dat mensen gemiddeld genomen willen blij-

ven waar ze zijn. Slechts een klein percentage van de 

wereldbevolking migreert en dat is in de afgelopen 

decennia niet gestegen. Het absolute aantal mensen 

is trouwens wel wat gestegen, door de groei van de 

wereldbevolking.”

Kun je je werk goed loslaten?

“Meestal gaat dat goed. Het is fijn dat ik sinds janu-

ari Yasmine Soraya als collega heb om dingen mee 

te delen. En de appgroep met de vrijwilligers werkt 

ook goed. Maar wanneer een paar keer achter elkaar 

een moeder met kind op straat komt te staan en de 

gemeente niets doet, vind ik dat lastig. Of wanneer ik 

denk aan een van de bewoonsters van onze tijdelijke 

opvang de Halte. Zij kan niet terug naar Tsjetsjenië, 

waar ze haar mishandelende echtgenoot heeft verla-

ten voor een andere man. Van beide mannen heeft ze 

een kind. Wanneer ze teruggaat, loopt haar leven en 

dat van haar jongste kind gevaar en zal haar oudste 

dochter door de familie van haar man meegenomen 

worden. Toch krijgt ze maar geen verblijfsvergun-

ning, waardoor haar ontwikkeling stil staat. Maar ze 

zorgt dat haar kinderen echt kind kunnen zijn: ze gaan 

naar school en ze regelt uitjes voor ze, is hulpmoeder 

op school en ze leert Nederlands. Het is een krachtige 

vrouw die meteen wat van haar leven zou maken als 

ze hier mocht blijven.”

Zie je het vierde werkwoord van Stek, bezielen, ook 

in je werk?

“Er is een terrein waarop ik graag zou willen innove-

ren, namelijk toekomstoriëntatie. Dat gaat over vra-

gen als: hoe kan ik een eigen inkomen verwerven? 

Ligt mijn toekomst hier of in het land van herkomst? 

Dat zijn lastige vragen om er echt naar te durven kij-

ken en in de waan van de dag stoppen veel ongedo-

cumenteerden die vragen weg. Want wat als het zou 

betekenen dat je beter terug kunt gaan en als alles 

wat je gedaan hebt voor niets is geweest… Dat zijn 

vragen die een levensbeschouwelijke kant hebben. 

Veel mensen verbinden ze met hun religie, al gaat 

het in de praktijk toch over hun concrete werkelijk-

heid. Mensen overleven hier doordat ze hoop blijven 

koesteren. Hoop op een pardon of toch een verblijfs-

vergunning. En soms lukt dat ook.”
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Medici jnman of 
opbouwwerker 3.0



Van medicijnman tot opbouwwerker 3.0
Kees Buist (65), geboren in het Groningse Groote-

gast, groeide op in Amersfoort. Vier maanden voor 

zijn eindexamen besloot hij dat hij theologie wilde 

studeren. “Ik was als kind al gefascineerd door alles 

wat met geloof te maken had. Op mijn vierde speel-

de ik domineetje en bij het indiaantje spelen wilde ik 

altijd medicijnman zijn. Op mijn achttiende had ik de 

Bijbel helemaal gelezen.” Na een jaar Grieks en Latijn 

ging hij in Kampen theologie studeren. Kampen was 

klein, de grote stad trok. Kees werd gereformeerd 

predikant in Capelle a/d IJssel, in een grootstedelijke 

omgeving, maar vond het gemeentewerk uiteindelijk 

te beperkt. Hij kwam te weinig mensen van buiten de 

kerk tegen. In 1990 vertrok hij naar de Buitenwacht in 

Dordrecht, een ‘oecumenisch centrum’ in de volks-

wijk Krispijn. Toen Kees er kwam, was het vooral een 

gemeenschap van mensen die geloven en buurtac-

tiviteiten wilden verbinden met ‘gewoon’ werken 

in de fabriek. Kees ging werken bij Schokbeton in 

Zwijndrecht. Enkele honderden mensen trok deze ge-

meenschap, die met activiteiten, politieke acties en 

een kringloopbedrijf door werklozen een belangrijke 

functie had in de buurt. “We waren erg politiek ge-

richt, voerden actie tegen de maatschappelijke (wan)

orde. De radicaliteit van dit alles trok me. Maar op 

den duur kon ik het in de fabriek fysiek en emotioneel 

niet goed meer volhouden, ik was bang dat ik eraan 

onderdoor zou gaan.” Na drie jaar solliciteren kwam 

hij uiteindelijk in 2001 terecht in de Paardenberg in 

Transvaal als diaconaal opbouwwerker. Twaalf jaar 

later stapte hij over naar het nieuwe diaconale werk 

in Den Haag Zuidwest.

Als je je werk in de Paardenberg vergelijkt met wat je 

nu doet, wat zijn dan de verschillen?

“Ik hield me in de Paardenberg bezig met het ontwik-

kelen van activiteiten voor de buurt, ontmoetingen, 

zingeving. Achteraf gezien heb ik er te lang gezeten. 

Ik viel terug op routine. Ook was er voor de Paarden-

berg minder geld beschikbaar en moest het buurt-

en-kerkhuis het gaan doen met minder personeel en 

dus minder activiteiten. Ik heb er goede jaren gehad, 

maar ben toch meer een opbouwwerker, het is na-

tuurlijk leuker om iets nieuws te beginnen dan om 

te moeten afbouwen. In mijn huidige werk in Zuid-

west wil ik er vooral aan bijdragen dat mensen zich 

ontwikkelen, meer participeren in de samenleving en 

een perspectief vinden. In de Paardenberg zag ik toch 

te veel mensen rondhangen, stilzitten en consume-

ren. Mij boeit vooral hoe we mensen kunnen motive-

ren om hun kracht en talenten, die nu vooral in over-

leven gaan zitten, te gebruiken om na te denken wat 

ze met het volgende stuk van hun leven willen doen. 

Je dromen najagen, je ambities tot werkelijkheid ma-

ken. Ik maakte bij de eerste Kennisfabriek van Stek in 

2014 kennis met motiverende gespreksvoering, werd 

enthousiast en organiseerde een training. Ik heb er 

veel van geleerd en kon het toepassen op mijn nieu-

we werkterrein, om antwoord te krijgen op de vraag: 

hoe kunnen we mensen zo ver krijgen dat ze gaan 

nadenken over en werken aan hun eigen toekomst?”

Hoe ben je begonnen aan je werk in Den Haag Zuid-

west?

“Met heel veel gesprekken: horen wat er al is in de 

wijk, mensen ontmoeten, kijken waar behoefte aan 

is en daar dan activiteiten bij bedenken. De samen-

stelling van de bevolking is hier anders dan in Trans-

vaal, dus werk kopiëren kan niet. Je kunt alleen iets 

tot stand brengen en de kracht van een wijk vinden 

als je mensen in de haarvaten van de wijk opzoekt. 

Anders dan in Transvaal, waaruit althans de ‘witte’ 

kerk is verdwenen, speelt de kerk in Zuidwest nog 

wel een rol, dus daar sluit je bij aan. Neem Kies! So-
ciale supermarkt. Er waren enkele uitdeelpunten 

van de Voedselbank in Zuidwest en met de cliënten 

daar en vrijwilligers zijn we begonnen om zo’n pro-

ject op te zetten. Uitgangspunt van Kies! Sociale 
supermarkt is: kijken of je je leven minder zorgelijk 

of leuker kunt maken door zelf te kiezen. Mensen in 

armoede verdienen kwaliteit en keuzevrijheid bij het 

verkrijgen van hun dagelijkse boodschappen. Dat 

doet recht aan hen als zelfstandig en weerbaar bur-

ger. Daarom zijn Stek en Voedselbank Haaglanden 

eraan begonnen. We wilden een mobiele Voedsel-

bank, een sociale supermarkt die verschillende loca-

ties in de wijk zou aandoen. Bij dat project heb ik van 

meet af aan mensen uit de kerken, zoals diakenen 

betrokken. Zo ontstond er draagvlak. Maar er kwa-

men meer potjes op het vuur. Ik doe mee met een 

banenmarkt die in de wijk wordt georganiseerd door 

samenwerkende zelforganisaties in de ‘Werkgroep 

Tolerantie Bouwlust’, waaronder de Shalomkerk. 

We deden en doen onderzoek naar de behoefte aan 
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huiswerkbegeleiding. We hadden enige tijd de Stads-

werkplaats Loosduinen voor en door vakmensen, die 

het helaas niet volgehouden heeft omdat het niet 

lukte er ondernemers bij te betrekken die weten hoe 

je de markt verkent en producten verkoopt. De Dia-

conie wil graag een buurt-en-kerkhuis ontwikkelen. 

Daar zijn we nu mee bezig vanuit de Shalomkerk, in 

een beduidend armere wijk in Zuidwest.”

Hoe begin je een buurt-en-kerkhuis?

“Niet door het uitschrijven van grote plannen, maar 

gewoon door te beginnen met activiteiten waar be-

hoefte aan is en dat samen te doen met vrijwilligers. 

Neem als voorbeeld de tuin van de Shalomkerk. 

Dat is een flinke tuin op het zuiden, tachtig vierkan-

te meter, een woestenij. We kregen het idee er een 

moestuin van te maken, gingen fondsen zoeken en 

vrijwilligers om het mogelijk te maken. Ik zocht con-

tact met een opbouwwerker hier in de buurt die ook 

tuinarchitect is. Zij had al eerder met buurtbewoners 

tuintjes aangelegd en ging meedoen. Ik heb mensen 

van de kerk en klanten van de Voedselbank gevonden 

die willen meedoen, die nemen dan mensen mee en 

die nemen dan weer andere mensen mee. En zo gaat 

het rollen. Er komt ook een zitje in de tuin en mensen 

mogen een eigen tuintje bijhouden. Het wordt dus 

een soort volkstuin 3.0. De samenwerking met de 

kerk leverde op den duur voldoende draagkracht op. 

Het vinden van een geschikte bus voor de rijdende 

Voedselbank kostte ook nogal wat tijd en het wachten 

op de uitslag van de fondsaanvraag vroeg nog meer 

tijd, maar uiteindelijk hebben we een tweedehands 

SRV-bus gevonden en verbouwd. Cliënten waarde-

ren het kiezen nu erg, al moeten ze eraan wennen dat 

ze soms even moeten wachten. Maar dan is er gezel-

ligheid, koffie, thee en zelfs soep en zijn er in moti-

verende gespreksvoering getrainde vrijwilligers die 

naar klanten luisteren en hen uitdagen na te denken 

hoe zij het liefst hun leven gestalte willen geven en 

wat ze zelf in huis hebben om dat te bereiken. Omdat 

veel klanten tegelijkertijd ook iets moeten met hun 

sociaal-maatschappelijke problemen, komt als van-

zelf de gedachte aan een inloopspreekuur op. Daar 

gaan we in april 2019 mee beginnen. Zo komt eigen-

lijk van het een het ander, je kunt dat niet van tevoren 

plannen en zonder draagvlak kun je helemaal niets. 

Dat heb ik al die jaren in Transvaal wel geleerd.”

Je houdt je nadrukkelijk bezig met armoedebestrij-

ding, maar wel op een eigen manier. Welke nieuwe 

inzichten heb je in Zuidwest tot nu toe opgedaan?

“Armoede bestrijd je door mensen te bewegen par-

ticipatie te zoeken en zich te ontwikkelen. Het moet 

uit henzelf komen, je kunt het niet voor ze verzinnen. 

Als je nieuw in een buurt begint, ga je kijken welke 

kansen zich voordoen en welke gaten er zijn in het 

aanbod. En dan zoek je samenwerking. In het geval 

van de Shalomkerk heb je dan de kerkmensen, het 

gebouw en de beheerders daarvan, maar ook de 

predikanten. Die denken en doen volop mee en heus 

niet met de bedoeling om zo nieuwe mensen naar 

hun kerkdiensten te trekken. Ze zien ook wel dat het 

zo niet werkt. Ik zie wel ruimte voor een missionaire 

pionier en hoop daar ook op. Want het is maar de 

vraag of de gemeente hier over een jaar of tien nog 

bestaat en dan zou het toch mooi zijn dat er een dia-

conale plek overblijft, waar naast diaconaat ook ge-

beden, geloofd en gezongen wordt? Als dat gebeurt, 

op wat voor manier ook, is er voor mij kerk. Na lange 

jaren en hard werken met tal van mensen, was ik erg 

blij met het moment dat de sociale supermarkt daad-

werkelijk startte. De vrijwilligers op vaste uitdeelpun-

ten wisten eerst niet wat er aan veranderingen op 

hen afkwam, maar de meesten van hen zijn samen 

met de nieuwe vrijwilligers in de Exoduskerk, buurt-

huis De Bokkefort en de Shalomkerk weer mee gaan 

doen. Gelukkig. Ook de cliënten zijn meegegaan. Het 

mopperen van het begin maakte plaats voor tevre-

denheid (zo bleek uit onze enquête in april 2018), de 

wagen voldeed en ging rijden, de sfeer werd anders. 

We hebben nu 228 cliënten.”

Waren jullie in Den Haag de eersten in Nederland 

met een sociale supermarkt?

“Nee, in Helmond was er al eentje een half jaar eer-

der en er komen er meer. Er is een mooi project in Al-

mere met een supermarkt waar iedereen boodschap-

pen mag komen doen met een pasje maar alleen de 

cliënten van de voedselbank hoge kortingen krijgen. 

Dat je op die manier niet kunt zien wie er in armoede 

leeft en wie niet helpt tegen stigmatisering. Er is ook 

een vereniging van sociale supermarkten opgericht.”

Nog ruim een jaar tot je pensioen …

“Ja. Jammer dat ik straks geen spin in het web meer 

kan zijn. Ik ga niet stilzitten, maar ik heb dit soort werk 

erg lang gedaan. Ik moet mezelf straks echt opnieuw 

gaan uitvinden.”
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Hele dag in andere werelden



De hele dag in andere werelden
Inge van Bommel (48) is geboren en getogen in Den 

Haag. Ze ging na haar vwo-opleiding culturele an-

tropologie studeren in Leiden. Ze studeerde af in de 

medische antropologie op een onderzoek over ge-

bruik en misbruik van medicijnen in Afrika. Inge ging 

daarna in verschillende functies werken bij de Regi-

onale Instelling voor Jeugdhulpverlening (RIJ), later 

met drie andere organisaties opgegaan in Jeugdfor-

maat. Daar was zij beleidsmedewerker en hield zich 

o.a. bezig met kwaliteitszorg. In 2007 ging ze op zoek 

naar ander werk. De toenmalige directeur van Stek, 

Nienke van Dijk, vroeg haar toen voor de organisatie, 

samen met Justitia et Pax, van een grote internati-

onale conferentie in het Vredespaleis, 10 december 

2008: Faith in Human Rights. Ze bleef daarna bij 

Stek ‘hangen’, werkte mee aan verschillende evene-

menten en in enkele projecten en stapte begin 2012 

over naar de Huiswerkbegeleiding Transvaal (HBT), 

een project waaraan ze een flinke impuls heeft gege-

ven en dat nu JONG Transvaal heet.

Heeft wat je in je studie boeide en wat je leerde je iets 

opgeleverd voor je werk?

“Ik heb in mijn studie vooral een houding meegekre-

gen, een specifieke belangstelling en een antenne. 

In de jeugdzorg viel me bijvoorbeeld meteen op hoe 

wit het daar allemaal was, hoe alles vanuit een wit 

cultureel kader werd bekeken, terwijl de kinderen 

om wie het ging voor minstens de helft een kleur-

tje hadden. Dat kinderen een andere culturele ach-

tergrond hadden, werd totaal niet meegewogen in 

de behandelplannen. Ook aandacht voor religie in de 

doelgroep was er nauwelijks. Ik heb me daar dan ook 

ingezet voor een diverser personeelsbeleid en voor 

meer begrip voor de vragen van de multiculturele 

samenleving. Die antenne en die focus heb ik altijd 

gehouden: dat we moeten beseffen dat ook wijzelf 

gekleurd zijn door onze afkomst en vanuit ons witte 

wereldje naar andere mensen kijken. Ik leef zelf ook 

in een multiculturele omgeving en dan blijf je daar-

mee bezig.”

Je werkt nu zeven jaar bij JONG Transvaal, in de Juli-

anakerk. Hoe heeft dat werk zich ontwikkeld?

“De HBT bestond er al een paar jaar en is bedoeld 

voor middelbare scholieren in Transvaal die om al-

lerlei redenen begeleiding nodig hebben die ze thuis 

niet kunnen krijgen en die de commerciële huis-

werkbegeleiding niet kunnen betalen. Zij worden 

begeleid door ‘tutoren’, vaak studenten, maar ook 

gepensioneerde docenten, die hen tegen een ge-

ringe vergoeding willen begeleiden. Toen ik bij de 

HBT begon, waren er 32 kinderen die door 15 tuto-

ren werden begeleid. Het was er qua sfeer nog erg 

schools met strengere regels. Het was echt huiswerk-

begeleiding, vooral gericht op het onderwijs zelf, niet 

op persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Het 

werk heeft zich uitgebreid. Kwantitatief: er zijn nu 11 

tutoren – we noemen ze nu coaches – en 45 kinde-

ren en er staan 100 kinderen op de wachtlijst. Maar 

ook wat de blikrichting betreft. Ik let vooral op de 

persoonlijke ontwikkeling van mensen, van de kin-

deren én de coaches. Onze coaches zijn erg gemoti-

veerd. Sommigen willen eigenlijk niet weg als ze de 

arbeidsmarkt opgaan en daarna geen tijd meer heb-

ben. De werving van coaches gaat meestal via mond-

tot-mondreclame: ‘Vraag eens om je heen of iemand 

dit leuk vindt’. We krijgen ze eigenlijk vanzelf binnen. 

Er zijn ook oud-leerlingen die coach worden. Natuur-

lijk moeten de coaches wel aan kwaliteitseisen vol-

doen, niet alleen als het gaat om het vak waarin ze 

scholieren begeleiden. Ze hebben alle vrijheid, maar 

ze moeten oog hebben voor de persoonlijkheidsont-

wikkeling van de leerlingen en hun dienstbaar willen 

zijn. We hebben nu een stabiel bestand van coaches, 

een steeds hechter team. Het is ook erg gezellig. Er 

zijn feestjes, uitjes met examenkandidaten, succes-

sen van leerlingen worden gevierd.”

En de kinderen, waar komen die vandaan? Hoe lang 

blijven ze komen?

“De leerlingen komen uit deze wijk, Transvaal, maar 

ook uit de Schilderswijk. Ze zitten op scholen in de 

hele stad. Wat we nu met hen doen, gaat verder dan 

huiswerkbegeleiding: we zetten meer in op hun per-

soonlijke ontwikkeling en ondersteunen hen ook als 

zich iets voordoet in hun dagelijks leven. We spiege-

len, geven adviezen, leven met hen mee. Het is meer 

coaching geworden op verschillende terreinen. Om 

dat te accentueren hebben we onze naam een paar 

jaar geleden dan ook veranderd in JONG Transvaal. 

De kinderen blijven soms hun hele schoolcarrière bij 

ons, want elk schooljaar heeft zijn eigen problemen. 
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De groep leerlingen is heel divers en telt vele cultu-

ren. Hoe pittig het soms ook is in deze wijk, ik ge-

niet enorm van deze kinderen. En ik ben in mijn werk 

volop bezig met mijn vak.”

Ja? Hoe zet je je antropologische kennis en vaardig-

heden dan in Transvaal in?

“Als antropoloog leer je dat je zelf onderzoeksmid-

del bent, dat je steeds opnieuw stil moet staan bij 

je eigen aannames en vooroordelen. Ik heb geleerd 

om me daarvan altijd bewust te zijn. Ik observeer 

de leerlingen, probeer te analyseren zonder voorin-

genomenheid en ga daarover met hen in gesprek: 

‘Klopt het wat ik bij jou zie?’ Het is echt fantastisch, ik 

zit de hele dag in andere werelden. Wat de leerlingen 

me vertellen probeer ik te begrijpen in hun context, 

maar ik probeer hen ook uit hun bubbel te trekken, 

hen te interesseren voor hoe het eraan toegaat in 

andere werelden dan die van hen. Het hoort bij mij 

dat ik – voor zover dat mogelijk is – objectief wil zijn 

en niet meteen wil oordelen. Zo zie ik dat iedereen 

dezelfde verlangens en dromen heeft, maar de cul-

turele context kan totaal verschillend zijn. En de Ne-

derlandse manier om ermee om te gaan is absoluut 

niet de enige manier. Ik stel veel vragen en wil steeds 

uitleg hebben, wil begrijpen. Als een moslimjongen 

me vol trots vertelt dat hij de kleine bedevaart heeft 

gedaan, vraag ik wat hij ermee gaat doen in zijn da-

gelijkse leven. Dat zijn leuke gesprekken, ik ben su-

pernieuwsgierig en ik vind het fijn dat ze vertrouwen 

in me hebben en hun verhalen met me willen delen. 

Ik leer daar zelf veel van.”

Is je werk in Transvaal als armenzorg of armoedebe-

strijding te typeren?

“De kinderen die hier komen hebben vaak geen toe-

gang tot allerlei faciliteiten. Ze kunnen geen commer-

ciële begeleiding betalen en ook de gesubsidieerde 

huiswerkbegeleiding op school is te duur – en dan 

ben je al ‘arm’. Ze hebben thuis vaak geen computer 

en geen boeken. Of de situatie thuis maakt het lastig 

om er te studeren. We praten er wel eens over. De 

meeste kinderen komen uit gezinnen met een Ooie-

vaarspas. We zijn hier bezig met onderwijs, omdat we 

erin geloven dat deze kinderen zich kunnen ontwik-

kelen. In die zin is wat wij doen armoedepreventie. 

We motiveren de kinderen in de richting van betaald 

werk, om door te stromen naar een hoger niveau. 

We proberen de kinderen erin toe te rusten dat zij de 

kansen en talenten die ze hebben, benutten. Die kan-

sen en talenten kunnen in hun eigen omgeving niet 

altijd worden gestimuleerd. ‘Blijf niet hangen in het 

MBO, leer door, zoek het hogerop, probeer financieel 

onafhankelijk te worden.’ Hun coaches zijn voor de 

kinderen vaak rolmodellen – ze komen uit dezelfde 

wijk – en ook oud-leerlingen komen hier terug om 

te vertellen hoe het hun is vergaan. Dat is altijd erg 

leuk, om ze terug te zien. Een van hen is ingenieur 

geworden en vertelt: ‘Toen pas was mijn vader voor 

het eerst trots op me.’ Ze komen van ver en ze zijn 

tot hier gekomen. Op hun beurt stimuleren zij weer 

hun broertjes en zusjes. Ze leren hier niet alleen voor 

cijfers, voor proefwerken en werkstukken, maar ze 

leren hier ook dat onderwijs belangrijk is om uit de 

cirkel van achterstand en afhankelijkheid te komen, 

om je blikveld te verruimen. Daarom is dit project 

niet dweilen met de kraan open, maar een blijvende, 

duurzame vorm van armoedepreventie.”

In het nieuwe beleidsplan van Stek wordt aangekon-

digd dat de uitbreiding van JONG Transvaal prioriteit 

krijgt. Wat is er nodig?

“Het zou al heel mooi zijn als de wachtlijst wat korter 

zou worden. Dit is een kweekvijver van de multicul-

turele samenleving. Er gebeuren hier bijzondere din-

gen en je hoort hier bijzondere verhalen. Neem dat 

meisje dat hier eens binnenkwam, een deugniet, had 

helemaal geen zin in leren of naar school gaan. ‘Ik sta 

straks toch achter de kookpotten. Ik zorg straks toch 

alleen maar voor de kinderen. Ik heb geen school no-

dig.’ En nu heeft ze toch haar diploma gehaald. Eerst 

haar mbo-diploma, toen een hbo-diploma. Ze kleedt 

zich traditioneel in het lang en in het zwart en heeft 

ondanks dat een stageplek gevonden bij een orga-

nisatie van hoge ambtenaren. Ze waren daar onder 

de indruk van haar, ze vroegen: ‘Wat is je toekomst? 

Waarin kunnen we jou ondersteunen?’ En nu is haar 

daar een baan aangeboden. Dat is bijzonder, vergis 

je niet. Het is ook gebeurd dat een Turks meisje door 

haar studiebegeleider werd gevraagd: ‘Ik zie dat je 

een hoofddoek draagt. Blijf je die hoofddoek dra-

gen? Hoe zie je dan je toekomst?’ Het meisje was ge-

schokt, ik ook toen ik het hoorde. Er is dus nog veel 

te doen. We hebben hier een open sfeer gecreëerd. Ik 

wil dat onze coaches daarvoor gevoelig zijn en dat ze 

de leerlingen niet alleen begeleiden. Een vragende 

houding, die draag ik graag aan de coaches over. Het 

is één familie hier. Je ziet de kinderen vier dagen in 

de week, als er iets met ze is dan hoor je dat. Of dan 

zie je dat aan hen. Laatst had een kind een beetje 

ruzie thuis. Voor straf mocht ze niet naar de huiswerk-

begeleiding. Vind je dat niet mooi?”
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Snel oordelen is te gemakkelijk
Jenneke van Veelen (62) groeide op in Barneveld. 

Na haar opleiding werkte ze korte tijd als verpleeg-

kundige. Maar met een predikant als echtgenoot, die 

geregeld van standplaats wisselde, zocht ze meer 

flexibiliteit. Ze ging Turks studeren – dat kan overal 

– en kwam in Amsterdam in contact met het Jean-

nette Noëlhuis, een particulier opvanghuis voor 

ongedocumenteerde vluchtelingen. Daar was een 

jonge Turkse vrouw binnengebracht die door haar 

man aan de verwarming vastgeketend was en geen 

woord Nederlands sprak. Het werd de start van 15 

jaar vrijwilligerswerk, waarbij zij ook geregeld in 

haar eigen huis tijdelijk onderdak bood aan mensen. 

Bij Stek kwam ze in 2008 werken voor de Halte, tijde-

lijke opvang voor ongedocumenteerde moeders en 

kinderen, en voor de individuele financiële noodhulp 

die vanuit de Protestantse Diaconie Den Haag wordt 

geboden. Inmiddels is dat laatste deel van haar taak 

zo gegroeid dat ze de Halte aan een collega overge-

dragen heeft.

Wie komen er in aanmerking voor financiële nood-

hulp?

“Ik werk vanuit twee regels. Ten eerste doe ik alleen 

wat andere fondsen en instellingen niet doen. Het 

gaat echt om noodhulp. Want geld helpt uiteindelijk 

maar een beetje – vooral tegen de honger. Andere 

hulpverlening moet betrokken zijn, kijken naar de 

oorzaken van de situatie en werken aan structurele 

oplossingen. Dat stel ik vaak als voorwaarde voor 

noodhulp. En ik moet dus goed op de hoogte blijven 

van de ontwikkelingen op dat gebied in Den Haag. 

En mijn tweede regel is: altijd barmhartigheid. Mijn 

regels zijn nooit zo hard dat ik ze niet mag breken. 

Soms zijn aanvragen zo complex dat ik wat langer 

moet nadenken en dan overleg ik ook wel eens met 

de hulpverlener over de dilemma’s. Pas kwam er bij-

voorbeeld een aanvraag van een man die paspoor-

ten voor zijn kinderen nodig had, waarna hij zelf een 

verblijfsvergunning zou kunnen aanvragen. Maar 

zijn kinderen wonen in Delft en dat valt niet onder 

ons werkgebied. Dus ik heb eerst gekeken of daar 

geen fondsen waren die konden helpen. Toen dat niet 

zo bleek te zijn, heb ik toch toegekend: uiteindelijk 

was het geld nodig om hem weer verder te helpen.”

Waarom is er zoveel hulp nodig?

“De groep allerarmsten verarmt alleen maar. Men-

sen met een uitkering hebben geen enkele reserve. 

Wanneer er iets verandert, zelfs wanneer een rege-

ling verbetert, kan de overgangsperiode leiden tot 

problemen: mensen krijgen voorschotten die ze 

niet kunnen terugbetalen en komen opnieuw in de 

schulden. Ex-gedetineerden die bij Exodus wonen, 

hoeven bijvoorbeeld sinds januari geen huur meer 

te betalen. Maar hun uitkering wordt nu wel gekort. 

Omdat dat in januari nog niet was gebeurd, werd er 

in februari dubbel ingehouden. Die mensen komen 

daardoor meteen in de problemen en hebben geen 

leefgeld meer. En armoede kan iedereen zomaar 

overkomen. Breuken in het leven als echtscheiding, 

ziekte of verslaving zijn belangrijke bronnen van ar-

moede. Op zulke momenten raak je als mens in de 

war en neem je niet altijd de beste beslissingen – ik 

zou ze niet dom willen noemen, maar onhandig. En 

soms zijn mensen hun hele leven al niet handig en 

komen in de problemen wanneer ze opeens heel 

strak op de centen moeten zitten. Cultuurverschillen 

helpen ook niet en slijten vaak pas in de volgende 

generatie. Arme mensen die flessen water kopen, 

terwijl het zo uit de kraan stroomt, bijvoorbeeld. Het 

kan me soms wel irriteren. Maar dat kan ik makkelijk 

denken vanuit mijn veilige leven. Mijn onhandighe-

den leiden niet meteen tot een ramp en ik heb een 

vangnet. Het ontbreken van een vangnet is een pro-

bleem bij al deze groepen en speciaal bij migranten. 

Hun netwerk is kleiner en zwaarder belast.”

Zit er ook vernieuwing in deze traditionele vorm van 

armenzorg?

“Ik zie de maatjesprojecten, zoals Budgetmaatjes070 

van Stek, als belangrijke aanvulling op de noodhulp. 

Iemand die een rustiger leven leidt en regelmatig 

vraagt hoe het nu gaat en de regels van het spel be-

ter kent. Die bijvoorbeeld weet dat je post niet moet 

laten liggen en dat je uitleg moet vragen wanneer je 

iets in een gesprek met een ambtenaar niet snapt. 

Wat mij daarbij wel zorgen baart is dat ik vaak de-

zelfde mensen zie terugkomen bij dat soort werk. Het 

vraagt intelligente vrijwilligers en daar zijn er niet 

veel van, dus ze worden overal voor gevraagd. En 

dan zijn ze vaak ook nog mantelzorger voor hun ou-
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ders en pikken zo nu en dan de kleinkinderen op. Dit 

soort werk zou maatschappelijk best meer gewaar-

deerd mogen worden met een kleine vergoeding. Het 

is goed dat mensen behoorlijk belangeloos dit werk 

willen doen, maar het hoort ook bij de zorgplicht van 

de gemeente: als je het aanvragen van uitkeringen 

zo moeilijk maakt, hoort daar ook ondersteuning bij. 

De gemeente heeft wel balies, maar daar zitten soms 

stagiaires die nog weinig weten. In het Noëlhuis was 

altijd plek voor mensen om in nood tijdelijk terug te 

komen: we blijven er voor jou, dat is sociaal kapitaal 

en dat missen deze mensen wanneer het even mis 

gaat.

Ook project Accolade vind ik een belangrijke vernieu-

wing. Tot voor kort werkten de balies op de locaties 

van Stek los van elkaar. Nu is er overleg, kennisuit-

wisseling, bijvoorbeeld met het Wereldhuis, en zet-

ten we een registratiesysteem op waarmee we veel 

beter kunnen signaleren welke gaten de gemeente 

laat vallen. De vier weken wachttijd voor een uitke-

ring ingaat, bijvoorbeeld, waardoor een gevaarlijke 

huurachterstand ontstaat. Of de hoeveelheid medi-

cijnen voor ongedocumenteerden die we vergoeden, 

onder ander voor psychische aandoeningen. Dat zegt 

iets over de stress die mensen ervaren.

En onze Commissie Bijstandszaken, die de grotere 

aanvragen behandelt, vergadert tegenwoordig eens 

per twee maanden bij een hulpverlener. CSO, contact 

samenwerkende organisatie, noemen we dat en het 

werkt uitstekend. De leden zien de vaak armoedige 

werkplekken, komen soms in contact met cliënten en 

zien het werk in de praktijk.”

Heb je wensen voor de toekomst?

“Ik heb er moeite mee dat nog zo vaak de midden-

klasse beslissingen neemt voor arme mensen. Ik zou 

graag een ervaringsdeskundige in de Commissie 

Bijstandszaken willen opnemen. Maar dat lukt tot nu 

toe niet. Open plekken vullen zich bijna vanzelf met 

steeds hetzelfde type mensen, net als bij fondsen. 

Bij de balies op onze locaties gaat dat al beter. Maar 

daar merk je ook hoe spannend het is. Niet iedereen 

die arm is kan goed omgaan met geld van anderen. 

En door de economische concurrentie binnen de on-

derklasse vinden deze vrijwilligers het niet altijd ge-

makkelijk om met migranten om te gaan. Ik leer veel 

van mijn collega José Planken, die ervaringsdeskun-

dige is en haar manier van denken met mij deelt. Ze 

is zeer bevlogen, heeft grote dossierkennis en een 

sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat ze in haar leven 

andere keuzes maakt dan ik, werkt zowel vervreem-

dend als verrijkend. Snel oordelen is te gemakkelijk, 

leer ik door haar.

Ik verlang naar meer bruggen tussen leefwerelden. 

De HUMAN documentaire over armoede in Amster-

dam Noord was een eyeopener, er komen nu bijvoor-

beeld sociale deurwaarders. Het eigen-schuld-idee 

begint weg te ebben. Wanneer nieuwkomers sneller 

ondersteuning krijgen en mogen meedoen in de sa-

menleving zou dat ook een hoop schelen.”

Hoe zie je je werk staan in de traditie van 500 jaar 

diaconale armenzorg in Den Haag?

“Ik ben blij dat ik niet aan mensen hoef te vragen 

naar hun geloof, maar vrijuit kan geven, ook aan bij-

voorbeeld ex-gedetineerden. Al moet ik dat nog wel 

vaak uitleggen aan hulpverleners. En ik ben blij dat 

de diaconie nog steeds geld beschikbaar stelt om 

mensen te behoeden voor de ernstigste gevolgen 

van armoede. Ik vind het ook mooi dat ik dit werk 

redelijk anoniem kan doen. Geen cliënt hoeft mij 

dankbaar te zijn, ik ben een simpele uitvoerder. Als je 

iemand wil bedanken is dat de Diaconie.”

Blijft je werk nodig?

“Ik denk dat iedere maatschappij zijn eigen onder-

klasse organiseert door mensen niet te erkennen, 

niet toe te laten of een noodsituatie niet te willen zien 

als nood. Jezus had gelijk toen hij zei dat de armen 

altijd onder ons zullen zijn. De klimaatverandering zal 

weer voor een nieuwe stroom vluchtelingen zorgen, 

door de strijd om vruchtbare grond aan de ene kant 

en het overstromen van land aan de andere kant. En 

wanneer je als rijk land koffie en cacao invoert krijg 

je de kinderen van de koffie- en cacaoboeren mee, 

omdat die zien dat er hier genoeg geld is om iedere 

dag koffie en cacao te kunnen drinken.

Ik ben blij dat de Protestantse Kerk zich weer meer 

mengt in het debat. Ik mis het profetische spreken 

van de kerk, zoals ik dat nog ken uit de jaren tachtig. 

Dat vond ik ook mooi aan het kerkasiel. Er kwam res-

pons uit het hele land – ik hoorde mensen op trein-

stations erover praten! Het deed me denken aan de 

wakes bij de vreemdelingendetentie op Schiphol. Bij-

belteksten klinken opeens veel helderder wanneer je 

ze uitspreekt in aanwezigheid van de mensen voor 

wie ze geschreven zijn. Het maakt dat je veel vloei-

ender gelooft.”
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StekwerkStekwerk

Gekomen en gegaan in 2018

Nieuw
Henriëtte Boerma (afdelingsmanager)

Maaike Bruggeman (Kinderwinkel, tijdelijk)

Kitty Bouwman (ouderenwerk, tijdelijk)

Jorine de Klerk (diaconaal opbouwwerk Haagse  

 Hout, tijdelijk)

Merel Stegeman (Kinderwinkel, tijdelijk)

Jolanda Treur (receptie)

Chris van Wieren (StekJong, tijdelijk)

Vertrokken
Mpanzu Bamenga (Den Haag Wereldhuis)

Kitty Bouwman (ouderenwerk, tijdelijk)

Harmen van de Kamp (Individuele Hulpverlening)

Marije Karreman (StekJong)

Petra Kruisselbrink (Kinderwinkel)

Rogier de Roo (Budgetmaatjes070, tijdelijk)

Merel Stegeman (Kinderwinkel, tijdelijk)

Met pensioen in 2018
Henk Baars (afdelingsmanager), in dienst sinds 2000

Anneke van der Linden-IJzerman (receptie), in dienst 

sinds 1999

Werkzaam bij Stek per 31 december 2018

Ineke Bakker (directie)

Jan Baronner (Oase)

Jonatan Bartling (StekJong)

Marijke Beker-Beekman (Kinderwinkel)

Jeannet Bierman (Paardenberg)

Henriëtte Boerma (afdelingsmanager) 

Inge van Bommel (2GO, JONG Transvaal)

Jannes Bot (financiën & beheer)

Esther Brans (secretariaat)

Klaas Bruins (Bethel)

Kees Buist (diaconaal opbouwwerk DH Zuidwest)

Pauline Eggink (Budgetmaatjes070)

Susan Goertz (secretariaat)

Jan Grotendorst (vrijwilligersbeleid/gemeente

 support/Over de Drempel)

Tsjabo Gunther Mohr (Kies! sociale supermarkt)

Renée Helmes (Halte)

Marian Hoek van Dijke 

 (communicatie & fondsenwerving)

Dorinde IJdo (StekJong)

Robin de Jong (diaconaal opbouwwerk Haagse Hout)

Jane König (catering)

Nelleke van Kooij-Tanja (beheerder Bethel)

Lerina Kwamba (Kariboe Bibi)

Maike Lolkema (StekJong)

Christi Loor-Lotterman (Budgetmaatjes070, 

 StekJong)

Vivian Luyckx (receptie)

Grace Manoch (financieel administratief 

 medewerker)

Willem van der Meiden (communicatie)

Lizebeth Melse (2GO, Halte, Den Haag Wereldhuis)

Anita del Monte Lyon-Hendriks (ouderenwerk)

Kees van der Nol (financiën & beheer)

José Planken (individuele hulpverlening)

Marianne Polderman (secretariaat)

Joline van Poppel (Buurt & Lukaskerk)

Marianne van Schravendijk (ouderenwerk)

Derk Stegeman (afdelingsmanager/gemeente

 support/directie Straatpastoraat) 

Liesbeth Timmers (managementassistent)

Jolanda Treur (receptie)

Jenneke van Veelen (individuele hulpverlening)

Geoffrey Vijverberg (beheerder Paardenberg)

Sandra de Vreede-Smid (manager bedrijfsvoering)

Rieneke de Vries (vrijwilligerscoördinator 

 Straatpastoraat)

Peter Weidmann (Kies! sociale supermarkt)

Stek-bestuur per 31 december 2018

Rein Willems (voorzitter)

Johan Bovenlander (secretaris)

Kerst Troost (penningmeester)

Marion Jongens

Charlotte van der Leest

Barend van der Meulen

Vacature
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Baten&lasten
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B A T E N     

Bijdrage Protestantse Diaconie Den Haag  2.090.266  54,6% 

Bijdragen overige kerkelijke organen  63.726  1,7% 

Subsidies Gem. Den Haag en Rijswijk  715.894  18,7% 

Bijdragen overige samenwerkingspartners  59.848  1,6% 

Bijdragen fondsen  574.574  15,0% 

Donaties en giften  137.021  3,6% 

Overige baten (verhuur en adm.dienstverl.)  172.236  4,5% 

Financiële baten  17.686  0,5%  

Totaal baten  3.831.251  100,0% 

    

L A S T E N    

Activiteitenlasten    

Buurt-en-kerkhuizen  789.196  20,6% 

Diaconaal opbouwwerk  247.549  6,5% 

Kinderen en jongeren  488.221  12,7% 

Opbouw multiculturele en -religieuze samenleving    128.542  3,4% 

Ouderen  206.955  5,4% 

Den Haag Wereldhuis plus  547.488  14,3% 

Armoedebestrijding  824.062  21,5% 

Overige projecten  177.974  4,6% 

Personele beheerslasten  153.250    

Materiële beheerslasten  212.829    

  3.409.987  89,0% 

Overige lasten    

Lasten niet gedekt uit projectbaten  398.566  10,4%  

 

Totaal lasten  3.808.554  99,4% 

    

E X P L O I T A T I E S A L D O  22.698  0,6% 
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Teksten: Ineke Bakker, Marian Hoek van Dijke 

en Willem van der Meiden

Eindredactie: Marian Hoek van Dijke, 

Willem van der Meiden en Marianne Polderman

Fotografie: Rogier Chang en Jan Grotendorst

Vormgeving: Bliksemzwart / Marijke Kamsma

Druk: Printweb

Stek - Stichting voor stad en kerk
Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag

T (070) 318 16 16

E info@stekdenhaag.nl

W www.stekdenhaag.nl

De Kinderwinkel
Van Baerlestraat 113-115

2533 LK Den Haag

T (070) 318 16 80

E kinderwinkel@stekdenhaag.nl 

Buurt-en-kerkhuis de Oase
Van Meursstraat 1

2524 XN Den Haag

T (070) 318 16 90

E oase@stekdenhaag.nl  

Buurt & Lukaskerk
Om en Bij 2

2512 XP Den Haag

T (070) 380 78 94

E info@stekdenhaag.nl 

Buurt-en-kerkhuis de Paardenberg
Paardenbergstraat 1

2572 XH Den Haag

T (070) 318 16 60

E paardenberg@stekdenhaag.nl 

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Thomas Schwenckestraat 28

2563 BZ Den Haag

T (070) 318 16 56

E info@stekdenhaag.nl 

Kariboe Bibi
Van Meursstraat 1

2524 XN Den Haag

T (070) 318 16 91

E info@stekdenhaag.nl

Buurt-en-kerkhuis Shalom
Vrederustlaan 96

2543 ST Den Haag

T (06) 2040 1618

E kbuist@stekdenhaag.nl
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