‘ONZICHTBAAR’
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There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in
LEONARD COHEN
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Geachte lezer,
2020: wat een jaar!
‘Een onthullende tijd, waarin problemen bloot zijn komen te liggen die we anders op de radar nooit
hadden gezien’, zei Derk Stegeman in juli 2020 in het interview door Jan Booij voor Divers Den
Haag. En hij vervolgde: ‘met veel van deze mensen heeft Stek wél contact.’
Wat dit betekende voor het werk van Stek vindt u in dit jaarverslag. Vijf van onze medewerkers
nemen u mee voor een kijkje achter de Stek-corona-schermen: Heleen Joziasse, als diaconaal
werker verbonden aan buurt-en-kerkhuis Shalom; Vivian Luyckx, receptioniste van het kantoor van
Stek op de Parkstraat; Yasmine Soraya, projectmedewerker Den Haag Wereldhuis; Maike Lolkema,
projectleider van de School van Barmhartigheid en Henriëtte Boerma, lid van het managementteam,
vertellen hoe zij op het werk en thuis omgingen met de uitdagingen waar zij in 2020 tegenaan
liepen.
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Aan het begin van het jaar vond een directeurswissel plaats. We namen afscheid van Ineke Bakker en
verwelkomden Derk Stegeman. Dat hij alle medewerkers, vanuit zijn lange staat van dienst binnen de
organisatie, al kende, zou tijdens corona van onmiskenbaar belang blijken.
Ons werk is erg corona-gevoelig. Onvermoeibaar hebben de medewerkers en vrijwilligers van onze
organisatie gezocht naar manieren om door te gaan, om open te blijven, om present te zijn, daar
waar nodig. Plexiglas werd geïnstalleerd. Het inloopspreekuur werd een spreekuur op afspraak.
Telefooncirkels werden opgericht om, ondanks de coronamaatregelen, met elkaar in contact te
blijven.
Onze stad van vrede en recht is nog lang niet voor iedereen vredig en rechtvaardig. Corona heeft
dat nog duidelijker zichtbaar gemaakt. De vele ongedocumenteerde mensen, die in onze stad leven,
kwamen, vanwege een onzichtbaar virus, plots uit hun ‘onzichtbare’ bestaan te voorschijn, doordat
het semi-legale en het illegale circuit van arbeid in met name horeca, bouw en schoonmaak stil
kwam te liggen.
Als mensheid vormen we, ondanks alle verschillen, één geheel. We staan op vele manieren met
elkaar in verbinding. De dak- en thuisloze mensen in onze stad konden moeilijk gehoor geven aan de
mantra ‘blijf zoveel mogelijk thuis’. Ze dreigden een gevaar voor de volksgezondheid te worden. Goed
zorgdragen voor elkaar is in het belang van iedereen, ook dát werd door corona duidelijker zichtbaar.
We hopen dat u tussen de regels van alle verhalen door ook de veerkracht ziet oplichten. Resilience
zeggen de Engelsen en daarin zit ook weerstand verweven. Veerkracht als weerstand tegen wat teneer
drukt, klein maakt, verplettert. Weerstand als terug-veerkracht, weerbaarheid. Veerkracht hadden we
hard nodig in 2020.

U vindt in dit verslag verhalen over ons werk, maar geen foto’s van de mensen, de cliënten, de
bezoekers waar wij ons voor inzetten. De problematiek waar deze mensen mee kampen, is niet direct
zichtbaar, maar de mensen zelf zijn overal, het zijn bewoners van de stad Den Haag. De ‘beelden’ zijn
dagelijks om ons heen. Iemand met complexe schulden staat morgen wellicht voor u in de rij voor de
kassa bij de supermarkt. Iemand die in sociaal isolement verkeert, zat van de week waarschijnlijk bij
u in de tram. En er bestaat een goede kans dat iemand die ongedocumenteerd in onze stad verblijft
het toilet poetst van het café waar u graag koffie drinkt.
We leven samen, in dezelfde samenleving. Stek zet zich er voor in dat we elkaar versterken,
beschermen, verbinden en bezielen. In dit verslag een kleine impressie van de manier waarop wij dat
doen.
Ons werk wordt mogelijk gemaakt door de fondsen die de Diaconie, de Gemeente Den Haag en vele
andere subsidiegevers aan ons ter beschikking stellen. Wij zijn dankbaar voor het in onze organisatie
gestelde vertrouwen. We beschouwen de continuïteit in de samenwerking als een herkenning en
erkenning van het belang van ons werk. We voelen ons gesterkt om ons nu en in de toekomst in te
blijven zetten voor een rechtvaardig en vredig Den Haag.
Wij wensen u veel leesplezier,

Rein Willems,
voorzitter van het bestuur
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Derk Stegeman,
directeur

Heleen Joziasse — diaconaal opbouwwerker buurt-en-kerkhuis Shalom
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Diaconaal werk
in de wijken
‘Ik ben geboeid door het geleefde geloof in het geleefde leven.’

Heleen Joziasse heeft een sterke drang om dingen te veranderen ten goede. ‘Ik geloof in een God
die eenieder tot zijn recht wil laten komen. Daar aan bijdragen, dat is mijn drijfveer. Ik wil het
leven vieren, rouwen, dankbaar zijn, kwetsbaarheid ervaren en kracht zien. Daar professioneel mee
bezig zijn, daar kan ik bij Stek heel veel mee.’ Heleen wil aan een gemeenschap werken, waar
mensen met elkaar in contact staan en op elkaar betrokken zijn. Waar mensen met elkaar in
gesprek gaan en samen dingen doen. Zo wil ze bijdragen aan een beter leven, een betere wereld,
voor iedereen. ‘Ik moet leren dat ik alleen kleine stapjes richting die droom kan zetten’, zegt ze
bescheiden.
Half februari 2020 kwam Heleen in dienst bij Stek, als diaconaal opbouwwerker in buurt-en-kerkhuis
Shalom in de wijk Bouwlust/Vrederust in Den Haag Zuidwest. ‘De kennismaking in de eerste maand
was overweldigend’, vertelt Heleen geanimeerd. ‘Het was overal een drukte van belang. Er waren veel
kerkelijke activiteiten en ook Kies! Sociale Supermarkt, de rondrijdende winkelwagen, waar mensen
die ingeschreven staan bij de Voedselbank, zelf producten konden kiezen, was een bruisende
onderneming. De mensen kregen een nummertje, zodat iedereen om de beurt boodschappen kon
doen. Tijdens het wachten schonken we koffie en bij de Exoduskerk verzorgden we een maaltijd met
soep en brood. Er was veel interactie, mensen kenden elkaar, het was een levendige gemeenschap.’
Buurt-en-kerkhuis Shalom werd in oktober 2019 geopend. ‘Mijn voorganger Kees Buist heeft
verschrikkelijk hard gewerkt aan de realisatie’, benadrukt de Zeeuwse Heleen enthousiast. ‘Twee
maanden na de opening ging hij met pensioen. Dus de fundamenten stonden er, maar verder stond
het allemaal nog in de steigers. Ik werd overspoeld door alles wat er gedaan moest worden, de
naaigroep die uit haar ruimte barstte, de moestuin, die nog braak lag …’
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Na een maand werd de lockdown aangekondigd. ‘We wisten in eerste instantie niet wat dat
betekende’, vertelt Heleen. ‘We hebben alle klanten van Kies! een bericht gestuurd, via de telefoon.
De Voedselbank ging bonnen van de Jumbo verstrekken. We hebben een protocol opgesteld. Zonder
klachten mochten de mensen komen. En als mensen ziek waren, dan gingen we de voedselbon aan
huis brengen. Het was best druk en hectisch. Op een bepaalde manier was het ook relaxter. Ik had
meer tijd om met mensen kennis te maken. De ontmoetingen kregen een zekere urgentie en werden
ook gerichter.’
Heleen had ervaring met werken in een kerk, als predikant in Abcoude, maar dit werk ervaart ze als
helemaal nieuw voor haar. ‘Als predikant in een kerk had ik de zorg voor zeshonderd gemeenteleden.
Hier ben ik niet alleen als predikant in de Shalomkerk verbonden aan deze gemeente. Ik werk eerst
en vooral namens Stek, ten dienste van de diaconie in heel Zuidwest, dus ook van de Abdijkerk en de
Bosbeskapel. In Zuidwest wonen zeventigduizend mensen. Waar begint mijn taak? Waar eindigt het?
Ik ben geneigd om groots te denken’, zegt Heleen stralend, ‘maar juist dan is focus extra belangrijk.’
In juli 2020 begon Heleen, samen met de collega’s Esther Israël (Buurt & Lukaskerk) en Wil van Ulft
(buurt-en-kerkhuis de Paardenberg), die ook begin 2020 als diaconaal opbouwwerkers waren gestart
bij Stek, met een exposure-traject, om feeling te krijgen met wat er leeft in de wijk. ‘Doel van een
exposure-traject is open waarnemen, zodat je je prioriteiten gaat bepalen op basis van wat je echt
tegenkomt,’ vertelt Heleen. Ze licht toe: ‘Je gaat de wijk in zonder agenda. Je kijkt en ruikt en luistert
naar alles wat er om je heen gebeurt. Je probeert waar te nemen, zonder in je achterhoofd te hebben
wat jij allemaal denkt dat nodig is. Het is de bedoeling om heel dicht bij wat er speelt in de wijk te
komen.’ Heleen lacht ontwapenend. ‘Ik ben daar heel slecht in’, zegt ze. ‘Ik heb de neiging om heel
snel in de ‘doe-modus’ te schieten. Ik moet mezelf echt dwingen om dat los te laten. Het beste lukt
me dat als ik hier op zondag rondloop, als ik verder eigenlijk niks te doen heb. Ergens echt ‘te zijn’,
dat vind ik een hele uitdaging’, benadrukt ze.

Heleen heeft veel geleerd van het exposure-traject, zowel van de opdrachten als van de
nabesprekingen met de collega’s. ‘Zo is de gemiddelde leeftijd van de honderdtwintig kerkgangers in
de Shalomkerk boven de vijfenzeventig. Ik dacht, als je ouder bent, dan sta je natuurlijk niet meer
echt open voor verandering of vernieuwing. Nu zie ik juist hoe ontzettend veel veranderingen de
bewoners van deze wijken hebben meegemaakt en hoe bewonderenswaardig ze volhouden. Dertig à
vijftig jaar geleden zijn ze hier komen wonen. Ze hebben in een paar decennia tijd hun wijk zien
veranderen, van een wijk waar je als ambtenaar of leraar vol trots neerstreek, in één van de slechtste
wijken van Den Haag, misschien wel van Nederland. Maar ze zijn hier blijven wonen. Ze voelen zich
hier thuis. Ze proberen met de mensen in hun portiek contact te onderhouden, terwijl veel nieuwe
bewoners niet goed Nederlands spreken.’
Een andere eye-opener kreeg Heleen in een gesprek met een vrouw met een Turkse migratieachtergrond. De vrouw benoemde de vele spanningen die ze in Den Haag Zuidwest beleefde. ‘In Den
Haag wordt alles zo hard gespeeld’, meende de vrouw. Ze had de contacten met Nederlanders zonder
migratieachtergrond in haar vorige woonplaats Schiedam als veel prettiger ervaren. ‘Misschien komt
dat omdat hier veel oudere mensen wonen?’, opperde Heleen. De vrouw had dat ten stelligste
ontkend. Het waren vooral mensen van rond de vijftig, die regelmatig bot reageerden en
opmerkingen maakten zoals ‘doe die hoofddoek af’. De oudere Nederlanders,
die ze vaak bij de bushalte ontmoette, waren juist altijd vriendelijk en
behulpzaam, vertelde de vrouw.
‘ERGENS
ECHT

Naast het volgen van het exposure-traject zette Heleen in 2020 een denktank
op, die ze betrok bij het vaststellen van de prioriteiten voor de komende jaren.
Zo organiseerde ze een online bijeenkomst met diverse actoren uit de wijk,
EEN HELE
waaronder de opbouwwerkers van het buurthuiscentrum Bouwlust en
UITDAGING’
medewerkers van woningbouwcorporatie Staedion. ‘We krijgen hier te maken
met grote stadsvernieuwingsprojecten, die jaren gaan duren’, vertelt Heleen
bezorgd. ‘De Zichten, waaronder Vijverzicht, Veldzicht, Ruimzicht, gaan als eerste plat en dat begint
al volgend jaar. Er komt hier een enorme verdichting van woningen, grote torenflats. Ik heb in die
bijeenkomst de deelnemers om advies gevraagd: “Wat moeten wij, als buurt-en-kerkhuis, doen in
zo’n stadsvernieuwingstraject?”
TE ZIJN,

DAT VIND IK

Ik dacht: “ik moet actiegroepen opstarten”’, vertelt Heleen strijdlustig. ‘De mensen worden uit hun
huis gezet.’ De aanwezigen raadden aan om het actievoeren aan anderen over te laten. ‘Ze gaven aan
dat het onze kracht is dat mensen bij ons op verhaal kunnen komen, dat we tijd voor ze hebben,
presentie dus. “Jullie zitten heel dicht bij de mensen”, zeiden ze. “Ze kunnen bij jullie terecht, ze
worden gezien en gehoord.” Het grappige is dat ik de indruk heb dat er, sinds die bijeenkomst, door
de professionals meer geïnvesteerd wordt in de begeleiding van bewoners’, zegt Heleen. Zo lijkt ze,
via een achterdeurtje, toch ook haar lobbywerk te hebben gedaan.
De Voedselbank ging na Pasen weer open. En ook het sociaal spreekuur werd hervat. Er meldden
zich zelfs nieuwe vrijwilligers, mensen die vanwege corona hun baan waren verloren. Ondanks de
beperkingen vanwege corona, konden ook nieuwe dingen opgezet worden. In samenwerking met een
vrijwilligster, die ook bij ROC Mondriaan op de taalafdeling werkt, hield Heleen in juli en augustus
veel intakegesprekken met deelnemers voor de taallessen. Ook het werk in de moestuin werd weer
opgepakt. De deelneemsters van de naaicursus werden allen gebeld: “Hoe gaat het met je? Red je
het?” Voor de kerkgemeente bleef corona veel impact hebben. Heleen licht toe: ‘We hadden altijd een
koffie inloop op woensdagochtend van de kerk. Dat is natuurlijk ook gestopt en toen weer langzaam
opgestart en toen weer gestopt. Mensen komen graag. De gemeenschap wordt ontzettend gemist. De
kerkdiensten zijn momenteel alleen via de kerkomroep te beluisteren.’

7

Voordat Heleen bij Stek kwam werken, deed ze ervaringen op in onder andere Pakistan en Kenia. In
september vorig jaar promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op het onderzoek ‘Women’s faith
seeking life - Lived Christologies and the transformation of gender relations in two Kenyan
churches’. Ze onderzocht in Kenia welke beelden vrouwen hebben van Jezus en hoe die beelden zich
vertalen naar hoe zij denken over man/vrouw verhoudingen. Heleen gaf les in systematische
theologie aan de St. Pauls University in Limuru, in Kenia. ‘Natuurlijk zijn er allerlei dogma’s in het
christendom. Maar mij boeit het enorm hoe mensen leven met het geloof, dus hoe God wordt voor
iemand. Het gaat daarbij voor mij om het leven in volheid, om vrijheid en ruimte. Het gaat ook over
verzoening en vergeving, schaamte en schuld, over vertrouwen en kwetsbaarheid. Ik ben geboeid
door het geleefde geloof in het geleefde leven.’
Heleen is erg blij dat Lerina Kwamba, projectleider van Kariboe Bibi, het ontmoetingscentrum van
en voor vrouwen en kinderen uit sub-Sahara Afrika, in buurt-en-kerkhuis Shalom is komen werken.
‘Ik geniet enorm van Kariboe Bibi’, vertelt ze. ‘Lerina brengt een expertise mee, die ze over kan
brengen op andere vrouwen, niet alleen op vrouwen van Afrikaanse afkomst. Vrouwen die zich onze
taal eigen moeten maken, die hun weg moeten zien te vinden in onze samenleving. Lerina kan ook
voor Syrische vrouwen en voor nieuwe nieuwkomers een voorbeeldfunctie vervullen’, aldus Heleen.
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De eerste keer na de lockdown kwam de naaigroep bijeen zonder naaimachines. ‘De vrouwen gingen
met elkaar in gesprek, rondom de vraag: “Hoe heb je het volgehouden?” Er werden ontroerende
verhalen gedeeld’, herinnert Heleen. ‘Door het vertellen en luisteren werden de vrouwen door elkaars
levensverhalen geraakt. Je gezien voelen, dat geeft weer kracht om door te gaan.’ Heleen vervolgt: ‘Ik
denk dat dat één van onze unieke kenmerken is, dat je present kan zijn, dat je aanwezig kan zijn voor
iemand, dat je tijd hebt, zonder dat je dan direct een plan moet gaan schrijven of moet zorgen dat er
een gevuld traject komt. Ik herken veel in de bewoners van deze wijk, de bewogenheid, de
betrokkenheid, de drive om er iets van te maken. Ik wil dichtbij zijn, betrouwbaar, naast de mensen
meelopen.’
Hoe ze het zelf volgehouden heeft? Ze reageert verbaasd. ‘Voor mij voelde het helemaal niet als
volhouden. Het fijne van Stek is dat ik me bevestigd voel. De organisatie geeft me het gevoel dat het
goed is wat ik doe. Er is een hele grote basis van vertrouwen en collegialiteit. Stek is een bijzondere
gemeenschap. Ik voel me gedragen. De essentie van het werk ligt niet in de aantallen en in wat je
allemaal bereikt. Ik vergeet nooit het overleg dat ik had met Henriëtte Boerma, mijn
afdelingsmanager. Toen we begonnen met de moestuin vroeg ik haar: “Hoeveel vrouwen moet ik
daar minimaal mee bereiken?” Henriëtte antwoordde: “begin er eerst maar mee en kijk wie er
komen”.
We kijken uit het raam, waar vrijwilliger René, die ook bij de plantsoenendienst van de gemeente
werkt, in de moestuin de bedden van aarde klaarmaakt om opnieuw in te zaaien. Heleen besluit
dankbaar: ‘Ik ontmoet hier iedere dag opnieuw zoveel mooie en bijzondere mensen.’

Diaconale presentie in de wijk
Behalve in buurt-en-kerkhuis Shalom in
Zuidwest was Stek in 2020 op vijf andere
locaties in Den Haag present met diaconaal
opbouwwerk in de wijk, in Transvaal, in de
Schilderwijk, in West, in Spoorwijk en in de
Haagse Hout. 2020 was voor dit werkveld van
Stek een bewogen jaar. Niet alleen Heleen
Joziasse werd kort na aanvang van haar
werkzaamheden overvallen door corona.
Ook Wil van Ulft, die in buurt-en-kerkhuis de
Paardenberg Jeannet Bierman opvolgde en
Esther Israël, die van start ging in Buurt &
Lukaskerk, begonnen allen vlak voor de komst
van corona aan hun werkzaamheden bij Stek.
Ieder ging op zijn eigen manier aan de slag. De
Oase in Spoorwijk sloot eind 2020 de deuren.
Buurt-en-kerkhuis de Paardenberg kreeg
halverwege het jaar versterking van Cherry
Prins, als coördinator van de ongeveer
zeventig vrijwilligers. In het gebouw werd veel
opgeruimd en opgeknapt. ‘Dat ineens alles
helemaal anders moest vanwege corona, was
ook een voordeel’, aldus beheerder Geoffrey
Vijverberg. ‘We moesten daardoor samen
naar nieuwe wegen zoeken. Niemand kon
voortborduren op oude patronen. Wij niet en
onze bezoekers ook niet.’
De Paardenberg is al 25 jaar aanwezig als
buurt-en-kerkhuis in de Julianakerk in
Transvaal. In die 25 jaar is de samenstelling
van de wijk veranderd. Tegenwoordig heeft
ongeveer 90% van de bewoners van Transvaal
een migratieachtergrond. Heb je als buurt-enkerkhuis nog wel iets te zoeken in een wijk
waar je geen kerkelijke gemeenschap meer
hebt wonen? Deze vraag werd onderzocht door
adviesbureau Lysias, met steun van het Fonds
Franciscus.
De meerwaarde van de Paardenberg ligt,
aldus de onderzoekers, niet zozeer in wat
de Paardenberg aan activiteiten ontwikkelt.
Schuldhulpverlening, taallessen, fietslessen,
yogalessen en een kop koffie worden ook
op veel andere locaties aangeboden. De
meer-waarde zit hem vooral in de manier
van werken, in de zogenaamde presentie.

Wijkbewoners van alle culturele achtergronden
zijn welkom in de Paardenberg. Deskundige
vrijwilligers, veelal met jaren ervaring, bieden
een luisterend oor, denken mee, verwijzen
door waar nodig. Er is geen specifiek loket
voor dit en een ander loket voor dat. Bezoekers
ontmoeten er een mensgerichte benadering.
Gezien de vaak meervoudige en complexe
problematiek waar bezoekers mee kampen,
voorziet de Paardenberg met haar mensen en
activiteiten in een belangrijke behoefte in de
wijk.
Meer weten over het onderzoek en de
conclusies en aanbevelingen? Het gehele
onderzoeksrapport is te downloaden vanaf
de website van Lysias (lysiasadvies.nl). Om
de inhoud toegankelijk te maken voor een
groter publiek werden de bevindingen van het
onderzoek ook verwerkt in een filmpje, dat is te
zien via de link:
https://youtu.be/YPGoCmSOrLM
Esther Israël volgde de tijdelijke kracht
Froukien Smit op en ging van start in Buurt
& Lukaskerk. Ook haar jaar kwam er onverwachts heel anders uit te zien. Ze schreef
hierover: ‘Net toen ik een beetje ingewerkt was
en de wijk in wilde trekken, kwam corona. Zo
ongeveer alles wat er aan activiteiten was werd
anders. De voedselbank tijdelijk op de markt
en daarna weer in de kerk, maar zonder koffie,
thee en soep.
Het mamaverhalenkoor stopte met repeteren.
Geen zomerkamp, maar dagjes uit voor
gezinnen van de voedselbank. Kringvieringen
met een beperkt aantal mensen. De buurtmaaltijd werd gewijzigd in een buurtlunch
en moest later ook stoppen. En bij alles die
noodzakelijke, maar tegennatuurlijke 1,5 meter.
Afstand houden terwijl het in diaconaat draait
om nabijheid. Geen arm om iemands schouder
kunnen leggen als je voelt dat dat nodig is.
Het abnormale ‘nieuwe normaal’ leidde tot
een gevoel van leegte en eenzaamheid bij veel
mensen. En niet alleen bij oudere mensen!
In de Lukaskerk zochten we naar wat er nog
wel kon, binnen alle coronamaatregelen. Om

9

aandacht voor elkaar te blijven hebben en
gastvrij te zijn. Om een plek te zijn waar
mensen even kunnen landen, gezien en
gehoord worden. Zo ontstonden er nieuwe
initiatieven en mogelijkheden.’
Als één van de weinige kerken bleef de
Lukaskerk op zondag een fysiek toegankelijke
dienst verzorgen. Met de stoelen op grote
afstand van elkaar en een intake-lijst waar
belangstellenden zich vooraf moesten melden,
bleven vijfentwintig mensen per zondag
welkom. De rest van de gemeente kon online
aansluiten.
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Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout
In 2020 startte Chris van Wieren als
diaconaal opbouwwerker in de Haagse Hout.
Zijn werkzaamheden, verbonden aan de
gemeenten van de Christus Triumfatorkerk
en de Duinzichtkerk, waren gericht op het
opbouwen van sociale netwerken in de wijk
rondom de thema’s ‘open kerk’, ‘jeugd’ en
‘eenzaamheid’. Corona trok een zware wissel
op de planning. Zo kwam het maatjesproject,
waarbij buurtbewoners contact leggen met
de statushouders die in het SoZa gebouw
verblijven, het voormalige pand van het
ministerie van Sociale Zaken, grotendeels stil te
liggen. De online alternatieven bleken de echte
ontmoetingen moeilijk te kunnen vervangen.
Het diaconale opbouwwerk zat in 2020 nog
vooral in een opstartfase. Er zijn veel contacten
gelegd met andere organisaties actief in de wijk
en werkbezoeken afgelegd. Het Maatjesproject
met statushouders in Benoordenhout liep wel
gewoon door, ondanks corona.
Buurt-en-kerkhuis Bethel
De 24-uurs wake op Wereldvluchtelingendag
was in 2020 één van de hoogtepunten in
buurt-en-kerkhuis Bethel.
Het kerkasiel voor het Armeense gezin
Tamrazyan, dat in de winter van 2018 – 2019
plaatsvond in buurt-en-kerkhuis Bethel, de
voormalige Bethelkapel, duurde 97 dagen en
nachten en had een grote impact op eenieder
die er aan deelnam. Het veranderde de status

van het gezin dat tijdens het kerkasiel in
Bethel verbleef. Het kerkasiel beïnvloedde ook
de politiek en de besluitvorming omtrent het
kinderpardon. Berichten over het kerkasiel
reisden de hele wereld over. Bidden en het doen
van gerechtigheid bleek een krachtig middel in
de strijd tegen onverschilligheid en onrecht.
‘Toen het kerkasiel achter ons lag, zochten
we naar een manier om iets daarvan vast te
houden’, zei directeur Derk Stegeman in zijn
openingswoorden tijdens de eerste 24-uurs
wake, die in juni 2020 in de Bethelkapel werd
gehouden. ‘Het wezen van waken is altijd ook
het waken zelf: het wachten en verwachten.
Het uithouden. Laten zien dat je niet slaapt,
niet berust, niet opgeeft. Waken maakt je open
en ontvankelijk voor dat wat er werkelijk toe
doet. En het gekke en bijzondere van waken is
misschien wel, dat je er niet moe van wordt,
niet moedeloos of hopeloos. Integendeel. Als
je werkelijk waakt en wacht, dan kom je al
een beetje los van je eigen beslommeringen.
Dan leef je niet gewoon maar door, alsof alle
onrecht er nu eenmaal bij hoort.’
Er zijn redenen te over om wakker te blijven.
De Mensenrechtenraad van de Verenigde
Naties kwam tot de ijskoude conclusie dat de
Europese Unie een beleid heeft ontwikkeld
dat de dood accepteert als een effectief antimigratie-instrument. Stek heeft besloten om
jaarlijks door middel van een 24-uurs wake stil
te staan bij het lot van mensen die voor oorlog,
geweld en armoede op de vlucht slaan en in
ons land gastvrijheid zoeken. Stek wil bijdragen
aan de zichtbaarheid van de problemen waar
deze mensen in ons land tegenaan lopen en
hecht belang aan een humaan en rechtvaardig
asielbeleid.
https://www.wakevoorvluchtelingen.nl/
#wakevoorvluchtelingen

Afscheid van een bijzondere locatie
Buurt-en-kerkhuis de Oase sloot eind 2020
de deuren. Begin 2020 was al duidelijk dat
een sluiting van de Oase overwogen moest
worden. Een laatste verkenning naar nieuwe
kansen voor de Oase werd in juni 2020
zonder voldoende perspectief afgerond. In de
zomer van 2020 besloten Diaconie en Stek
achtereenvolgens om de financiering aan de
Oase te beëindigen en de Oase als locatie en
project van Stek te sluiten per ultimo 2020.

verbinden en bezielen. Veel nieuwe ideeën
kregen er concreet vorm. Nieuwe initiatieven
bloeiden er op.

Een moeilijk besluit, dat wel met overtuiging
werd genomen. Op 17 december werd het
bestaan van deze bezielde huiskamer gevierd.
Meer dan een kwart eeuw lang bood de
Oase aan veel mensen in de Spoorwijk in
Den Haag een luisterend oor en waardevolle
ondersteuning.

Ook G3, zusje van Dress for Success, begon
in de Oase haar eerste winkel, waar vrouwen
met een uitkering zich representatief konden
laten kleden voor een sollicitatiegesprek. Het
uitdeelpunt van de Voedselbank groeide uit
tot één van de grootste van Den Haag. Ook de
Budgetmaatjes070, stedelijk maatjesproject
voor mensen met complexe schulden,
startte o.a. in de Oase. Hetzelfde geldt voor
het ontstaan van het Vadercentrum en de
Kringloop.

Oranjekerk Andreaskerk Samen Eén - OASE
- dat was de opdracht die 27 jaar geleden ten
grondslag lag aan de naam en aan het werk van
buurt-en-kerkhuis de Oase in Spoorwijk. Theo
Hettema vatte het tijdens de afscheidsviering
mooi samen. “Hier in de Oase zijn mensen
opgebloeid. Ik denk bijvoorbeeld aan de
modeshow, de Kinderkunstacademie en aan
de Allerzielenactiviteit met de Jeroenschool,
waar kinderen verhalen durfden te vertellen en
verdriet durfden te delen waar niemand weet
van had. Ik denk dat de Oase op zijn best is
geweest wanneer er zulke ruimte opbloeide. Ik
noem dat een geestelijke ruimte, niet bepaald
door eisen van efficiency, streefdoelen en
bezoekersaantallen, maar opkomend met geest,
ruimte, vrijheid, puurheid, licht, liefde, met de
ruimte en de Geest van God.”
Op de begane grond van de markante flat de
Wissel stonden de deuren vanaf het begin
naar alle kanten open. Naast de Oase waren
ook welzijnsorganisatie Mooi en de openbare
bibliotheek in het gebouw gevestigd. Die
laatste maakte na een bezuinigingsronde plaats
voor een dependance van de Jeroenschool,
basisschool in de buurt. Er was ruimte om
te ontwikkelen in de Oase door een mooie
combinatie van beschermen, versterken,

Naast de sociaal juridische ondersteuning
door de vrijwilligers van de Raad & Daad balie,
waar ook de stagiaires van de naastgelegen
iShop nog wel eens een beroep op deden, bood
de Oase jarenlang onderdak aan Maximine,
zelforganisatie van vrouwen in de bijstand.

Kinderen waren ook altijd van harte welkom
in de Oase. Speeltuinvereniging Trijntje,
verantwoordelijk voor de speeltuin voor
de Wissel, werd vanuit de Oase opgericht.
En na Rembrandt in Laak inspireert de
Kinderkunstacademie al vele jaren kinderen
uit de buurt tot het maken van prachtige
schilderijen met respect voor elkaars werk.
Na de sluiting van het filiaal van de openbare
bibliotheek in de Wissel, namen de vrijwilligers
van de Oase de afgeschreven boeken voor
kinderen en ouderen over en richtten een
officiële buurtbibliotheek op. Zo konden
kinderen en ouderen toch dicht bij huis terecht
voor het lenen van boeken. Samen met andere
organisaties in de buurt ondersteunde de Oase
jaarlijks een speelmiddag voor alle kinderen in
de buurt. Een feestelijke bijeenkomst, die ook
verbinding tussen de verschillende groepen
in de buurt zichtbaar maakte. Zo draaiden de
diaconaal werker en de imam samen aan het
springtouw waar de kinderen hun kunsten
konden vertonen.
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Niet alleen het springtouw verbond verschillende groepen uit de buurt. In de Multiculturele
werkgroep kwamen vertegenwoordigers van
de in de wijk aanwezige religies, scholen
en welzijnsorganisaties bij elkaar. Tijdens
georganiseerde voettochten door de wijk lieten
zij kinderen kennismaken met verschillende
culturen en religies.
Waar jongeren tijdens de dodenherdenking nog
wel eens aan de haal gingen met de kransen
bij het monument, vindt er tegenwoordig op
4 mei een indrukwekkende multiculturele
herdenkingsbijeenkomst plaats bij het
monumentje voor de Wissel.
Het religieuze karakter werd ook versterkt door
de komst van Kerk in Laak. Naast de zondagse
kerkdiensten ontstond een mooi nieuw aanbod
van bijeenkomsten, zoals het Alleencafé, voor
mensen die rouwen om een overleden geliefde.
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Zo’n tien jaar geleden bracht Kariboe Bibi, het
ontmoetingscentrum van en voor vrouwen
en kinderen uit sub-Sahara Afrika, nieuw
elan. De swingende Zumba, Shakuma en de
muzikale taallessen zorgden voor levendige
bijeenkomsten. Elke maand kwamen vrouwen
uit heel Den Haag bijeen voor een culinaire
kennismaking met een Afrikaans land.

Internationale Vrouwendag kreeg nieuw elan,
met modeshows op een echte catwalk - een
samenwerking van de Oase met G3, Maximine
en Kariboe Bibi.
Door de jaren heen veranderde de buurt. De
Oase verloor beetje bij beetje de aansluiting
met de wijk en andere organisaties zetten zich
met meer financiële en personele capaciteit in
voor oude en nieuwe bewoners. Verschillende
activiteiten, zoals Maximine en het Leessteunpunt, die lang in de Oase huisden,
rondden hun werkzaamheden af of gingen hun
nieuwe weg.

Armoedebestrijding

Na rijp beraad besloten Stek en Diaconie om
de middelen die naar de Oase gingen in de
toekomst op een andere manier in te zetten.
Kariboe Bibi verhuisde in september naar
buurt-en-kerkhuis Shalom in Den Haag
Zuidwest.
De dankbaarheid voor al het goede dat hier een
plek heeft gehad, is groot. Stek dankt in het
bijzonder de honderden vrijwilligers en de vele
medewerkers, die de afgelopen 27 jaar van de
Oase zo’n hartverwarmende plek maakten.

13

‘De mensen zijn het allerbelangrijkste’

Vivian Luyckx — receptioniste op de Parkstraat

Het is Vivian Luyckx opgevallen dat veel mensen, naarmate de lockdown langer duurde, een korter
lontje kregen. Een enkele keer werden bezoekers agressief. Ze had er meestal begrip voor. ‘Als ik
niet streng hoef te zijn, dan doe ik het niet, daarvoor heb ik te weinig vuur in mijn planeten’, zegt
ze laconiek.
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balie kwam voort uit de toegenomen vraag naar Individuele Hulpverlening. Daar waar Vivian in
andere jaren ongeveer zestig mensen in de week te woord stond, schat ze dat er in 2020 rond de
twintig mensen per dag kwamen. Naast de BabyBullenBank was de Individuele Hulpverlening een
belangrijke reden om, ook in tijden van corona, open te blijven. Die diensten zijn van essentieel
belang.

Vivian werkt al sinds oktober 2008 als receptioniste bij Stek. Ze werkt drie dagen per week, de andere
dagen worden door haar collega Margriet Wielinga ingevuld. Vivian houdt van de afwisseling in
het werk. ‘De telefoon gaat. Er staat iemand aan de balie. Er belt iemand aan de deur. Saai is het
nooit. Gelukkig kan ik goed schakelen’, vertelt ze lachend. Behalve de inkomende telefoon, mail en
bezoekers, waarbij de vragen zo ongeveer overal over kunnen gaan, is Vivian ook nauw betrokken bij
het werk van de BabyBullenBank en bij de Individuele Hulpverlening. Corona had in 2020, op haar
werk én in haar privé leven, een grote impact.

‘We krijgen nu ook veel aanvragen van ongedocumenteerden, via Den Haag Wereldhuis’, licht Vivian
toe. ‘Veel mensen zonder verblijfsvergunning verloren door corona hun werk, waardoor ze in de
financiële problemen terecht dreigden te komen. Op het spreekuur van Den Haag Wereldhuis doen
zij hun verhaal. Van daar gaat de aanvraag naar de collega’s van de Individuele Hulpverlening en
als het wordt goedgekeurd gaat de aanvraag naar de Financiële Administratie. Ik ben blij dat we de
mensen in deze moeilijke tijd kunnen helpen.’

‘De eerste reactie op de lockdown was dat alles dicht moest en dat er niets meer kon’, herinnert
Vivian zich. ‘De BabyBullenBank bijvoorbeeld, die babyspullen verzamelt en verstrekt aan moeders
in Den Haag, die zelf niet de middelen hebben om deze aan te schaffen, draait voornamelijk op
oudere vrijwilligers. Zij zijn extra kwetsbaar. Maar de mailtjes en de telefoontjes bleven komen. Er
was een vrouw, die op het punt stond te gaan bevallen. We konden haar moeilijk zeggen dat ze die
zwangerschap nog maar even vol moest houden. Al snel zagen we in dat we een compromis moesten
sluiten. We zijn toen twee ochtenden in de week open gegaan en hebben ook particulieren weer
spullen laten brengen. Het liep gelijk hartstikke goed.’

Eén van de voordelen van werken in tijden van corona zijn de strakkere openingstijden, vindt Vivian.
‘Ik kom altijd tijd te kort. Ik maak ’s avonds een lijstje, dan weet ik dat ik daar en daar even aan
moet denken en dit en dit en dat moet doen. Meestal ben ik, als ik ’s middags klaar ben, helemaal
niet aan het lijstje toegekomen. Dat geeft niks, morgen is er weer een dag. De mensen zijn het
allerbelangrijkste. Maar nu we beperkt open zijn en dingen meer op afspraak doen, is het geen
inloophuis meer. Dat is duidelijker voor iedereen. Ik kan nu in de ochtenden tegen mensen aan de
deur zeggen: “Wij zijn vanaf 13.00 uur open.” Ik bekijk natuurlijk wel eerst of het iets belangrijks is,
maar ik vind dit wel een voordeeltje’.

De receptie is altijd open gebleven, zij het met aangepaste tijden. Op de
Parkstraat en ook op de andere locaties moesten allerlei aanpassingen gedaan
worden, in verband met corona. Samen met een paar collega’s zijn de beide
receptionistes voortvarend te werk gegaan. Er kwamen zuilen met gelpompjes bij de voor- en achterdeur. We plakten pijlen met looprichtingen in
de gangen en bij de trappen. We bestelden platen van plexiglas om de balie
mee af te schermen en om tussen de bureau’s van de collega’s te plaatsen.’

Naast allerlei veranderingen op het werk was het coronajaar voor Vivian op persoonlijk vlak bijzonder
ingrijpend. Op 13 september werd haar kleinzoon Enzo geboren. ‘Ik wilde heel graag bij de bevalling
zijn. Mijn moeder is ook bij de geboortes van mijn dochter Lilian en mijn zoon David geweest. Daar
heb ik heel veel steun aan gehad.’ Het liep helaas anders. ‘De bevalling heeft vier dagen geduurd en is
geëindigd in het ziekenhuis. Ik mocht er niet bij zijn. Het is voor mijn dochter een heel nare ervaring
geweest. Gelukkig is Enzo gezond ter wereld gekomen.’

SAAI
IS
HET
NOOIT

Voor Vivian kwamen er door corona een hoop extra dingen bij om op te letten. ‘Er mogen
bijvoorbeeld niet teveel mensen tegelijk in de hal zijn. Als het druk is, moet ik mensen vragen even
buiten te wachten. Je hebt natuurlijk ook mensen die corona ontkennen. Als ze zich niet aan de
regels houden, moet ik ze tot de orde roepen. Ik voel me soms net een politieagent’. Ook met de
clienten van de huurders in het gebouw, zoals Limor en het Straat Consulaat, heeft Vivian nu meer
te maken.
Voor de clienten is er ook veel veranderd. Het Straat Consulaat heeft drie keer in de week spreekuur.
‘De mensen die daar kwamen, voordat we last hadden van corona, zijn gewend dat ze wat langer
mochten blijven voor een kopje koffie of het lezen van de krant’, legt Vivian uit. ‘Dat kan nu niet
meer en soms begrijpen mensen dat niet. Ook hebben een aantal mensen, via het Straat Consulaat,
een postadres bij ons. Zij konden eerst gewoon binnenlopen tussen 8.30 en 17.00 uur. Ook dat kon
in 2020 niet meer. We waren open voor bezoekers van 13.00 tot 16.00. Die nieuwe tijden staan op de
deur, maar soms komt er dan toch iemand ’s morgens zijn post ophalen. Zeker mensen die niet goed
Nederlands spreken, begrijpen de veranderingen vaak niet. Dan zoek ik een tussenoplossing. Ik geef
de post nog één keer mee en leg uit dat ze in het vervolg op een ander moment moeten komen. Dat
komt gewoon vriendelijker over. Ik ben hier om de mensen te helpen’, benadrukt ze.
Behalve dat Vivian op veel meer dingen tegelijk moet letten, is ook het aantal mensen dat aan
haar balie verschijnt in 2020 enorm toegenomen. De enorme stijging in het aantal mensen aan de

Terwijl haar dochter herstellende was, kreeg de moeder van Vivian in oktober corona. ‘Mijn moeder
is negenentachtig en woont in een verzorgingstehuis in Rijswijk. Ze heeft door corona “echt een
flinke jas uitgedaan” en is sterk vermagerd. Een tijdlang zag ze het allemaal niet meer zitten. Ik hield
er serieus rekening mee dat het haar einde zou worden. Dat heb ik van heel dichtbij meegemaakt
en dan wordt je wel super voorzichtig met alles. In een tijd waarin mijn dochter mij heel hard
nodig had, kon ik niet bij haar langs gaan, dat durfde ik niet. En ik kon ook niet naar mijn moeder.
Natuurlijk zijn er veel ergere situaties’, relativeert ze, ‘maar ik zat thuis, in quarantaine, dus ik had
wel veel tijd, maar ik mocht niks. Dat was een hele moeilijke periode.’
Haar eigen testresultaat was negatief. Ze was blij dat ze snel weer terug naar haar werk kon, voor
de afleiding. ‘In coronatijd zijn veel mensen hun zolder op gaan ruimen’, vertelt Vivian. Er worden
ontzettend veel spullen gebracht voor de BabyBullenBank. ‘We hebben een laden & lossen plek voor
de deur aangevraagd bij de gemeente, zo kan er makkelijker geleverd worden en ik heb er meer zicht
op. Sommige mensen zijn erg makkelijk en komen dingen brengen die je met goed fatsoen echt niet
meer weg kan geven. Maar meestal zitten er prachtige spullen bij, kinderwagens bijvoorbeeld. Dan
zie ik jonge moeders zó blij de deur uitgaan. Dat is ontzettend leuk.’
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ondersteuning aan ongedocumenteerden.
Voorwaarde hierbij is dat de mensen (nog) niet
in aanmerking komen voor ondersteuning van
andere fondsen in Den Haag (SFDH, Zorg en
Bijstand, Van der Boor’s Ondersteuningsfonds)
of gemeentelijke regelingen.
Bijzonder van de hulpverlening van Stek is
dat de ondersteuning in contant geld kan
worden uitgekeerd. Andere organisaties hebben
die mogelijkheid niet. Mensen in broodnood
hebben vaak een roodstand of beslaglegging
op hun bankrekening, ongedocumenteerden
hebben helemaal geen bankrekening. Via de
Individuele Hulpverlening is Stek in staat om
op basis van duidelijke criteria en een korte
procedure binnen 1 à 2 werkdagen beperkte
financiële middelen te verstrekken om de ergste
nood te lenigen.

‘Terwijl andere
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buurthuizen om
ons heen de deuren
sloten, kon de
Paardenberg vanuit
het nieuwe normaal
doorgaan. De deur
bleef open en dat was
ook nodig.’
WIL VAN ULFT

Armoedebestrijding
Verschillende projecten van Stek zijn gericht
op armoedebestrijding. Dat geldt met name
voor de Individuele Hulpverlening, meestal
in de vorm van hulp bij acute broodnood en in
2020 ook in de vorm van een tegemoetkoming
om de huur te kunnen betalen. Ook de
schuldhulpverlening door Budgetmaatjes070,
de ondersteuning door Kariboe Bibi, de
activiteiten van de Kinderwinkel in Moerwijk
en de huiswerk-begeleiding van JONG in
Transvaal en de Schilderswijk zijn projecten die
direct of indirect zijn gericht op het voorkomen
en/of bestrijden van armoede.

Stek biedt Individuele Hulpverlening aan
mensen die nergens anders terecht kunnen. De
fondsen voor deze Individuele Hulpverlening
komen grotendeels van de Protestantse
Diaconie van Den Haag, die de uitvoering
heeft belegd bij Stek en de Commissie
Bijstandszaken. De individuele hulpverlening
is bedoeld voor mensen die problemen
hebben als gevolg van hun inkomenspositie of
incidentele uitgaven en/of in acute broodnood
verkeren. Stek kan via de individuele hulp
tijdelijk de nood verlichten met een bescheiden
geldbedrag. Giften betreffen normaal
gesproken voornamelijk leefgeld voor mensen
in broodnood en incidentele financiële

Het aantal aanvragen voor de Individuele
Hulpverlening steeg, als gevolg van corona,
in 2020 enorm. Er werden in 2019 in totaal
1.065 aanvragen behandeld, in 2020 waren
dat er ruim 1.730. Slechts 60 daarvan
werden niet gehonoreerd. Ook het gemiddeld
toegewezen bedrag steeg en ging van 141
euro in 2019 naar 231 euro in 2020. Terwijl
veel welzijnsinstellingen en ook gemeentelijke
loketten een groot deel van het jaar gesloten
of alleen telefonisch en online bereikbaar
waren, gingen de inloopspreekuren op
de diverse locaties van Stek vrij snel, na
installatie van kuchschermen, weer open.
Vanwege taalproblemen of omdat ze geen
toegang hebben tot een computer en/of een
internetverbinding werd de mogelijkheid om
fysiek langs te komen door veel hulpvragers op
prijs gesteld.
In de periode april tot begin juni had de
Individuele Hulpverlening van Stek ook
een doorgeeffunctie voor sekswerkers, die via
het opvanghuis de Haven financiële ondersteuning kregen. Deze groep kwam door verlies
van werk door de coronamaatrdegelen in acute
broodnood en kon niet direct geholpen worden,
omdat ze vaak eerst administratief het één en
ander moesten regelen voordat ze een aanvraag
bij de gemeente in konden dienen. Ook liepen

ze bij de gemeente tegen de aanvraagprocedure
en wachttijden voor de regelingen aan. Op
verzoek van de Haven en de gemeente voorzag
Stek in een tijdelijke overbrugging. Begin juni
hadden de meeste sekswerkers toegang tot
de regelingen van de gemeente en namen die
aanvragen weer sterk af.
De uitgaven voor Individuele Hulpverlening
fluctueren over de maanden, maar over de
langere termijn geeft Stek hier gemiddeld
€11.000 per maand aan uit. In 2020 lag dit
bedrag vele malen hoger.
Het project Budgetmaatjes070 koppelt een
getrainde vrijwilliger aan iemand met complexe
schulden. Ondanks de beperkingen die de
coronamaatregelen met zich meebrachten,
werden het afgelopen jaar 128 koppelingen
gelegd en begeleid. ‘Een vrijwilliger verzorgt
doorgaans begeleiding voor de periode van een
jaar, soms iets langer’, vertelt Pauline Eggink,
één van de projectleiders. ‘Iedere vrijwilliger
heeft zijn eigen intrinsieke motivatie om
iemand met financiële vragen te ondersteunen.
Vrijwilligers hebben doorgaans meer tijd dan
de professionele hulpverlener om met de
deelnemer samen aan het werk te gaan om
complexe financiële vraagstukken stap voor
stap in kaart te brengen, samen een brief uit te
pluizen, een telefoontje te plegen. Ze genereren
overzicht en begeleiden het maken van keuzes
om gedragsverandering te bewerkstelligen.
Het opbouwen van een vertrouwensrelatie is
cruciaal en kost tijd.’
Doordat de projectleiders Pauline Eggink
en Christi Loor-Lotterman voor maatwerk
zorgden, lukte het om het werk te blijven doen.
Vrijwilligers en deelnemers die het niet zagen
zitten om bij een deelnemer thuis af te spreken,
konden op een Steklocatie terecht. Een klein
aantal vrijwilligers wilde een tijdje helemaal
niet gekoppeld worden. De trainingen van de
nieuwe vrijwilligers vonden online plaats. Live
en online is niet helemaal inwisselbaar, met
name voor teambuilding zijn live ontmoetingen
onontbeerlijk, maar door de trainingen online
aan te bieden, konden ze zoveel mogelijk
doorgaan.
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Een belangrijke mijlpaal voor het Budgetmaatjes070 project was de oprichting van
de Alliantie Financiële Ondersteuning in
Den Haag. In 2019 werden op initiatief van
de gemeente verschillende partijen bijeen
gebracht om een gezamenlijk aanmeldpunt
op te richten, waar zorgverzekeraars, de
belastingdienst en woningbouwcorporaties
mensen met betalingsachterstanden zouden
kunnen aanmelden voor professionele
begeleiding.
Uit dit overleg kwam Geldzaken070 voort;
aanmeldpunt voor instanties waar ze
cliënten, via een warme overdracht, kunnen
aanmelden. Tegelijkertijd werd de behoefte
aan een structureel overleg tussen de diverse
ketenpartners en de gemeente gesignaleerd. Dit
resulteerde in de oprichting van de Alliantie
Financiële Ondersteuning.
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In het beleidsplan 2020-2024 heeft de
gemeente opgenomen: ‘Meer dan ooit is
het gebleken dat ons lokale netwerk van
vrijwilligersorganisaties de boel overeind
houdt. Zij zijn de ogen en oren van de stad,
en vaak ook het geweten. Samenwerken en
in contact blijven met het netwerk in de stad
is dan ook cruciaal. Het is dan ook zaak om
deze (samenwerkings)structuren vanuit de
gemeente, en ook in samenwerking met het
bedrijfsleven te ondersteunen en waar mogelijk
te verstevigen.’
In de Alliantie Financiële Ondersteuning
nemen naast Budgetmaatjes070 ook de
vrijwilligersorganisaties SchuldHulpMaatje,
Kompassie, Humanitas Thuisadministratie,
Idhem, Senioren Collectief, Volharding,
Humentum en Over Rood deel, net als
diverse welzijnsorganisaties waaronder Mee,
ServicepuntXL, Jongeren Informatiepunt
en de uitvoerende tak van de gemeente
Den Haag, zoals de Helpdesk Geldzaken en
Schuldhulpverlening.
De Alliantie wordt voorgezeten door
Peter Heskens. Hij was in het verleden de
ombudsman van Den Haag en geeft als

externe, onafhankelijke voorzitter leiding
aan de Alliantie. Volgens de factsheet van het
Nibud van 2018 kampte al voor de coronacrisis
één op de vijf huishoudens in Nederland met
risicovolle schulden.
Doel van de Alliantie is om mensen met
financiële vragen in Den Haag zo adequaat
mogelijk van dienst te kunnen zijn. In
werkgroepen wordt casuïstiek besproken.
De Alliantie onderzoekt en beschrijft de
ervaringen van de klant. Welke organisatie
doet wat? Wie is waar goed in? Waar zitten
gaten? Op basis hiervan kunnen straks
samenwerkingsovereenkomsten worden
afgesloten. Stek is blij met de oprichting van de
Alliantie. Mensen met financiële vragen zullen
hierdoor in de toekomst beter kunnen worden
geholpen.

Vluchtelingen en
ongedocumenteerden

De activiteiten gericht op armoedebestrijding
van Kariboe Bibi staan beschreven in het
hoofdstuk ‘Diaconaal werk in de wijken’.
De projecten van de Kinderwinkel en JONG
Transvaal|Schilderswijk vallen onder het
hoofdstuk Kinderen en jongeren.
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‘Gewoon side-by-side lachen en praten’

Yasmine Soraya — projectmedewerker Den Haag Wereldhuis

Door haar openheid is Yasmine Soraya hartelijk en gastvrij. ‘Ik vind het heel leuk om mensen te
kunnen helpen’, vertelt ze. Ze geeft aan in Den Haag Wereldhuis veel te hebben geleerd. ‘Mijn ogen
zijn op een andere manier geopend. Er bestaan heel veel verschillende mensen in deze wereld.
Mijn mensenkennis is enorm toegenomen. Sommige mensen hebben de hulp heel hard nodig,
maar zijn te bescheiden om financiële steun te vragen. Ik kan steeds beter inschatten wie de
waarheid spreekt en wie een spelletje probeert te spelen. Want dat komt ook voor. Er zijn ook
mensen die de boel proberen te manipuleren. Het is niet gemakkelijk om te bepalen wie je kan
vertrouwen en wie niet. Gelukkig hebben de fondsen zelf en ook Stek duidelijke regels en heb ik
collega’s waarmee ik altijd kan overleggen. Met betrekking tot de woon- en werksituatie van de
mensen, die bij ons aankloppen, moeten we echt goed doorvragen.’
Yasmine werkt in dienst van Stek in Den Haag Wereldhuis sinds januari 2019. ‘Dat was echt een heel
andere tijd’, vertelt ze, terwijl ze terugblikt. ‘Toen was het echt gezellig. Er kwamen wel twintig tot
dertig mensen bij ons lunchen, op maandag, donderdag en vrijdag. We kwamen bij elkaar in één
ruimte, vrijwilligers en cliënten. Mensen konden ook bij ons koffie komen drinken, gezellig bij elkaar
zitten en onderling informatie uitwisselen. We konden gewoon side-by-side lachen en praten. Sinds
corona doen we alleen nog maar spreekuur. Dat is ook belangrijk, maar mensen komen dan één voor
één en hebben dan geen plekje om elkaar te ontmoeten. Contacten leggen gaat buiten een stuk
moeilijker.’
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Den Haag Wereldhuis is zowel een ontmoetingsplek als een advies- en kenniscentrum voor
ongedocumenteerde mensen (migranten zonder geldige verblijfsvergunning), die uitgesloten zijn
van veel sociale rechten en voorzieningen. Bezoekers komen vanuit zeer uiteenlopende situaties. Ze
hebben te kampen gehad met mensenhandel, zijn arbeidsmigrant, of gingen op de vlucht voor
oorlog en geweld en proberen in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. In de stad Den Haag is
het Wereldhuis een plek waar ongedocumenteerde mensen gastvrij worden ontvangen en zich
thuisvoelen, ongeacht hun achtergrond, cultuur, religie, situatie en problematiek. De projectmedewerkers en vrijwilligers helpen ongedocumenteerde mensen om toegang te krijgen tot hun
basisrechten, hun zelfstandigheid te versterken en zich te oriënteren op hun toekomst.
Yasmine is weliswaar pas twee jaar in Den Haag Wereldhuis aan het werk als projectmedewerker, ze
heeft al een band met het huis sinds de oprichting in 2012. Yasmine werd geboren in Soerabaya,
Indonesië. Tijdens haar bachelor internationaal publiekrecht zette ze zich in haar geboorteland in
voor de vakbond, om de rechten van arbeiders te beschermen. In 2007 kwam ze naar Nederland voor
de master internationaal en Europees arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. Ze kwam in contact
met ongedocumenteerde landgenoten en richtte in 2011, samen met vrienden, de Indonesian
Migrant Workers Union (IMWU) op.
Ook de ongedocumenteerde arbeidsmigranten van Filipijnse afkomst, die in Nederland verblijven,
organiseerden zich. De twee afzonderlijke organisaties Filipino Migrants in Solidarity (FILMIS) en
Migrante (actief in Amsterdam, Utrecht en Den Haag) onderhielden contact met IMWU. ‘Toen
projectleider Aklil Getachew in 2012 voor Stek startte met de oprichting van Den Haag Wereldhuis
zocht zij contact met ons. Wij waren toen al heel actief in de belangenbehartiging van
ongedocumenteerde mensen, om hun rechten te beschermen en toegang tot gezondheidszorg te
regelen’, vertelt Yasmine bevlogen.
‘Aklil nodigde ons vanaf het begin af aan regelmatig uit’, vervolgt Yasmine. ‘Tijdens de maandelijkse
thema-avonden, waar Den Haag Wereldhuis informatie gaf over de rechten van ongedocumenteerde
mensen, kwamen wij altijd de maaltijden koken. Tijdens feestelijke gelegenheden kwam er vaak
iemand van onze groep dansen of een ander optreden geven.’ Hoe het is om ongedocumenteerd in

Nederland te overleven heeft ze zelf nooit meegemaakt. ‘Helaas ben ik nooit ongedocumenteerd
geweest’, zegt ze. ‘Misschien zou ik me dan beter in kunnen leven, dan zou ik meer kunnen weten.
Maar juist omdat ik niet ongedocumenteerd ben, kan ik beter helpen.’
Yasmine heeft bewondering voor veel van de ongedocumenteerde mensen die zij ontmoet. ‘Het zijn
vaak sterke mensen. Hun situatie in hun geboorteland was meestal erg slecht. Zij denken na over
hun leven en over hun toekomst. Ze komen hier om te werken en geld te sparen. Ze bouwen huizen
in hun land van herkomst en sturen geld naar hun familie, voor de kinderen of zodat andere
familieleden opleidingen kunnen volgen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Ieder land is anders.
Indonesië en de Filipijnen zijn veilige landen. Soms echter dreigt er gevaar of
is de economie niet goed, dan kunnen mensen niet terug om hun leven daar
‘ DE ROL
op te bouwen.’ Yasmine zelf bleef in Nederland. Ze trouwde met een
Nederlander. Samen kregen ze twee kinderen, Sarah en Kyo Noah.
VAN
VRIJWILLIGERS

De coronacrisis raakte de ongedocumenteerde mensen extra hard. Tijdens de
eerste lockdown in maart verloren velen hun werk in de horeca, de
schoonmaak, in de bouw en bij verhuisbedrijfjes. Hierdoor meldden zich ook
IS HEEL
mensen bij Den Haag Wereldhuis, die zich voorheen via hun eigen netwerk
BELANGRIJK’
staande konden houden, zoals mensen van Indonesische, Filipijnse en
Latijns-Amerikaanse afkomst. De nood was hoog en accuut. ’De Voedselbank
nam aan het begin van de crisis geen nieuwe inschrijvingen van ongedocumenteerde mensen aan’,
vertelt Yasmine, ‘ook veel mensen mèt papieren, gedocumenteerde mensen, hadden
voedselpakketten nodig. Dankzij een samenwerking met het Rode Kruis konden we
supermarktbonnen van 15 euro aan onze cliënten verstrekken.’
IN ONZE

ORGANISATIE

Al gauw had het verlies van werk verstrekkende gevolgen, mensen konden hun huur niet meer
betalen en dreigden op straat te worden gezet. Het aantal unieke bezoekers van Den Haag Wereldhuis
steeg met ongeveer 30% ten opzichte van 2019 en liep op tot ruim 770 mensen. Gezamelijk dienden
zij rond de 1.800 hulpvragen in. De coronacrisis dreigde niet alleen een probleem te worden voor de
ongedocumenteerde mensen zelf, maar ook voor de volksgezondheid was het, op het moment dat de
regering iedereen verzocht zoveel mogelijk thuis te blijven, geen goede ontwikkeling als mensen op
straat terecht zouden komen. Stek heeft in de meest schrijnende situaties individuele financiële hulp
geboden.
De fysieke ruimte van Den Haag Wereldhuis, gehuisvest in de Paardenberg, is klein en moeilijk te
ventileren. Het live spreekuur werd een telefonisch spreekuur. Door de flexibelere inzet qua tijd
konden zo meer hulpvragen beantwoord worden. Door het wegvallen van de non-verbale
communicatie en door taalproblemen werd het echter veel moeilijker alle signalen goed op te
vangen. Ook is een deel van de doelgroep digitaal ongeletterd of heeft geen beschikking over een
goede smartphone of computer voor een online verbinding. Toen de plexiglas kuchschermen
geïnstalleerd waren, werden telefonische spreekuren weer gecombineerd met afspraken in Den Haag
Wereldhuis. Met name met mensen in complexe situaties en ook voor gesprekken waarbij een tolk
nodig is, werden weer echte ontmoetingen afgesproken.
‘Gelukkig hebben we veel vrijwilligers’, zegt Yasmine enthousiast. ‘Zonder hun inzet zouden we lang
niet zoveel kunnen doen, als we doen. Het voordeel van verplicht thuiswerken is dat zich nu meer
mensen melden, omdat ze vanuit huis, op afstand, makkelijker een deel van hun tijd kunnen werken
als vrijwilliger.’ Zelf heeft Yasmine ook altijd veel vrijwilligerswerk gedaan, bij IMWU natuurlijk, maar
ook bij Fairwork, bij het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV) en bij het
Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt, Stichting ROS. ‘De rol van vrijwilligers in onze
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organisatie is heel belangrijk’, benadrukt ze. ‘Ik leer ook veel van onze vrijwilligers. En wij op onze
beurt helpen de vrijwilligers met een goede referentie over hun werk bij ons.’
Yasmine gaat verder: ‘niet alleen vrijwilligers met een document, ook ongedocumenteerde
vrijwilligers doen veel bij Den Haag Wereldhuis. Onder normale omstandigheden helpen ze vaak bij
het koken van de maaltijden voor de thema-avonden. Ook werken ze in het koekjesproject
bijvoorbeeld.’ Vanwege corona lag het koekjesproject een deel van het jaar stil, maar eind 2020
kwamen er een paar grote kerstbestellingen. Zes ongedocumenteerde vrijwilligers zijn wekenlang
bezig geweest met het bakken en verpakken van duizenden koekjes. Ook tijdens de spreekuren zetten
ongedocumenteerde vrijwilligers zich in. Een zinvolle dagbesteding helpt de kwaliteit van leven
verbeteren en medische klachten (waaronder depressies) voorkomen. ‘Onze referenties kunnen ook
helpen in de juridische procedure. Als wij verklaren dat iemand bekend is bij ons en allerlei
vrijwilligerswerk doet, wordt zichtbaar dat iemand een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse
samenleving’, besluit Yasmine.
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Een open houding ten aanzien van mensen met een andere achtergrond heeft Yasmine van kleins af
aan meegekregen. ‘Mijn vader is katholiek’, vertelt ze. ‘Mijn moeder is moslim. In Indonesië was een
huwelijk tussen mensen met verschillende religieuze achtergronden niet mogelijk. Om te kunnen
trouwen is mijn vader moslim geworden. Na de bruiloft werd hij weer katholiek. De familie van mijn
moeder drong er op aan dat mijn moeder zou scheiden, maar mijn moeder wilde dat niet. Het is niet
gemakkelijk geweest voor mijn ouders, ook niet voor ons als kinderen. Ik heb op een katholieke
school gezeten. Later ben ik moslim geworden, net als mijn twee zussen. Mijn broer is katholiek, net
als mijn vader. Mijn ouders zijn nog altijd bij elkaar. Wij zijn opgegroeid met twee religies. We vierden
alles, het kerstfeest, maar ook het suikerfeest. Echt heel mooi. Ik heb respect voor alle religies.’
In haar persoonlijke leven heeft de corona-crisis gezorgd voor een bijzondere wending. Eind 2019
hing haar huwelijk aan een zijden draadje. ‘Corona zette alles opnieuw op scherp’, vertelt Yasmine.
‘We hebben besloten samen verder te gaan en 2020 was gewoon happy life. Met corona kon je
nergens heen. We deden weer heel veel samen. Het was als een tweede honeymoon. Dankzij corona
is er dus ook iets heel positiefs gebeurd. Door corona vroeg ik me af “wat zoek ik in deze wereld?” en
ik kwam er achter dat ik heel dankbaar ben voor wat ik heb. Als ik dood ga, wil ik een goed leven
hebben geleid. Ik wil goed zijn voor de mensen om mij heen.’
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‘In het exposure-traject
leerden we prioriteiten
bepalen op basis van
wat je echt tegen komt
in de wijk. Focus is extra
belangrijk’
HELEEN JOZIASSE
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Mensen die zijn gevlucht en
mensen die hier verblijven zonder
documenten

liep door het hele middenpad van de kerk. De
indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst is
terug te zien via de link:

Den Haag Wereldhuis is de belangrijkste plek
waar Stek mensen zonder verblijfsvergunning
ondersteunt, maar niet de enige. Ook bij
Kariboe Bibi (centrum voor Afrikaanse
vrouwen en hun kinderen, met spreekuur
in buurt-en-kerkhuis Shalom), bij 2GO
(het maatjes project voor slachtoffers van
mensenhandel en huiselijk geweld), bij de
Halte (waar vrouwen in nood, vaak met
kinderen, tijdelijk opgevangen kunnen
worden) en in sommige gevallen bij
JONG Transvaal|Schilderswijk (waar
huiswerkbegeleiding wordt gegeven aan
middelbare scholieren) ontvangt Stek
hulpvragen van mensen zonder papieren.

https://www.youtube.com/watch?v=VlwU7gRjcng

De enorme toename in aanvragen voor
individuele noodhulp, vanwege corona, leverde
een schat aan informatie op over de situatie
van ongedocumenteerde mensen in Den Haag.
Met extra financiële steun van fondsen konden
velen geholpen worden en tegelijkertijd werden
die fondsen en beleidsmakers op hun beurt
weer gevoed met de verhalen en de cijfers over
de hulpvragen die Stek bereikten.
Internationale Dag van de Mensenrechten
Op 10 december, de Internationale Dag van
de Mensenrechten, hield Stek samen met het
Haags Vredesinitiatief en de Church of Our
Saviour in de Duitse Kerk in Den Haag de
herdenking van de tienduizenden mensen
die omkwamen tijdens hun vlucht naar
Europa. Wegens corona konden maximaal
25 mensen in de kerk aanwezig zijn. Anderen
volgden de toespraken via een livestream
online. Henk Baars leidde de ceremonie. Er
werd gesproken door Eiman Seifo uit Syrië
en door Akam Basim uit Iran. Muziek werd
verzorgd door de Afghaanse zanger Ilyas
Nadjafi. Lizebeth Melse, projectleider van
Den Haag Wereldhuis, herdacht verschillende
situaties waarbij vluchtelingen omkwamen
in 2020. Een lange rol papier waarop de vele
namen van de slachtoffers geschreven waren,

Begin 2020 verscheen ook het boek ‘Dat
wonderlijke kerkasiel – De non-stop viering in
de Haagse Bethelkapel’ waarin Willem van der
Meiden en Derk Stegeman (red.) verschillende
bijdragen hebben gebundeld, die het intense,
inspirerende en wonderlijke kerkasiel
beschrijven. Op 30 januari werd de bundel
feestelijk aangeboden aan Christien Crouwel,
secretaris van de Raad van Kerken in Nederland
en Karel Jungheim van Kerk in Actie.
Tegelijkertijd werd in de Bethelkapel ook de
expositie geopend van Hansa Versteeg, wiens
schilderij ‘Madonna del Mare Nostrum’ tijdens
het kerkasiel in de Bethelkapel een bijzondere
rol vervulde. Exemplaren van het boek ‘Dat
wonderlijke kerkasiel’ zijn, zolang de voorraad
strekt, te bestellen via info@stekdenhaag.nl

Kinderen en
jongeren
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‘Er is ontmoeting nodig om iets tussen
mensen te laten ontstaan’

Maike Lolkema — projectleider van de School van Barmhartigheid

Filosoferend over het coronajaar ziet Maike Lolkema als rode draad dat er minder is ontstaan. ‘Ik
heb veel meer moeten teren op dingen die er al zijn. Er was weinig ruimte voor nieuwe
initiatieven. Nieuwe dingen ontstaan ‘tussen’ mensen, daar zijn spontane, echte ontmoetingen
voor nodig.’
2020 begon veelbelovend voor Maike. De School van Barmhartigheid was in december 2019
succesvol van start gegaan. In dit project organiseert Stek contacten tussen Haagse stadsgenoten, die
elkaar anders nooit of slechts bij hoge uitzondering ontmoeten. In een combinatie van levensbeschouwing en burgerschapsonderwijs faciliteert Maike Lolkema gesprekken tussen middelbare
scholieren en mensen zonder verblijfsvergunning, mensen met een vluchtelingenstatus, jongeren
die jeugdzorg ontvangen of dak- of thuisloze mensen.
Na een korte wintervakantie startte Maike half januari enthousiast met de voorbereidingen voor een
nieuwe cyclus van de School van Barmhartigheid op het Christelijk Lyceum Zandvliet. ‘We hadden
een leuk programma bedacht’, vertelt ze, ‘dat een beetje afweek van de vorige versie. De eerste vier
lessen zouden we, zoals gebruikelijk, klassikaal doen. Daarna was het plan om een gesprek in de
vorm van CollegeTour te houden, met alle leerlingen en de jongeren vanuit de jeugdzorg samen, in
de Kloosterkerk. De koster van de Kloosterkerk zag het al helemaal voor zich: “Zo leuk, dan staan er
hier straks honderden fietsen voor de kerk!” Ook de docent van het Zandvliet was enthousiast: “Zo
komen de leerlingen in een kerk en ervaren ze hoe dat is.”’ Een plek die voor iedereen onbekend
terrein was, het leek iedereen ideaal. ‘We keken er echt ontzettend naar uit!’
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Begin maart ging de lessenreeks van start. In de vier levensbeschouwelijke bijeenkomsten buigen de
leerlingen zich over het begrip barmhartigheid en verdiepen ze zich in de doelgroep die ze gaan
ontmoeten. Maike licht toe: ‘We lezen dan een oud verhaal, meestal ‘de barmhartige Samaritaan’ en
ook een verhaal uit de Boeddhistische traditie en dan pluizen we met elkaar uit wat elementen zijn
van barmhartigheid. Wat is barmhartigheid? Of beter, wat kan het allemaal zijn? Wat spreekt je aan?
Wat vind je raar? Waar zou je zelf nooit opgekomen zijn? En wat moeten we met het begrip,
barmhartigheid? We voeren daar een heel open gesprek over.’
En toen kwam op een zondagavond het bericht dat vanwege corona alle scholen in Nederland
dichtgingen en moest het hele programma voor onbepaalde tijd de koelkast in…‘Ik was daardoor wel
van mijn stuk’, gaat Maike monter verder. ‘Wat ik had bedacht dat ik zou gaan doen, dat gebeurde
allemaal niet. De MuseumnachtKids, waarvoor al tientallen vrijwilligers gemobiliseerd waren, moest
afgeblazen worden en ook een georganiseerd bezoek aan de reizende tentoonstelling van het Bijbels
Museum kon niet doorgaan. Ik had er weinig invloed op. En eigenlijk bleef het gedurende heel 2020
erg puzzelen, omdat lang veel onduidelijk was. Gelukkig hebben we wel het één en ander gedaan,
want ook de docenten wilden door en niet alleen met wiskunde, ook dit soort programma’s zijn
belangrijk. Ik denk misschien zelfs wel belangrijker, nu leerlingen uren achtereen alleen in hun
kamer verblijven.’
Voordat er andere vormen bedacht waren, waardoor de School van Barmhartigheid ook in tijden van
corona doorgang kon vinden, werd er aan het begin van de crisis eerst een ander beroep op Maike
gedaan. De gemeente Den Haag regelde voor daklozen opvang in leegstaande hotels om de
verspreiding van het virus af te remmen. Stek werd gevraagd om vrijwilligers te werven voor het
uitserveren van de maaltijden en om de inzet van deze vrijwilligers te coördineren.
‘Wij hadden de zorg voor de opvang in twee hotels van Bella Vista in Scheveningen, aan de Gevers
Deynootweg’, vertelt Maike enthousiast. ‘Het was leuk werk. We wierven de vrijwilligers in de buurt,
uit het dorp Scheveningen. Binnen no time meldden zich vijftig mensen, die mee wilden werken. De

meesten hadden nog nooit van Stek gehoord. We werkten samen met de GGD en andere instanties.
De maaltijden werden gebracht door een leverancier. Wij warmden ze op in magnetrons in de keuken
van het hotel en deelden ze uit aan de dakloze mensen die er gehuisvest waren, ongeveer dertig per
hotel.’ Een maand lang coördineerde Maike de vrijwilligers. Ze heeft er goede herinneringen aan. ‘Er
ging een magnetron stuk. Omdat we veel deden via Facebook en Nextdoor plaatsen we daar een
berichtje. Voor we het wisten hadden we vijftien magnetrons. Een vrijwilliger had er nog wel eentje
staan. Een ander kocht er snel een paar op Marktplaats. Mensen uit de buurt kwamen ze brengen.
Echt stapels’. Ze lacht. ‘Het was een hele bijzondere ervaring.’
Als voorzitter van de ondernemingsraad (OR) van Stek was Maike inmiddels goed van de coronamaatregelen op de hoogte. Samen met OR collega’s Jan Baronner, Vivian Luyckx en Marianne
Polderman en met Wil van Ulft en Caroline Gravekamp van de Paardenberg
dacht ze na over het toepassen van de richtlijnen van de overheid, RIVM en
‘DE
GGD op de Parkstraat en op de locaties. ‘We hebben handvatten gegeven aan
ONTMOETING
het managementteam om afwegingen te kunnen maken, protocollen
IS ECHT
geschreven, allerlei zaken uitgezocht, materialen aangeschaft… Dat was
HET
intensief samenwerken met de collega’s’, zegt Maike.
HOOGTEPUNT
VAN HET

In de tweede helft van 2020 kon de School van Barmhartigheid nog twee keer,
in aangepaste vorm, doorgang vinden. Eén cyclus organiseerde Maike voor
jongeren van het Stagehuis Schilderswijk. In één van de projecten van het
Stagehuis, de School des Levens, leren jongeren in een jaar tijd de stad en zichzelf beter kennen,
door initiatieven die zij zelf ondernemen. De leerlingen wilden graag een vluchteling ontmoeten.
Maike bracht vijftien jongeren van de School des Levens bij elkaar in buurt-en-kerkhuis Bethel, voor
een ontmoeting met een aantal ongedocumenteerde bezoekers van Den Haag Wereldhuis.
PROJECT’

‘Het is fascinerend’, vervolgt Maike, ‘maar de doelgroep van ongedocumenteerden is voor iedereen
onzichtbaar. Of je in Benoordenhout woont of in de Schilderswijk, die bubbels zijn relatief even
groot. Het zijn andere bubbels, maar ze zijn allebei even sterk. Dus het is voor al die doelgroepen
belangrijk dat ze mensen treffen die ongedocumenteerd in onze stad verblijven.’
De tweede cyclus werd gehouden op het Christelijk College De Populier. Het werd een hybride versie,
met leerlingen op school en leerlingen die de lessen online volgden. Ook de ontmoeting met de
ongedocumenteerde Shi Ying Zeng, van Den Haag Wereldhuis, vond online plaats. ‘Gelukkig had Shi
Ying al eerder meegewerkt. Het kan voor mensen uit de doelgroep confronterend zijn’, vertelt Maike,
‘omdat je in gesprek gaat met een klas met leerlingen, die allemaal wat vinden. Alle geluiden en
meningen mogen er zijn. Het gaat er niet om wat ik er van vind. Juist doordat leerlingen zich
uitspreken, kan er een gesprek over ontstaan. We oefenen wel hoe je zo’n gesprek voert, zonder dat je
in een debat terecht komt, waarin je elkaar gaat aanvallen. De insteek van het project is dat we de
situatie van allerlei verschillende kanten bekijken, met ruimte voor ieders mening.’
Bevlogen benadrukt Maike: ‘De ontmoeting is echt het hoogtepunt van het project. Tijdens die vier
voorbereidende lessen verzamelen we vragen die de leerlingen stellen. Als bijvoorbeeld duidelijk
wordt dat je als ongedocumenteerde geen huis mag huren, laat staan kopen, dan rijst gelijk de vraag:
“Waar woont zo iemand dan?” Dat weet ik ook niet, want dat antwoord verschilt per
ongedocumenteerde, maar dan zeg ik: “Die vraag schrijven we op en die stellen we aan Shi Ying, als
ze hier is.” Het is fijn als er, zoals bij de gesprekken met de jongeren van het Stagehuis, meerdere
ongedocumenteerden deelnemen, want dan heb je gelijk ook meer verhalen en zie je meer
verscheidenheid binnen de doelgroep.’
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Shi Ying (1996) kwam in 2015 vanuit China naar Nederland. Toen ze uitgenodigd werd mee te doen
aan de School van Barmhartigheid vond ze dat erg spannend. ‘Ik had geen idee wat de leerlingen
zouden vinden. Ik was er op voorbereid dat ze erg kritisch zouden zijn.’ Het viel haar erg mee. ‘Het
was een gezellig en open gesprek.’ Verrassend vond ze het hoe weinig de leerlingen van haar situatie
afwisten. ‘Ze vroegen of ik wel eens reis met het OV en ook of ik een rijbewijs kan halen, dingen die
zonder documenten helemaal niet kunnen.’ Sommige vragen maakten veel indruk op haar en zetten
haar aan het denken. ‘Waar voel je je veiliger? In China of in Nederland?’ en ook ‘Waarom geef je je
geloof niet op, als je daardoor veilig zou kunnen leven?’ ‘Die vragen brengen mij dieper in mijn eigen
verhaal’, vertelt ze. ‘Waarom heb ik deze keuze gemaakt?’

‘Op de Parkstraat
en ook op de andere
locaties moesten
allerlei aanpassingen
gedaan worden, in
verband met corona’
VIVIAN LUYCKX

Ook de leerlingen worden door de ontmoetingen aangezet tot nadenken, zowel over het leven van de
ander als over hun eigen leven. Ze hebben er vaak geen idee van dat bijvoorbeeld situaties van
uitbuiting op het werk, ook in Nederland voorkomen. Het bijzondere en verbindende karakter van de
School van Barmhartigheid is niet onopgemerkt gebleven. De School van Barmhartigheid behoorde,
samen met het Stek project JONG Transvaal|Schilderswijk, tot de zevenentwintig inzendingen voor
de Jongerenprijs van 2020 van het fonds Kerk en Wereld van de Protestantse Kerk. Het project won
één van de tien tweede prijzen van duizend euro. Met deze prijs stimuleert Kerk en Wereld jongeren
om de wereld mooier te maken met projecten voor, door of met jongeren tussen de 12 en 35 jaar
oud, op het grensvlak van geloof en samenleving.

28

Tijdens het online Wereldverbeteraarsdiner namen muzikanten en inspirerende sprekers deel. Erg
onder de indruk was Maike van Rob Timmerman. ‘Hij werkt veel in vluchtelingenkampen aan de
grenzen van Europa. Hij vertelde hoe hij op een Grieks eiland zag hoe het water van een enorme
regenbui van een heuvel afgestort kwam en hoe de stroom onderweg alles meenam wat hij
tegenkwam. Een heleboel vluchtelingen renden de heuvel af, op de vlucht voor het water. Er was één
man, zei hij, die stond helemaal stil, midden tussen al die rennende mensen. Hij was in shock door
wat er gebeurde. “Wat kan je in zo’n situatie voor iemand doen?”, vroeg Rob Timmerman aan ons.
Hij had zijn hand op het hoofd van die persoon gelegd. Dat was het enige dat hij kon doen. En ik
vond dat zo’n aangrijpend voorbeeld van wat barmhartigheid ook is. Dat je ook om de wereld te
redden, niet meer kan doen dan je kan. Soms is dat niet meer dan iemand even nabij zijn, iemand
zien. De wereld verbeteren klinkt zo enorm pretentieus, maar het zit hem ook in dit soort gebaren.’
De School van Barmhartigheid is ook genomineerd voor de waarderingsprijs van de Konferentie van
de Nederlandse Religieuzen (KNR). De prijs wordt uitgereikt aan initiatieven die bijdragen aan het
overbruggen van verschillen in onze maatschappij, aan vormen van onderwijs waarbij vooroordelen
weg worden genomen, je “de ander” leert kennen, waarbij het inzicht kan ontstaan dat verschillen er
zijn en er mogen zijn en dat diversiteit iets positiefs kan zijn. Vanwege corona is de uitreiking van
2020 uitgesteld tot november 2021.
Op persoonlijk vlak prijst Maike zich gelukkig. ‘We hebben thuis geen vervelende consequenties van
corona ondervonden. Ik ben echt heel blij met wat er dichtbij me is. We hebben een fijn huis, fijn
werk. We hebben allebei ons werk kunnen behouden. We zijn gezond gebleven en de mensen in onze
omgeving ook. Dat wat dichtbij is, dat dat goed is, dat realiseerde ik me extra sterk. We hebben er niet
onder geleden, dat is echt een zegen.’
Wat ze vasthoudt voor de toekomst? ‘Dat ik heb gemerkt heb dat ik online trainingen wel prima vind.
Vooral wanneer het echt gericht is op informatieoverdracht, is het online vaak efficiënter. Je hebt ook
veel minder reistijd. En verder houd ik vast, maar dat is altijd al een beetje mijn levensvisie, dat ik
meega met wat er gebeurt. Dat ik me niet opwind over zaken waar ik zelf geen invloed op heb. Dat
wil ik blijven doen. Ik wil lichtvoetig en blijmoedig blijven leven.’
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Kinderen en jongeren
Behalve de School van Barmhartigheid heeft
Stek verschillende andere projecten voor
kinderen, jongeren en jongvolwassenen. De
activiteiten zijn alle gericht op het stimuleren
van kinderen en jongeren om hun talenten te
ontwikkelen en zichzelf te leren kennen.
Het werk van StekJong had zwaar te lijden
onder de coronamaatregelen. Zoals Maike
Lolkema hiervoor al vertelde, konden veel
activiteiten niet doorgaan. Dat gold ook
voor Godly Play, de religieuze vorming van
kinderen (en volwassenen) die gericht is op
persoonlijke spirituele ontwikkeling, door het
leren van religieuze verhalen, taal en beelden,
en door aandacht en ruimte voor verwondering
en verbeelding. Projectleider Christi LoorLotterman moest helaas veel van de geplande
bijeenkomsten, trainingen en intervisie in
fysieke vorm uitstellen, vanwege corona. Ook
hier is creatief gezocht naar andere manieren
om in contact te blijven. Zo is het hele verhaal
dat tussen Pasen en Pinksteren verteld kan
worden opgenomen en gedeeld, om anderen

te ondersteunen in hun werk met kinderen
en gezinnen thuis. Voor de adventsperiode
werden 96 pakketten gemaakt met Godly Play
materialen en een instructiefilmpje, waarmee
gezinnen zelf aan de slag konden gaan.
Zinzoekers vond, onder leiding van Dorinde
IJdo, ook verschillende manieren om de
activiteiten voor twintigers en dertigers door
te laten gaan. Samen zingen en eten kon
ook online. Pelgrimeren en wandelen bleken
goede manieren om in gesprek te raken en
ook de Nacht van de Hoop, het Zomerfeest en
de Kerstspecial konden op een veilige manier
doorgaan.
JONG Transvaal|Schilderswijk biedt
jongeren tussen de 12 en 18 jaar een rustige
plek voor het maken van huiswerk, het leren
omgaan met stress, het samenwerken met
mensen uit verschillende culturen. Er is hulp
bij problemen op school, tijdens een stage
of thuis. En er is een spreekuur waar ouders
terecht kunnen.

Toen de scholen sloten, ging in eerste instantie
ook de huiswerkbegeleiding dicht. In maart,
april en december werden leerlingen online
begeleid. De negatieve gevolgen van de
lockdown voor met name jongeren in een
kwetsbare situatie waren groot. Projectleider
Inge van Bommel was na de eerste lockdown
vastbesloten: ‘Wat er ook gebeurt, we gaan
niet nog een keer helemaal dicht!’ Zo kregen
de coaches, studenten uit de wijken, allemaal
een groepje jongeren onder hun hoede om ze
te stimuleren te blijven leren, huiswerk uit te
leggen en te helpen bij problemen die ze tegen
kwamen.
JONG Transvaal breidde uit naar de
Schilderswijk, waar de activiteiten worden
aangeboden in het Stagehuis. Over
uitbreidingen naar andere wijken wordt druk
gesproken. De vraag is er, ook dit jaar waren
er weer wachtlijsten en kon niet iedereen een
plaatsje krijgen. De praktische mogelijkheden
zijn er ook, maar de financiering blijkt, op het
snijvlak van onderwijs en welzijn, nog steeds
een lastige puzzel.
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van activiteiten ontwikkeld: kinderinloop,
tienerinloop, het bekende tienerrestaurant
op donderdagavond, huiswerkbegeleiding,
muziekprojecten, uitstapjes in de
schoolvakanties, een zomervakantieweek en
nog veel meer.
Kinderwerker Monique Djizani-Terlaak kwam
een maand voor de lockdown in dienst, maar
wist, ondanks alle beperkende coronamaatregelen, met ervaren collega Marijke BekerBeekman en de bijna veertig vrijwilligers een
goed team te vormen. De twee juffen hielden
via praatjes op straat, telefoon, Whatsapp
en Instagram contact met zoveel mogelijk
kinderen en jongeren, die normaal gesproken
de activiteiten bezoeken. Zodra het kon gingen
de deuren weer open. Zelfs het zomerkamp
voor kinderen in de basisschoolleeftijd kon
doorgaan.

Ouderenwerk

In de zomer van 2020 bestond de Kinderwinkel
in Moerwijk 25 jaar! Een grootse viering liet
het coronavirus helaas niet toe. We hopen het
jubileum in 2021 alsnog te vieren.
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Stagehuis Schilderswijk, een project dat al
jaren op verschillende manieren door Stek
ondersteund wordt, werd eind 2020 een
zelfstandige stichting. Stek is verheugd over
deze nieuwe stap en blijft betrokken met
praktische en bestuurlijke inzet.

Hiep hiep hoera voor de Kinderwinkel
De Kinderwinkel - een samenwerkingsproject
van de Marcuskerk, de P. Oosterleeschool
en Stek - is een veilige ‘huiskamer’ voor
kinderen en tieners, een onmisbare
pleisterplaats in Moerwijk. Het is een plek
waar kinderen, tieners en hun ouders/
verzorgers van verschillende afkomst en
met verschillende (geloofs)overtuigingen
elkaar kunnen ontmoeten. Er worden tal

‘Ik moet en wil en zal dit andere verhaal vertellen’

Henriëtte Boerma — manager afdeling Hart

Als manager van de afdeling Hart moest Henriëtte Boerma in 2020 steeds opnieuw afwegen
wat mogelijk was. ‘We zijn constant een tikkie eigenwijs’, zegt ze, niet zonder trots. ‘We moeten
verantwoord zijn. We moeten voorzichtig zijn. Maar we moeten er vooral zijn. En dat is een
voortdurend spanningsveld. Het kostte veel van onze tijd om steeds de balans te zoeken. Elke keer
gingen we opnieuw met elkaar het gesprek aan. We moesten constant scherp blijven en niet
indutten vanwege de crisis’, vertelt ze gedreven.
Henriëtte begon drie jaar geleden, op 1 april 2018, bij Stek. Ze is manager van de afdeling Hart en
heeft in die hoedanigheid ongeveer een derde van de medewerkers en daaraan verbonden projecten
onder haar hoede. Naast haar staan Willeke Eikelenboom-Kruisselbrink, afdelingsmanager Ziel en
Sandra de Vreede-Smid, manager bedrijfsvoering. Het drietal vormt, samen met directeur Derk
Stegeman, het managementteam van de organisatie.

mogelijk door in de buitenlucht’, vertelt Henriëtte. ‘Vanwege de steeds strengere coronamaatregelen
is overgegaan op één-op-één ontmoetingen. Ook hebben de moeders een actieve rol op zich
genomen in de telefooncirkels, waarbij de deelnemers elkaar in een vaste volgorde opbellen voor een
praatje, om het contact te onderhouden.’
Corona leidde tot meer veranderingen. Henriëtte geeft aan dat er in 2020 veel meer huisbezoeken
afgelegd werden. ‘Veel ouderen in isolement gingen zienderogen lichamelijk en geestelijk achteruit,
omdat ze geen externe prikkels meer kregen. Met name in de eerste lockdown werden ook veel
gesprekken gevoerd over angst voor corona. Veel zingevingsvragen
werden urgent. Het was geen makkelijke tijd voor het ouderenwerk,’
besluit ze.
‘ONS WERK

Een belangrijke rol voor de kerk in de maatschappij is ‘oog hebben voor de medemens’, aldus
Henriëtte. ‘Je bent er, je moet er zijn, voor mensen die het niet alleen redden. Het er zijn kan in
allerlei vormen. Ons werk is in belangrijke mate aandacht. Aandachtig zijn. Aandachtig luisteren.
Aandacht hebben voor de behoeften van de ander. Soms is dat een ingewikkelde zoektocht. Hoe kom
je bij of achter die voordeur? En ook: met welk doel?’
Deze zoektocht geldt ook zeker bij het Ouderenwerk van Stek. Anita del Monte Lyon-Hendriks en
Marianne van Schravendijk, diaconaal ouderenwerkers bij Stek, hebben zich ook in 2020 weer
ingezet om het sociaal isolement, waarin veel kwetsbare ouderen zicht bevinden, te doorbreken.
Henriëtte vertelt over hun werkzaamheden en haar eigen afwegingen in coronatijd als manager.
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‘Vanwege corona werden de ouderen in eerste instantie bestempeld als de grootste risicogroep. Ze
mochten geen bezoek meer ontvangen. De vrijwilligers gingen al snel over op telefonisch contact’,
vertelt Henriëtte. In juni lieten de versoepelingen van overheidswege weer langzaam echte
ontmoetingen toe. ‘Stek heeft in overleg met de vrijwilligers gezocht naar wat kon en wat zij
comfortabel vonden’, benadrukt Henriëtte. ‘De ouderen wilden graag weer iemand zien, maar het
moest wel verantwoord zijn en de vrijwilligers moesten zich er ook veilig bij voelen.’
‘Tijdens de tweede lockdown was er gelukkig meer oog voor uitzonderingen voor kwetsbare mensen’,
vertelt Henriëtte. ‘We hebben toen steeds meer de grenzen van die uitzonderingspositie opgezocht.’
Ruim dertig ouderen werden bezocht door ruim vijfentwintig getrainde en gecoachte vrijwilligers, in
het kader van het project ‘Blijf je nog even?’ In dit maatjesproject voor zingeving voor ouderen gaan
zorgvuldig geselecteerde vrijwilligers twee of vier keer per maand met thuiswonende ouderen met
een chronische zorgbehoefte in gesprek over levensverhalen en levensvragen. ‘Het is geen gewoon
buddyproject’, licht ze toe. ‘Mensen kunnen ook samen iets ondernemen, maar centraal en
onderscheidend is het goede gesprek.’

IS IN BELANGRIJKE
MATE AANDACHT.
AANDACHT HEBBEN
VOOR DE BEHOEFTE
VAN DE ANDER’

Als lid van het managementteam werd Henriëtte elke keer opnieuw
gedwongen om de grenzen op te zoeken. ‘We hebben het geluk dat de
intrinsieke motivatie van de collega’s om te doen wat wél kan, heel
hoog is. Dat tekent Stek’, benadrukt ze. ‘De vragen die binnenstromen
voor de Individuele Hulpverlening, de vragen van de diverse locaties,
daardoor moesten we als managementteam voortdurend laveren. We
wilden open blijven zonder onverantwoord gedrag te vertonen en ook
zonder ons op de borst te kloppen, zo van: “zie ons eens open zijn”.’

Het was de open communicatie, die Henriëtte aansprak toen ze Stek
leerde kennen. Tijdens een werkbezoek voor haar vorige werkgever, het vermogensfonds Adessium
Foundation, bezocht ze, samen met een collega, buurt-en-kerkhuis de Oase en de Kinderwinkel.
‘Hier zou ik wel willen werken’, zei Henriëtte na afloop. Ze was enthousiast over de sfeer die de
organisatie ademde. ‘Stek is heel bescheiden’, vertelt ze. ‘De mensen werken vanuit een goed hart,
maar zijn niet naïef.’ Henriëtte, die voorheen als accountant en later in de monitoring & evaluatie
van projecten werkte, benadrukt: ‘De organisatie is heel eerlijk over wat er goed gaat en wat er
minder goed gaat. Ook de zoektocht en de gemaakte afwegingen worden gedeeld. De manier waarop
er over dingen gepraat wordt, die spreekt me enorm aan. Stek blijft heel dicht bij zichzelf.’
Inmiddels werkt Henriëtte alweer drie jaar bij Stek. Toch heeft ze pas recent het gevoel dat ze echt
goed ingewerkt is. ‘Ik heb een hele gekke start gehad, vanwege het kerkasiel, mijn zwangerschapsverlof en vervolgens corona’, vertelt ze. ‘Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat normaal is bij
Stek.’ Ze lacht: ‘Een normaal, dat is er niet, denk ik. Er is altijd wat. En anders zoeken we het wel
op.’

De inmiddels bekende programma’s Zomerstek en Winterstek ondervonden ook de nodige hinder
van corona. Winterstek heeft aan het begin 2020 gewoon plaatsgevonden. De 55 activiteiten werden
bezocht door 263 deelnemers. Zomerstek beleefde in 2020 haar 15e editie. De diverse laagdrempelige,
zingevende en inspirerende activiteiten voor oudere mensen, die de middelen missen om op vakantie
te gaan, vonden beperkt doorgang. Er waren minder locaties beschikbaar en minder activiteiten.
Mensen moesten anderhalve meter afstand houden. Toch kwamen 195 deelnemers naar 26 programmaonderdelen. Winterstek 2021 moest helaas afgelast worden, vanwege de tweede lockdown.

Henriëtte kende Stek ook vanuit haar functie als diaken bij de Christus Triumfatorkerk. ‘Ik kende
Stek vooral van naam’, zegt ze nu. ‘Ik dacht dat ik door mijn werk bij Adessium Foundation best wel
een beeld had van de samenleving en van hoe de wereld in elkaar zit en welke problemen er spelen…’
Bedachtzaam vervolgt ze: ‘ik had geen idee.’ En ze voegt er aan toe: ‘Ik leer elke dag nog zoveel van
een kant van Nederland die ik niet kende.’ Ze wijst daarbij met name naar de aanvragen voor
Individuele Hulpverlening, die binnenkomen via Den Haag Wereldhuis, Vluchtelingenwerk, de
Gemeente, het Leger des Heils en andere welzijnsorganisaties, maar ook naar wat ze tegenkomt in
bijvoorbeeld de Kinderwinkel. ‘Ik word echt gegrepen door dit werk, door de projecten. Het geeft me
een bepaalde bezieling. Dan denk ik: ik moet en wil en zal dit andere verhaal vertellen. En dan vooral
aan de mensen die in mijn bubbel zitten, mensen die echt geen idee hebben…’

‘De activiteiten van Dagopvang Plus, een project waarbij jonge moeders in een sociaal-economisch
kwetsbare positie in contact komen met ouderen met een klein sociaal netwerk, gingen zoveel

In het persoonlijke leven van Henriëtte en haar gezin had corona gelukkig weinig impact. ‘Alleen de
eerste twee weken van de lockdown waren gekkenwerk’, aldus Henriëtte. Toen waren zij en haar man
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beiden aan het werk en konden de kinderen plots niet meer naar de crèche. Niet lang daarna ging
haar man werken in het onderwijs en ging hij online lesgeven vanuit huis, vertelt ze. Omdat beiden
toen in een vitaal beroep werkten, konden de kinderen al snel weer naar de opvang. ‘Ik mis het
afspreken met vrienden, maar echt anders is ons leven niet, sinds corona.’ Henriëtte prijst zich
gelukkig. ‘Ik kom veel op kantoor en heb nog veel face-to-face ontmoetingen. Ik voel me wat dat
betreft echt gezegend.’

Mens
en
werk

‘Ik weet eigenlijk nog steeds
niet wat normaal is bij Stek.
Een normaal, dat is er niet,
denk ik. Er is altijd wat. En
anders zoeken we het wel op’
HENRIËTTE BOERMA
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Stek in de steigers

Vrijwillige en betaalde medewerkers in 2020

Dankzij bijdragen van fondsen kon Stek in 2019 een kwalitatieve verdieping en reflectie in gang
zetten. Dit proces van zelfevaluatie werd voortgezet in 2020. Doel is om met wat meer afstand te
kunnen reflecteren op de huidige stand van zaken in de organisatie. Onder de noemer ‘Stek in de
steigers’ bekijken we waarom we de dingen doen die we doen en of we ze nog wel op de beste manier
doen. Zijn bepaalde kamers van ons Stek-gebouw toe aan een renovatie? Moeten we ergens een
nieuwe inrichting overwegen? Ergens een frisse lik nieuwe verf aanbrengen?

Onze organisatie werd in 2020 deskundig bestuurt door de volgende vrijwilligers:
Dhr. R. (Rein) Willems — voorzitter
Mw. H. Ch. (Christine) Otten — secretaris
Dhr. K.K. (Kerst) Troost — penningmeester
Dhr. B.J.R. (Barend) van der Meulen — lid
Mw. M. (Marion) Jongens — lid
Mw. Ch. (Charlotte) van der Leest — lid
Dhr. H. (Henri) Ndango — waarnemer

Gedurende 2020 werd ook dit proces verstoord door de komst van corona. Grote
groepsbijeenkomsten moesten worden afgelast. Maar het traject lag niet stil. Er is verder
nagedacht over het uitwerken van de veranderingstheorie voor het thema ‘vluchtelingen en
ongedocumenteerden’. In hoeverre kunnen en willen we hier ook inzetten op versterking, op een
meer structurele vorm van hulp?
Bij de inloopspreekuren en de uitgiftepunten van de voedselbanken werden de horizontale
verbindingen, het onderling van elkaar leren en het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden nader
bekeken. Hoe kunnen we de bestaande werkwijze versterken en op alle locaties steviger verankeren?
Het idee is om ook het narratief rond ‘armoedebestrijding’ te onderwerpen aan een grondige analyse.
Veel projecten zijn hier op gericht (Individuele Hulpverlening, Budgetmaatjes070, Kariboe Bibi,
Kinderwinkel, JONG Transvaal|Schilderswijk). Wat is ons doel precies? Wat doen we wel, wat doen
we niet en waarom? Wat is de link tussen de diverse projecten en hoe versterken ze elkaar?
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Het ‘Stek in de steigers’-traject is nog in volle gang. Ook andere thematische clusters, waaronder
‘diaconaal jeugdwerk’ zullen uitgebreid besproken worden.
Bij ieder thema is aandacht besteed aan de rol die lobby en beleidsbeïnvloeding innemen in ons werk.
Hoe kunnen we naast het verstrekken van hulp bij broodnood ook werken aan het bundelen van
signalen, zodat misstanden op structurele wijze kunnen worden aangepakt?

Nieuwe keuken & kantine
Iets wat niet figuurlijk maar letterlijk in 2020 in de steigers stond was onze keuken en kantine op
de bovenste verdieping. Onder leiding van Dorinde IJdo werd vakkundig gestript, gerenoveerd,
geschilderd, ingericht. Het resultaat is prachtig en dankzij de ruime opzet en de grote eettafels was
het ook mogelijk om er, in tijden van corona, gezellig gezamenlijk de lunch te genieten.

Informatie- en Communicatie-technologie (ICT)
Een ander ‘renovatie’-proces dat in 2020 zijn beslag kreeg, betrof de migratie naar een ander ICT
systeem en de aanschaf van nieuwe computers. Klaas Bruins, diaconaal opbouwwerker in buurten-kerkhuis Bethel, heeft dit proces in goede banen geleid. Zoals gebruikelijk bij zo’n grootschalige
verandering is het hier en daar nog wat zoeken naar bestanden, kan naamgeving soms beter en
zouden medewerkers graag nog wat extra training krijgen om er goed mee uit de voeten te kunnen,
maar de timing kon niet beter. Dankzij de nieuwe systemen was de organisatie bijtijds ‘corona-proof’
en kon er gemakkelijk vanuit huis gewerkt worden, aangesloten op het netwerk van de organisatie.
Ook het online vergaderen via Teams kreeg al snel een vaste plek in het “nieuwe normaal” op de
virtuele werkvloer.

Het aantal vrijwilligers dat actief is in de projecten groeide en lag aan het begin van 2020 wat
hoger dan een jaar eerder: 1.064 mensen zetten zich op diverse manieren in, tegenover 946 vrijwilligers in 2019. Onze vrijwilligers komen uit alle hoeken en gaten van de stad en ook vanuit alle
levensbeschouwingen. Dat is ons kostbaarste goed. Voor Stek is de samenwerking met vrijwilligers
van groot belang. Dankzij deze grote vrijwillige inzet kan de organisatie veel meer doen dan enkel
met de betaalde medewerkers mogelijk zou zijn.
Door corona was het werk in 2020 ook voor de vrijwilligers moeilijker. Er waren vrijwilligers die,
vanwege hun eigen gezondheid, even een stapje terug moesten doen. Andere mensen hadden,
vanwege het thuiswerken, meer tijd om als vrijwilliger een bijdrage te leveren. Zo werden spreekuren
deels telefonisch gedaan. Over het algemeen was het enthousiasme om zoveel mogelijk te kunnen
blijven doen, erg groot. Locaties bleven, mede dankzij onze vrijwilligers, open.
In 2020 vonden ook weer de nodige personeelswisselingen plaats. Verschillende collega’s vertrokken
(al dan niet met pensioen) en er was een aantal vervangingen in het kader van zwangerschaps- en
bevallingsverlof. Directeur Ineke Bakker ging met pensioen en van twee dierbare krachten moesten
we in 2020 definitief afscheid nemen.

In memoriam
Op 9 januari 2020 overleed onverwachts Klaas Sekeris. Van 1978 tot 2001 was Klaas secretaris van
het Moderamen van de Centrale Diaconie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Den Haag. De
inmiddels Protestantse Diaconie Den Haag en Stek zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn grote
diaconale inzet.
Klaas stond in de lange traditie van secretarissen van de Haagse Diaconie en hechtte daar grote
waarde aan. In een tijd van groeiende financiële mogelijkheden binnen de Diaconie, gaf hij ruimte
aan nieuwe projecten, waarbij hij zich altijd bewust was van de context waarin dat werk zich
afspeelde. De kerkorde, de geschiedenis van de Diaconie, de ontwikkelingen in kerk en samenleving –
ze speelden altijd een rol in zijn gesprekken over het werk.
Onder zijn leiding groeide het aantal medewerkers van de Diaconie uit tot dertig, van wie een
groeiend aantal als diaconaal werkenden aan locaties in stad en kerk verbonden waren. Klaas Sekeris
was in de laatste jaren van zijn functie, ten tijde van het ontstaan van de Protestantse Kerk in
Nederland, ook wegbereider voor de samenwerking tussen tien stichtingen die zou uitmonden in het
ontstaan van uitvoeringsorganisatie Stek. Nog altijd worden de functies van directeur van Stek en
algemeen secretaris van de Protestantse Diaconie Den Haag vervuld door dezelfde persoon.
Na zijn pensionering bleef Klaas als diaken betrokken bij de Lukaskerk, waar hij en zijn vrouw Elly
Poldervaart actief waren. Klaas Sekeris was een markante en erudiete man, die veel voor de Diaconie
in Den Haag heeft betekend. Hij is 80 jaar geworden.
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Managementteam
Derk
Stegeman
Henriëtte Boerma
Willeke
Eikelenboom-Kruisselbrink
Sandra
de Vreede-Smid
Jeanette Remigius
Diaconaal werk in de wijken
Klaas
Bruins
Caroline Gravekamp
Jan
Grotendorst
Heleen
Joziasse
Esther
Israël
Nelleke
van Kooij-Tanja
Cherry
Prins
Wil
van Ulft
Jolly
van der Velden
Geoffrey Vijverberg
Chris
van Wieren
Armoedebestrijding
Pauline
Eggink
Christi
Loor-Lotterman
Jenneke
van Veelen
Peter
Weidmann

Vluchtelingen en ongedocumenteerden
Grace
Engelbregt
Folly
Hemrica
Lerina
Kwamba
Lizebeth Melse
Yasmine Soraya
Kinderen en jongeren
Marijke
Beker-Beekman
Inge
van Bommel
Monique Djizani-Terlaak
Dorinde
IJdo
Maike
Lolkema
Ouderenwerk
Anita
del Monte Lyon-Hendriks
Marianne van Schravendijk
Mens en werk
Jannes
Bot
Susan
Goertz
Marian
Hoek van Dijke
Vivian
Luyckx
Kees
van der Nol
Marijke
Parsadi
Marianne Polderman
Peggy
Tjon
Margriet Wielinga

Jubilarissen
Lerina Kwamba vierde haar 12,5-jarige jubileum als projectleider van Kariboe Bibi.
Klaas Bruins vierde zijn 25-jarige jubileum in dienst van Plein en later Stek.

Medewerkers Nieuw in 2020

Vertrokken in 2020

Heleen Joziasse
Esther Israël
Willeke Eikelenboom-Kruisselbrink
Caroline Gravekamp
Wil van Ulft
Monique Djizani-Terlaak
Grace Engelbregt
Jolly van der Velden
Cherry Prins
Folly Hemrica (tijdelijk)
Hanneke Kuipers (tijdelijk)
Margriet Wielinga

Renée Helmes (pensioen)
Ineke Bakker (pensioen)
Heidy van Elk (tijdelijk)
Froukien Smit (tijdelijk)
Jeannet Bierman
Elly Mulder
Jolanda Treur
Willem van der Meiden (pensioen)
Jan Baronner
Hanneke Kuipers (tijdelijk)
Arda Dekker (tijdelijk)

Afscheid directeur Ineke Bakker

“We moeten werken aan een maatschappij waar geen armoede is, waarin mensen tot hun recht
komen, waar vrede is. Het moet in de kerk niet te comfortabel worden. Dat houd ik mezelf ook voor.
De kerk is er niet alleen voor een troostrijke, rustgevende boodschap. Het geloof moet je ook onrustig
maken, het moet aanzetten tot inzet voor een betere wereld”, zei Ineke Bakker in het interview dat,
naar aanleiding van haar vertrek vanwege pensioen, verscheen in Trouw. Na een dienstverband van
negen jaar nam Ineke Bakker op 15 januari afscheid als secretaris van de Diaconie en als directeur
van Stek.
Haar indrukwekkende loopbaan stond in het teken van de werkwoorden “verbinden, beschermen,
versterken en bezielen”, woorden die ook het werk van Stek kenmerken. Ze begon als zendingswerker
en docente theologie in Nicaragua, Cuba en Costa Rica (1982-1992). Daarna werkte ze als teamleider
van ICCO en programmaleider bij de IKON (1992-1995), was algemeen secretaris van de Raad van
Kerken in Nederland (1995-2007) en directeur van OIKOS (2007-2011). In 2011 werd zij directeur
van Stek en secretaris van de Haagse Diaconie.
Het afscheidssymposium vond gelukkig plaats voordat grootschalige bijeenkomsten, als gevolg van
de corona-pandemie, aan banden werden gelegd. Medewerkers en besturen, familie, vrienden en
relaties vierden gezamenlijk op feestelijke wijze haar afscheid. Ineke werd geroemd en bezongen
vanwege haar grote betrokkenheid bij het werk van Stek. Met veel werkzaamheden van de organisatie
was zij vertrouwd vanuit haar eerdere werkkringen. Ze kreeg veel lof vanwege haar diplomatieke
kwaliteiten, haar brede netwerk en haar altijd stijlvolle verschijning.
Mechteld Jansen en Erica Meijers, als onderzoekers verbonden aan de Protestantse Theologische
Universiteit, verzorgden tijdens het symposium een ludiek intermezzo, waarbij de relatie tussen stad
en kerk vanuit verschillende theologische invalshoeken werd belicht.
Bijzondere gast op de afscheidsreceptie was Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den
Haag, die Ineke een koninklijke onderscheiding mocht uitreiken. Ineke Bakker is benoemd tot Ridder
in de orde van Oranje-Nassau. In zijn toespraak sprak Remkes over haar loopbaan en memoreerde
haar betrokkenheid bij de interreligieuze viering ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van
toenmalig koningin Beatrix en haar voorzitterschap van de Stichting Prinsjesdagviering.
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In memoriam
Op 2 februari 2020 overleed Renée van Mil. Renée kende iedereen in buurt-en-kerkhuis de Oase en
iedereen kende haar. Ze werkte er van 2004 tot 2010 als beheerder. Ze was een opgewekte gastvrouw.
Lopend door de gangen maakte ze praatjes met alle bezoekers. Ze voerde de agenda voor de vele
activiteiten. Wanneer het nodig was hielp ze een handje mee – of het nu bij de Voedselbank, de
speeltuin voor de deur of een vakantieweek was.
Na haar tijd als beheerder van de Oase bleef Renée als vrijwilliger, op de voor haar zo karakteristieke
wijze, actief betrokken bij het reilen en zeilen van de locatie. Met name de Voedselbank had een
speciaal plekje in haar hart. Door deel te nemen aan een sponsorloop haalde ze een mooi bedrag op
voor het uitgiftepunt in de Oase.
De laatste fase van haar leven was Renée ziek en woonde ze bij haar dochter, ondersteund door
haar vijf kinderen. Een maand voor haar overlijden nam ze afscheid van haar geliefde Oase,
tijdens een lunch met het team vrijwilligers. Geheel naar haar wens kreeg de Voedselbank in haar
herdenkingsdienst voor de laatste keer haar aandacht. Renée van Mil is 65 jaar oud geworden.

Jaarrekening 2020
Stek is primair uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk en Diaconie in Den Haag. Stek werkt
tevens aan projecten met subsidies van de gemeente Den Haag en van verscheidene andere kerkelijke
en algemene maatschappelijke organisaties. Daarnaast zijn er tal van organisaties waarmee Stek in
projecten graag samenwerkt. De procentuele verdeling van de inkomsten van Stek is afgerond als
volgt weer te geven:
2017
2018
2019
2020
Protestantse Diaconie Den Haag
Kerkelijke organen
Gemeente Den Haag e.a.
Fondsen
Samenwerkingspartners
Overige inkomsten

50
2,5
20,5
17,7
2,1
7,2

54
3
16
16
3
8

55
2
19
15
2
8

59
5
16
10
3
7

100%

100%

100%

100%

Adressen per 31/12/2020
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Stek — Stichting voor stad en kerk
Tevens contact adres voor locatie De Halte
Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag
Postbus 371, 2501 CJ Den Haag
070 318 16 16
info@stekdenhaag.nl  
stekdenhaag.nl  
De Kinderwinkel
Van Baerlestraat 113-115
2533 LK Den Haag
070 318 16 80
info@stekdenhaag.nl   
kinderwinkeldenhaag.nl  
Buurt & Lukaskerk
Om en Bij 2
2512 XP Den Haag
070 380 78 94
info@stekdenhaag.nl  
De Paardenberg / Den Haag Wereldhuis
Paardenbergstraat 1
2572 XH Den Haag
070 318 16 60
info@stekdenhaag.nl  

Bethel
Thomas Schwenckestraat 28
2563 BZ Den Haag
070 318 16 56
info@stekdenhaag.nl
betheldenhaag.nl  
Shalom / Kies! Sociale Supermarkt /
Kariboe Bibi
Vrederustlaan 96
2543 ST Den Haag
070 318 16 16
info@stekdenhaag.nl

Het werk werd in 2020 mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
Adessium Foundation
Aegon Nederland NV
Konfederatie Nederlandse Religieuzen / Projecten in Nederland (KNR/PIN)
Fonds Kerk en Wereld
Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing
Gemeente Den Haag
Haella Stichting
Jeugdvakantieloket
Kerk in Actie
Oranje Fonds
Ronner-Stuivenbergfonds
Steunfonds Christelijk onderwijs
Stichting Ars Donandi
Stichting Dioraphte
Stichting Dominium Adullam
Stichting Fonds 1818
Stichting Froukje Wolbers
Stichting Global Durability Fund
Stichting Haags Groene Kruis Fonds
Stichting Kansfonds
Fonds Franciscus
Stichting Rotterdam
Stichting Steunfonds Den Beer Poortugael
Stichting Steunfonds Rijn-Delfland
Stichting Woudschoten
Stichting Zorg en Bijstand
ZonMw gezondheidsonderzoek & zorginnovatie
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Baten

Lasten

e 4.758.530
(100%)

50%

e 2.081.274
Bĳdrage
Protestantse Diaconie
Den Haag
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2,1%

e 87.622
Bĳdragen overige
samenwerkingspartners

2,5%

e 103.181
Bĳdragen
overige kerkelĳke
organen

17,7%

e 735.665
Bĳdragen fondsen

20,5%

e 854.654

21,1%

e 1.003.689

Subsidies
Gemeente Den Haag

3,1%

23,3%

e 1.107.023

Bĳzondere uitkering
Stichting Rhederoord

e 169.490

Overige baten
(verhuur en adm. dienstverl.)

Diaconaal werk
in de wĳken

Armoedebestrĳding

Donaties en giften

e 509.768

4%

e 557.093
(11,7%)

e 129.070

10,7%

e 594.000

Exploitatiesaldo

e 4.202.492
(88,3%)

Vluchtelingen en
ongedocumenteerden

0,1%

e 3.574
Financiële baten

11%

e 522.094

4%

e 191.102

Kinderen en jongeren

Ouderen

8%

e 379.384

Overige projecten
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Baten
Bijdrage Protestantse Diaconie Den Haag
Bijdragen overige kerkelijke organen
Subsidies Gem. Den Haag
Bijdragen overige samenwerkingspartners
Bijdragen fondsen
Donaties en giften
Bijzondere uitkering Stichting Rhederoord
Overige baten (verhuur en adm.dienstverl.)
Financiële baten

2.081.274
103.181
854.654
87.622
735.665
129.070
594.000
169.490
3.574

50%
2,5%
20,5%
2,1%
17,7%
3,1%

TOTAAL BATEN

4.796.104

100%

1.003.689
1.107.023
509.768
522.094
191.102
379.384

21,1%
23,3%
10,7%
11,0%
4,0%
8,0%

3.713.060

78,0%

488.431

10,3%

4.201.490

88,3%

557.039

11,7%

4%
0,1%

Lasten
ACTIVITEITEN LASTEN
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Diaconaal werk in de wijken
Armoedebestrijding
Vluchtelingen en ongedocumenteerden
Kinderen en jongeren
Ouderen
Overige projecten

OVERIGE LASTEN

Lasten niet gedekt uit projectbaten
TOTAAL LASTEN

COLOFON
EXPLOITATIESALDO

Omslagfoto buitenzijde: online training
Budgetmaatjes070, aangevuld met Stekmedewerkers en Godert van der Feltz (wiens
beeld even uit stond). Interviews: Camie

SPECIFICATIE OVERIGE LASTEN

Personeelslasten
Huisvestingslasten
Automatisering en telecom
Overige organsisatielasten
Af: doorbeslast aan projecten
Af: overige doorbelastingen

van der Brug. Teksten: Camie van der Brug,

e 2.559.815
e 2.388.951
e 2.216.088
e 2.272.032
e 2.563.873
e 2.184.582

Marian Hoek van Dijke. Tekst revisie: Marianne
Polderman. Financieël verslag: Jannes Bot.
Overzicht fondsen: Susan Goertz. Foto’s:
Rogier Chang: pg. 31/39, Jan Grotendorst:
pg. 5/13, Henriëtte Guest: pg. 3r, Sandra
Haverman: pg. 25, Casper Rila: pg. 3l, alle
andere foto’s Camie van der Brug. Ontwerp:

e 2.488.431

Arthur Meyer, Den Haag, Print: Printenbind

