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Voorwoord

Wie terugblikt op 2021, herinnert zich hoe corona ook op dit jaar weer een belangrijk stempel 
drukte. Corona heeft een schaduw geworpen op de levens van veel mensen, van oud tot 
jong. Nog steeds hebben we niet genoeg zicht op de impact van deze pandemie en van de 
maatregelen die werden genomen om de verspreiding ervan een halt toe te roepen. In Den 
Haag werd daarbij ook nog eens duidelijk dat de impact van corona op het veen aanmerkelijk 
groter was dan op het zand. Voor mensen zonder huis of verblijfsstatus was de situatie vaak 
nog ingewikkelder. Voor Stek waren de uitdagingen eveneens aanzienlijk en het kostte onder 
de omstandigheden van corona meer moeite en energie dan anders om het werk gedaan te 
krijgen. In dit verslag leest u in vogelvlucht op welke wijze Stek hierin is geslaagd. 

Het jaar 2021 was ook het jaar van de vrijwilliger: het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Voor Stek 
een belangrijke aanleiding om stil te staan bij het werk dat de 850 vrijwilligers van Stek doen. 
Stek markeerde dit jaar van de vrijwilliger met een kleine tentoonstelling en een boekje, dat 
het tweede katern vormt van dit jaarverslag 2021. Zo krijgt u door de ogen van verschillende 
Stekvrijwilligers een brede en bijzondere blik op het werk dat we doen. U leest daar hoe 
lichtvoetig en dankbaar dat werk soms is; u leest daar ook hoe dit werk veeleisend zijn kan en 
volharding vraagt.

De menselijke maat staat in ons werk centraal. Een oude Joodse vertelling leert ons dat de 
nacht pas werkelijk voorbij is, wanneer we voldoende licht hebben om in het gezicht van de 
ander onze broeder of zuster te herkennen. Dan pas breekt de dag aan. Zelfs het kosmische 
ritme van de zon, ook de grote verhalen van machten en krachten worden gemeten met deze 
menselijke maat. In ons werk proberen we dit gestalte te geven, handen en voeten ook. Dat 
doen we met tijd en aandacht, met een pan soep en een helpende hand, met een bed voor 
iemand in nood of een buggy voor een baby. Als de systeemwereld deuren en grenzen dicht 
doet, zoeken wij naar openingen voor mensen. We proberen mensen te zien en te helpen. In 
al het werk is het de ontmoeting die het ‘m doet: als de ander in ons die zuster of broeder ziet 
oplichten. Dan komen ook wij aan de dag.

Het bestuur en de directie van Stek zijn trots op het werk dat Stek doet. Dat kunnen we alleen 
maar doen dankzij de geweldige inzet van onze vrijwilligers en medewerkers. Stek werkt in 
opdracht van de Protestantse Kerk en Diaconie in Den Haag en we zijn dankbaar voor de grote 
inhoudelijke steun en het sterke financiële fundament onder ons werk. Die dankbaarheid gaat 
ook uit naar de gemeente Den Haag en tal van andere samenwerkingspartners en fondsen 
zonder wie ons werk niet denkbaar zou zijn geweest. 

Vrede en alle goeds!

Chris van Dam Derk Stegeman
(voorzitter bestuur) (directeur)
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Korte terugblik op 2021 

Het jaarverslag van Stek over 2021 bestaat uit twee delen. In het eerste deel blikken we kort 
terug op het werk in het afgelopen jaar en in het andere deel van dit jaarverslag zetten we onze 
vrijwilligers in het zonnetje, naar aanleiding van het Jaar van de Vrijwillige Inzet. 

Corona heeft, net als in 2020, op het verloop van 2021 veel invloed gehad. Terugblikkend op de 
hoogtepunten van het jaar memoreren beide managers van Stek, Henriëtte Boerma en Willeke 
Eikelenboom dat het feit dat we altijd open zijn gebleven en alle activiteiten zoveel mogelijk 
door hebben laten gaan misschien wel het belangrijkste is wat we in 2021 tot stand hebben 
gebracht met zijn allen. 

Corona had ingrijpende gevolgen voor de mensen waar Stek zich voor inzet, voor de 
vrijwilligers en voor de medewerkers, van wie een paar zelfs zeer langdurig heel nare gevolgen 
van de ziekte door het coronavirus (Covid-19) ondervonden. 

2021 was het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. De portretten in het tweede boekje tonen de 
grote diversiteit in achtergrond, leeftijd, motivatie en het soort activiteiten dat de vrijwilligers 
in de verschillende projecten van Stek doen. Ook wat de vrijwilligers er zelf voor terug krijgen, 
is heel divers. U maakt kennis met enkelen van hen. De verhalen laten zien hoe de vrijwilligers 
niet alleen de ander, maar ook zichzelf versterken en op die manier het sociale weefsel van 
onze stad. 

De korte terugblik hieronder is geenszins volledig en niet alle projecten worden vermeld. Het 
geeft een impressie van het afgelopen jaar.

Veel leesplezier!
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Diaconaal werk in de wijken

In de buurt-en-kerkhuizen werden de werkzaamheden wederom voortdurend aangepast aan 
de op dat moment geldende coronamaatregelen. De buurt-en-kerkhuizen De Paardenberg 
(in de wijk Transvaal), Buurt & Lukaskerk (in de Schilderswijk) en buurt-en-kerkhuis Shalom 
(in Den Haag Zuidwest), richtten de inloopspreekuren en de andere activiteiten zo in dat de 
anderhalve meter in acht werd genomen, mondkapjes, spatschermen, desinfecterende gel, een 
heel arsenaal nieuwe handelingen maakte opnieuw deel uit van de routine. Ook werden veel 
gesprekken telefonisch gevoerd. Gezamenlijke maaltijden moesten soms afgelast of uitgesteld 
worden, maar werden weer georganiseerd, zodra het kon. Mensen bleven hartelijk welkom, 
ontmoetingen vonden plaats, hulp en advies bleef mogelijk, al dan niet in aangepaste vorm.  
In het boekje ‘Vrijwilligers in beeld’, krijgt u zicht op het werk in de buurt-en-kerkhuizen door 
de ogen van de vrijwilligers. Charmain & Danique Poorter, medewerkers bij de voedselbank 
van de Buurt & Lukaskerk vertellen stralend hoe ze hebben ervaren dat ‘wie goed doet, goed 
ontmoet.’ Joke Hoorens van den Berg-Moerman, medewerker bij de voedselbank in buurt-en-
kerkhuis De Paardenberg, toont vrolijk haar interesse in mensen. Joop Hertog, kok in buurt-
en-kerkhuis Bethel, licht toe hoe positief en verrijkend hij het vrijwilligerswerk vindt. En Ahid 
Alahi, coördinator moestuin buurt-en-kerkhuis Shalom, geeft aan hoe fijn ze het vindt om iets 
te doen te hebben. 

In de Buurt & Lukaskerk startte het project Luisterkracht, waarin beleidsmakers en politici 
uitgenodigd worden in gesprek te gaan met mensen die over hun eigen ervaringen spreken. De 
verwachting is dat de ontmoetingen, waarin de deelnemers geraakt kunnen worden door de 
verhalen van de ander, het beleid zal beïnvloeden en veranderen.  Het Kansfonds maakte er een 
mooi filmpje over met de titel ‘Ontmoeting en Verandering’, te zien op YouTube.

In het kader van het Ouderenwerk schreven Stek en Cardia een handleiding voor het project 
‘Blijf je nog even?’ in opdracht van ZonMw. Ook werd er een mooi filmpje gemaakt door het 
Haags Productiebedrijf en Omroep West, te vinden op YouTube onder de titel ‘Eerste hulp 
bij Eenzaamheid’. Vrijwilliger en deelnemer, Gaynor en Annet, vertellen hierin hoezeer zij 
uitkijken naar hun wekelijkse ontmoeting. Gespreksmaatje Harry Schaap vertelt in het boekje 
‘Vrijwilligers in beeld’ hoe hij door de ontmoetingen zijn eigen problemen relativeert.

Winterstek/Zomerstek, een activiteitenprogramma met laagdrempelige, zingevende en 
inspirerende activiteiten voor (met name) oudere Hagenaars, kon slechts ten dele en in 
afgeslankte vorm doorgang vinden. Winterstek had 25 activiteiten waarvoor 80 unieke 
deelnemers zich hadden aangemeld, maar helaas moest alles op het allerlaatst worden 
afgelast. Zomerstek ontving voor 52 activiteiten 500 aanmeldingen. Er deden 98 unieke 
deelnemers mee aan gemiddeld vier activiteiten.

Voor buurt-en-kerkhuis Bethel was 2021 een extra bijzonder jaar: de Bethelkapel vierde 
haar 100-jarig bestaan. In de week van 31 oktober tot en met 6 november stonden we 
uitgebreid stil bij Bethel als huis voor liefhebbers. De generaties die aan het begin van de 20e 
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eeuw hebben gewerkt en gespaard om het gebouw te realiseren en alle generaties die daarop 
volgden, die het gebouw hebben onderhouden en er lief en leed in hebben gedeeld, werden 
herdacht. ‘Liefhebben is het mooiste en beste wat mensen kunnen, wat zin en vreugde geeft. 
Elkaar in het liefhebben te stimuleren, versterken en bezielen. Dat zie ik als een missie van 
buurt-en-kerkhuis Bethel’, aldus Klaas Bruins, diaconaal werker en coördinator van buurt- 
en-kerkhuis Bethel. ‘Liefhebben is een werkwoord, ook voor in de samenleving, in onze straat, 
in onze buurt, op ons werk, bij de sport. Liefhebben doen we met eenvoudige daden van 
vriendelijkheid, goedheid, generositeit, aandacht. Of met moeilijkere daden als de eerste stap 
zetten, niet wegkijken of weglopen, verdragen, vergeven, vast- en uithouden.’ De feestelijke 
jubileumweek liet zien hoeveel mensen, jong en oud, de weg naar Bethel weten te vinden, zich 
er thuis voelen en zich er in het liefhebben bekwamen. Dennis Weimer verwoordde het poëtisch 
in het prachtige jubileumlied dat hij voor de viering schreef en zong:

De Bethel alweer 100 jaar
Ze staan hier altijd voor je klaar
’t Is ondertussen al geschiedenis

En toch verbazend actueel
Ja, er gebeurt hier echt heel veel

Wat zondermeer gewoon broodnodig is
Die opvang laatst, heel genereus

Het hart laat dan gewoon geen keus
En Bethel/Klaas staat dan heel dapper klaar

Voor mensen zonder vaste stek
Geen onderdak, geen warme plek

Een uitgestoken hand, een mooi gebaar…’

Armoedebestrijding

Budgetmaatjes070, het Stek project dat sinds 2009 mensen met complexe schulden 
(deelnemers) koppelt aan vrijwilligers (maatjes), realiseerde in 2021 in totaal 135 koppelingen. 
Maatjes helpen de deelnemers met het op orde krijgen van de administratie, het komen tot 
een schuldenregeling en het ontwikkelen van een gezond uitgavenpatroon. Budgetmaatjes070 
heeft zich in de loop van de tijd vooral toegelegd op de doelgroep met zwaardere problematiek 
en een complexe schuldensituatie. ‘Dit vrijwilligerswerk is taai, het vraagt om vrijwilligers 
met doorzettingsvermogen en een lange adem. Niet om een eenmalig bezoek’, aldus 
projectcoördinator Pauline Eggink, in haar toespraak voor de raadsleden van de Gemeente Den 
Haag, waarin ze het belang van langdurige inzet van vrijwilligers benadrukte. Samen met de 
partnerorganisaties van de Alliantie Financiële Ondersteuning Den Haag en met het Platform 
Zorgvrijwilligers Den Haag lichtte Stek, in een brief aan de leden van de Gemeenteraad haar 
bezorgdheid toe met betrekking tot het nieuwe subsidiestelsel ‘Samen sociaal en vitaal Den 
Haag’. ‘De maatjes van Budgetmaatjes070 bouwen een vertrouwensband met de deelnemers 
op’, vertelt Pauline Eggink. ‘Ze brengen samen met de deelnemer overzicht in de schulden, 
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creëren rust, herstellen het contact met instanties en bouwen samen met de deelnemer aan 
een hernieuwd vertrouwen in de toekomst. Maar dit kost tijd. Veel tijd. Het is soms bewegen 
op een vierkante centimeter, voordat je samen weer meters kunt maken.’ Vrijwilligster Merel 
Oorschot, budgetmaatje voor mensen met schulden bij Budgetmaatje070, benadrukt in haar 
verhaal het belang van het vermogen om je oogkleppen af te kunnen doen.

In 2021 openden we ook de Kies! Voedselbankwinkel in het souterrain van buurt-en-kerkhuis 
Shalom. Wethouder Martijn Balster nam bij de gelegenheid een mini winkelwagentje vol 
boodschappen in ontvangst en verrichtte de openingshandeling. Bij Kies! kiezen klanten zelf 
uit de producten die in de schappen van de Voedselbankwinkel staan. Er is tegelijkertijd ruimte 
voor een gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook voor te maken keuzes 
in het leven is er dan tijd en aandacht. ‘Dankzij jullie steun kon ik op mijn beurt mijn dochter 
steunen. Zonder jullie had ik het niet volgehouden. Ze is geslaagd voor haar Havo-examen’, 
vertelt een moeder na het boodschappen doen. ‘De boodschappen zijn een praktische manier 
om gezinnen te helpen de week door te komen maar creëren ook een moment om iemand in 
de ogen te kijken. Schulden en armoe maken eenzaam. Contact is belangrijk’, lichtte coördinator 
Peter Weidmann toe in het interview dat hij had met het AD. In totaal werden in 2021 door de 
Kies! Voedselbankwinkel 345 huishoudens bereikt. Met 250 mensen werden één of meerdere 
coachingsgesprekken gevoerd. Met 31 klanten is een intensiever coachingstraject met de 
arbeidscoach opgestart, met resultaten als werk, stage, opleiding en vrijwilligerswerk.

De Individuele Hulpverlening, voor mensen die in broodnood verkeren of dreigen te geraken, 
werd in 2021 in totaal rond de 1.350 keer toegekend (in 2020 werden ruim 1.670 aanvragen 
toegekend). Hoewel er ook in 2021 lockdowns waren en aangescherpte maatregelen, konden 
mensen zich weer beter zelf redden. Stek verleende financiële ondersteuning in gevallen van 
ziekte of overmacht.

Vluchtelingen en mensen zonder geldige verblijfspapieren

Den Haag Wereldhuis kon het spreekuur, ondanks de beperkingen vanwege corona, vrijwel 
heel 2021 openhouden. Er werd meer gewerkt op afspraak en waar mogelijk werden consulten 
telefonisch gedaan. Den Haag Wereldhuis ontving ruim 2.410 keer mensen op het spreekuur. 
In totaal ging het om 916 unieke bezoekers. Ongeveer een derde van de mensen komt met 
medische hulpvragen (inclusief tandarts). Weer een derde heeft vragen met betrekking tot 
financiële steun. En een laatste groep bestaat uit mensen die komen met juridische vragen, 
vragen over opvang, over voedsel en overige vragen. Het Wereldhuis is aanmeldpunt voor 
mensen zonder papieren die voor de Voedselbank in aanmerking willen komen en het aantal 
aanvragen steeg in 2021. Een deel van de mensen moest op een wachtlijst worden gezet. 
In samenwerking met het Rode Kruis werden boodschappenkaarten van AH uitgedeeld. 
Samen met de GGD en migrantenorganisaties werden vaccinatiedagen georganiseerd. 
Voor de juridische hulp werkt Den Haag Wereldhuis veel samen met Vluchtelingenwerk. In 
samenwerking met Fair Work organiseerde Den Haag Wereldhuis een training over ‘rechten 
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op het werk’. Het Rode Kruis gaf een EHBO-cursus en Dokters van de Wereld kwam met de 
Mondzorgkaravaan naar het Wereldhuis. 2021 stond ook in het teken van de voorbereidingen 
voor de verhuizing van Den Haag Wereldhuis. Plannen voor de verbouwing werden 
goedgekeurd en de omwonenden op de hoogte gebracht tijdens een informatieavond. In de 
tweede helft van 2022 zal Den Haag Wereldhuis de deuren openen op het nieuwe adres aan 
de Hooftskade 87: beter zichtbaar en beter bereikbaar. In het boekje ‘Vrijwilligers in beeld’ 
vertellen Ineke van Beijnum, medewerker medische hulpverlening Den Haag Wereldhuis, en 
Hafizh Atfin, medewerker inloopspreekuur Den Haag Wereldhuis, over hun motivatie om zich 
in te zetten voor mensen zonder geldige verblijfspapieren.

Het maatjesproject 2GO koppelt mensen die huiselijk geweld of mensenhandel hebben 
meegemaakt aan een maatje waarmee ze langzaam weer vertrouwen opbouwen en eropuit 
gaan en dingen ondernemen. Dit jaar begeleidde 2GO totaal 38 koppelingen. Ook hier moest 
gezocht worden naar nieuwe vormen van ontmoeten in verband met corona. Koppelingen 
vonden niet meer plaats in horeca/koffie-gelegenheden, maar bij cliënten thuis of in de 
locaties van Stek. Ook de trainingen werden in kleinere groepen en deels online georganiseerd. 
Bij de vrijwilligers bleek dat de begeleiding een tijdje ook heel goed telefonisch, ‘op afstand’ 
kon worden geboden. Birthe Jillissen, maatje bij 2GO, vertelt in het boekje ‘Vrijwilligers in 
beeld’, hoezeer haar maatje ook een maatje voor haarzelf is en hoezeer zij gesteld is op de 
ontmoetingen.

Bij het netwerk van en voor vrouwen met een Afrikaanse migratieachtergrond Kariboe Bibi 
werd projectleider Lerina Kwamba tijdelijk vervangen door Linda Etandip. Een aantal activiteiten 
konden zo, ondanks corona, toch doorgang vinden, in buurt-en-kerkhuis Shalom, waar Kariboe 
Bibi tegenwoordig gehuisvest is.

‘Ontmoeting verandert’, was het thema van de 24-uurs Wake voor vluchtelingen, die, vanwege 
corona, voor de tweede keer online werd gehouden in buurt-en-kerkhuis Bethel. ‘Ont-moeten 
is zo’n prachtig woord’, sprak voorganger Marie-Thérèse van de Loo, in de slotviering. ‘Als het 
niet meer moet, maar open is/het van harte gaat, dan kan het gebeuren. Dan worden verhalen 
van ieders leven gedeeld. Dan mag/kan je geraakt worden, mag je je zelfs kwetsbaar laten zien, 
zonder af te gaan. (…) Dan ben je geen vreemde, dossier of nummer meer, maar word je mens. 
Een mooi mens, met of zonder littekens, zoals die ander; broer, zus, vriend, vriendin, metgezel 
en maatje.’

Op 20 november hield directeur Derk Stegeman tijdens een inspiratiebijeenkomst van 
de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken, die wegens corona online moest 
plaatsvinden, de lezing ‘Groen is de kleur van de hoop’, pleidooi voor een profetische kerk. 
Aan de hand van een uitspraak van Walter Brueggemann: ‘het is de profetische taak van 
de kerk de waarheid te vertellen in een samenleving die leeft in illusie, te rouwen in een 
samenleving die ontkenning toepast, gestalte te geven aan hoop in een samenleving die leeft 
in wanhoop’, schetst Derk Stegeman hoe de illusie, de ontkenning en de wanhoop om ons heen 
toenemen. Hoe we via een proces van rouw nieuwe hoop kunnen vinden en nieuwe mensen 
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kunnen worden. ‘Het is de hoogste tijd om los te laten: loslaten waaraan we ons in wanhoop 
vastklampen, maar wat in toenemende mate ons bezet houdt en in beslag neemt. Het is de 
hoogste tijd om ruimte te maken voor mensen, mensen als u en ik, maar zonder recht op 
verblijf, op zorg, op bestaan.’ De gehele lezing is te vinden op raadvankerken.nl.

Kinderen en jongeren

JONG Transvaal | Schilderswijk bood dit jaar aan 73 leerlingen in het voortgezet onderwijs 
betaalbare steun en begeleiding bij hun schoolwerk en de keuzes voor hun verdere leven. De 
‘huiskamer waarin jongeren al sinds 2008 vertrouwen krijgen in zichzelf, in hun leercapaciteit’ 
werd in 2021 genomineerd voor een Appeltje van Oranje met het thema ‘kansengelijkheid voor 
álle jongeren’. Er zijn plannen voor uitbreiding van de activiteiten in de Schilderswijk en een 
nieuw op te starten locatie in Moerwijk. Daarmee hoopt JONG meer kinderen hulp te kunnen 
bieden en de wachtlijst te verkleinen.   

Bij StekJong, de jeugdwerkers van Stek, vonden in 2021 een aantal personeelswisselingen 
plaats. We namen na tien jaar afscheid van Dorinde IJdo, de pionier van Zinzoekers, 
en verwelkomden Dyanti Deira als haar opvolgster. Maike Lolkema werd tijdens haar 
zwangerschapsverlof vervangen door Verica Džogaz. Shahanaaz Shaik Roestali kwam het team 
versterken en startte het nieuwe project Wij zijn Den Haag, waarbij jongeren uit verschillende 
wijken van Den Haag met elkaar in contact komen en ontmoetingen organiseren met 
stadgenoten die ze niet zo snel spontaan zouden tegenkomen. Een hele uitdaging in één van de 
meest gesegregeerde steden van Nederland. Projecten als de School van Barmhartigheid en 
Wij zijn Den Haag organiseren ontmoetingen met ‘de ander’, zodat jongeren gaan zien wie hun 
stadsgenoten zijn en wat ze voor elkaar kunnen betekenen.
Voor ouders, predikanten, jeugdwerkers, docenten en andere geïnteresseerden werden ook 
in 2021 trainingen en intervisie bijeenkomsten gehouden voor het werken met de Godly Play 
benadering, waarin kinderen (en volwassenen) via Bijbelverhalen meer ontdekken over zichzelf, 
over anderen en over de verborgen aanwezigheid van God.

Marijke Beker-Beekman, coördinator van de Kinderwinkel, vertrok. De coördinatie werd 
overgenomen door haar collega Monique Djizani-Terlaak. Niels Zwijnenburg werd aangenomen 
als tienerwerker. De lockdowns en coronamaatregelen hadden in 2021 veel invloed op het werk 
in de Kinderwinkel in Moerwijk. Het bood ook nieuwe kansen, mede doordat de Kinderwinkel 
werd aangemerkt als voorziening voor een kwetsbare doelgroep. Zo was de Kinderwinkel een 
thuiswerkplek, waar kinderen zonder computer, internetverbinding of rustige plek thuis, hun 
onderwijs online konden blijven volgen. Deze activiteit leverde – soms tijdelijk – een groep 
nieuwe vrijwilligers op. De kinderinloop werd door ruim 90 kinderen bezocht en de tienerinloop 
door ruim 60. Godly Play activiteiten werden vier keer aangeboden en per bijeenkomst namen 
gemiddeld 10 kinderen deel aan de activiteiten. In totaal 32 tieners vonden hun weg naar 
het Tienerrestaurant. Het was helaas, door corona, niet mogelijk gasten te ontvangen, maar 
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de tieners maakten maaltijden voor elkaar en leerden koken, samenwerken, bedienen, en 
alles over zorgvuldig omgaan met hygiëne. Rik Pronk, begeleider tieneractiviteiten in de 
Kinderwinkel, vertelt in het tweede boekje waarom het jaarlijkse kamp, al 27 jaar lang,  
voor hem het hoogtepunt van het jaar is.

Andere activiteiten in 2021

Ook Over de Drempel, een samenwerkingsproject van Meldpunt Bezorgd Den Haag, JMO/
OCW en Stek, in het kader van de nota ‘Samen en met eigen kracht’, dat zich richt zich op 
vereenzaamde mensen, die in ernstig vervuilde situaties leven, moest in 2021 tussen de 
coronamaatregelen door laveren. Vrijwilligers begeleidden in totaal 25 cliënten en boden aan 
9 cliënten nazorg. Vrijwilliger Henri Brekveld, zorgmaatje voor Over de drempel, spreekt in het 
boekje ‘Vrijwilligers in beeld’, over het belang van een respectvolle houding en geduld, ‘zodat 
het lijntje niet breekt’.

In navolging van andere kerken en organisaties elders in het land startte Stek in december 
2021 de actie ‘Den Haag geeft warmte’. Stek werkte hierbij samen met onder andere de 
Protestantse Diaconieën van Den Haag en Scheveningen, Voedselbank Haaglanden, de Haagse 
Gemeenschap van Kerken en de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag. De actie deed een beroep 
op de onderlinge solidariteit van mensen in onze stad en vroeg mensen om (een deel van) hun 
compensatie van 400 euro, die het kabinet beschikbaar stelde vanwege de sterke stijging van 
de energieprijzen, te schenken aan mensen met een laag inkomen. Voor veel mensen was deze 
meevaller immers niet echt nodig, terwijl de compensatie voor anderen onvoldoende was. 
Particulieren, organisaties en fondsen doneerden gul. De eerste € 50.000 werd door Fonds 
1818 verdubbeld. Na sluiting van de campagne, in februari 2022, kon een cheque van  
€ 100.000 overhandigd worden aan Voedselbank Haaglanden, waarna de teller zelfs nog  
verder opliep. Het bedrag werd omgezet in voedselbonnen voor de ruim 1000 huishoudens  
die in Den Haag en Scheveningen een voedselbankpakket krijgen.

Tot zover onze terugblik op het jaar 2021. Zoals tussen de regels al aangekondigd was 2021 
het nationale jaar van de vrijwillige inzet. In het tweede boekje treft u elf portretten aan van 
twaalf vrijwilligers, die in verschillende Stekprojecten hun onmisbare bijdrage leveren. Dankzij 
hun creatieve, flexibele en verantwoordelijke inzet kon zoveel werk doorgaan in 2021. Wij zijn 
hen allemaal zeer erkentelijk.
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Vrijwilligers, bestuur en medewerkers 

Het aantal vrijwilligers dat actief is in de projecten varieert ieder jaar. In 2019 telden we 946 
vrijwilligers. In 2020 zetten 1.064 mensen zich vrijwillig in. En in 2021 waren 850 mensen 
vrijwillig aan het werk in één van de Stekprojecten. Corona heeft ervoor gezorgd dat vooral 
oudere mensen hun vrijwilligerswerk voorlopig op een lager pitje of zelfs even helemaal 
stopzetten, vanwege de gezondheidsrisico’s. Toch konden ook in 2021 de meeste locaties 
openblijven en de meeste activiteiten doorgaan, dankzij de grandioze inzet van alle vrijwilligers.

In 2021 nam het Stek bestuur na vier jaar afscheid van voorzitter Rein Willems. Stek is hem 
heel dankbaar voor zijn inzet. We verwelkomden Chris van Dam per 1 juni 2021 als nieuwe 
bestuursvoorzitter. Stek is zeer verheugd dat Chris van Dam zijn juridische, politieke en 
bestuurlijke ervaring vrijwillig in wil zetten voor de organisatie. 

Het voltallige bestuur bestaat per 31 december 2021 uit:

Dhr. C.J.L (Chris) van Dam  voorzitter
Mw. H.C. (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
Vacature
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Medewerkers in dienst op 31/12/2021

Directie en management team
Derk Stegeman
Susan Goertz (managementassistent en medewerker PZ)
Betsy Schouten (managementassistent - tijdelijk)
Henriëtte Boerma (manager Hart)
Willeke Eikelenboom-Kruisselbrink (manager Ziel)
Sandra de Vreede-Smid (manager bedrijfsvoering)

Diaconaal werk in de wijken

Buurt-en-kerkhuis Bethel
Klaas Bruins
Nelleke van Kooij-Tanja

Buurt & Lukaskerk
Esther Israël

Diaconaal advieswerk en vrijwilligersbeleid
Jan Grotendorst

Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout
Vacature

Ouderenwerk met de wijkgemeenten
Anita del Monte Lyon-Hendriks
Marianne van Schravendijk

Buurt-en-kerkhuis De Paardenberg
Caroline Gravekamp-Noordergraaf
Cherry Prins
Geoffrey Vijverberg
Wil van Ulft

Buurt-en-kerkhuis Shalom
Heleen Joziasse
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Armoedebestrijding

BabyBullenBank
Vivian Luyckx 

Budgetmaatjes070
Christi Loor-Lotterman
Pauline Eggink

Individuele hulpverlening
Jenneke van Veelen
Pauline Eggink

Straatpastoraat (vrijwilligerscoördinatie)
Jolly van der Velden

Voedselbankwinkel Kies!
Heleen Joziasse
Peter Weidmann

Vluchtelingen en mensen zonder geldige verblijfspapieren

2GO: Maatjesprojecten Mensenhandel en Huiselijk Geweld
Margie Kranenburg
Inge van Bommel

Den Haag Wereldhuis
Lizebeth Melse
Yasmine Fernandez

Noodopvang de Halte
Betsy Schouten
Grace Engelbregt
Esther Israël

Kariboe Bibi
Lerina Kwamba
Linda Etandip (tijdelijk)
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Kinderen en jongeren

JONG Transvaal | Schilderswijk
Inge van Bommel

De Kinderwinkel
Monique Djizani-Terlaak
Niels Zwijnenburg

StekJong
Christi Loor-Lotterman (Godly Play)
Dyanti Deira (Zinzoekers/Jonge gezinnen)
Maike Lolkema (School van Barmhartigheid)
Shahanaaz Shaik Roestali (Wij zijn Den Haag/Jonge gezinnen)
Verica Džogaz (tijdelijk)

Overige projecten (onder andere)

Over de Drempel
Jan Grotendorst

Algemene diensten

Communicatie & fondsenwerving
Camie van der Brug
Jentina Kranendonk
Marian Hoek van Dijke
Marianne Polderman

Mediatheek De Bovenkamer

Financiën & beheer
Jannes Bot
Kees van der Nol
Peggy Tjon

Office support
Marijke Parsadi
Vivian Luyckx
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Nieuw in 2021

Betsy Schouten
Camie van der Brug
Dyanti Deira
Jentina Kranendonk
Linda Etandip (tijdelijk)
Margie Kranenburg
Niels Zwijnenburg 
Shahanaaz Shaik Roestali
Verica Džogaz (tijdelijk)

Vertrokken in 2021 

Chris van Wieren
Dorinde IJdo
Folly Hemrica (tijdelijk)
Jeannette Remigius
Margriet Wielinga
Marijke Beker-Beekman

Jubilarissen

In 2021 hadden we een wel heel bijzondere jubilaris: Kees van der Nol werkt maar liefst 35 jaar 
bij de Diaconie en Stek! Vivian Luyckx vierde haar 12,5-jarig jubileum.

En niet alleen Lerina Kwamba vierde in 2020 haar 12,5-jarig jubileum, maar ook Jenneke van 
Veelen, Inge van Bommel en Marianne van Schravendijk hebben in 2020 de feestelijke mijlpaal 
van 12,5 jaar in dienst bereikt.

In memoriam

Op 8 december 2021 overleed Henk Nusselder, lange tijd predikant in Den Haag en één van de 
initiatiefnemers tot de oprichting van het inloopcentrum in de Julianakerk, buurt-en-kerkhuis 
De Paardenberg.



18

OVERZICHT FINANCIËN
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Overzicht financiën

Stek is primair uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk en Diaconie in Den Haag. Stek 
ontvangt ook financiële steun van de gemeente Den Haag, van verscheidene andere kerkelijke 
en algemene maatschappelijke organisaties en van verschillende fondsen. Daarnaast zijn er tal 
van organisaties waarmee Stek in projecten graag samenwerkt. De procentuele verdeling van 
inkomsten van Stek is voor de afgelopen jaren als volgt weer te geven:

  2021 2020 2019 2018 2017
  % % % % %
Protestantse Diaconie Den Haag 53 50 54 55 59
Kerkelijke organen 2 2 3 2 5
Gemeente Den Haag e.a. 19 21 16 19 16
Fondsen 18 18 16 15 10
Samenwerkingspartners 2 2 3 2 3
Overige inkomsten 6 7 8 8 7

  100% 100% 100% 100% 100%

Het werk van Stek werd in 2021 mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
Adessium Foundation
Ars Donandi
Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
Dioraphte
Fonds Franciscus
Gemeente Den Haag
Haella stichting
Jeugdvakantieloket
Kerk in Actie
Netwerk DAK
Oranje Fonds
Ronner-Stuivenbergfonds
Steunfonds Rijn-Delfland
Stichting Fonds 1818
Stichting Froukje Wolbers
Stichting Het Jan van der Snelfonds
Stichting Haags Groene Kruis Fonds
Stichting Kansfonds
Stichting Rotterdam
Stichting Steunfonds Den Beer Poortugael
Stichting Woudschoten
W.G. van der Boor’s Ondersteuningsfonds
ZonMW
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Baten

■	Bijdrage Protestantse Diaconie Den Haag  € 2.103.382 53,3%
■	Bijdragen overige kerkelijke organen  € 69.990 1,8%
■	Subsidies Gem. Den Haag  € 750.115 19,0%
■	Bijdragen overige samenwerkingspartners  € 84.412 2,1%
■	Bijdragen fondsen  € 694.418 17,6%
■	Donaties en giften  € 72.827 1,9%
■	Overige baten (verhuur en adm.dienstverl.)  € 171.576 4,3%
■	Financiële baten    - 0,0%

Totaal baten  € 3.946.720 100,0%

Lasten

Activiteitenlasten
■	Diaconaal werk in de wijken  € 1.014.253 25,7%
■	Armoedebestrijding  € 1.030.317 26,1%
■	Vluchtelingen en ongedocumenteerden  € 588.665  14,9%
■	Kinderen en jongeren  € 593.758  15,1%
■	Overige projecten  € 267.259  6,8%
   
    € 3.494.251  88,5%
Overige lasten
Lasten niet gedekt uit projectbaten  € 379.838  9,6%
   
Totaal lasten  € 3.874.089  98,2%

E X P L O I T A T I E S A L D O  € 72.631  1,8%

Specificatie overige lasten 
Personeelslasten  € 2.559.815 
Huisvestingslasten  € 388.951 
Automatisering en telecom  € 216.088 
Overige organisatielasten  € 72.032 
Af: doorbelast aan projecten - € 2.563.873
Af: overige doorbelastingen - € 184.582
 
     € 488.430
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Baten

Lasten



Stek - 
stichting voor stad en kerk
Postbus 371
2501 CJ Den Haag  

Bezoekadres
Parkstraat 32

070 318 16 16  
info@stekdenhaag.nl  

stekdenhaag.nl



Zarnier Hans Carolien Marga Tymo Arie Bart Willibrord 
Annemarie Kees Pauline  Henny Charmain & Danique 
Peter Gijs  Bruun  Amanda Michael Mark Ingrid Jouke 
Annemarie Ronald Conny Erik Joost Maurits Margriet 
Albert Sander Nina Tjacco Doerga Cindy Sharita Dieuwkje 

Peter Anke Joop Joël Marianne Gerard Waadjid John Stijn 
Kirsti Mariska Jaap Lieuwkje Geurt Jan Kim Geeta Melanie 
Rianne Kees Berna Michiel Antoine Pieter Rogier Jan Willem 
Laura Boudewijn Eduard Patricia Tunahan Jurjen Hugo 
Gijs Sandy Robert Roel Boy Ahid Bo Stijn Annemarie Evira 
Erik Jan Deevie Vera Michiel Philip Jouke Sumera Thomas 
Marwa Henk Sarita Sijb Marga Lidy Janny Ahmad Tahir 

Arda Amina Ramesh Xander Gerrit Eugenie Rik Hans Bert 
Dick Joseé Christa Lieuwe Tamme Maud Alex Javier Peter 

Cisca Galya Zabida Mariam Nanda Ria Michiel  Wouter Kim 
Corrie Merel Saiedeh Anna Dennis Angelina Els Marian Nel 
Geoffrey Jola Bep Sjoukje Gerda Jan Martien Joan Margriet

IN BEELD
Maak kennis en laat je inspireren!

  VRIJWILLIGERS
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‘LIEFDEWERK’
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 Beschermen
 Versterken
Bezielen
  Verbinden

Vrijwilliger bij Stek

+
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In dit boekje maakt u kennis met twaalf vrijwilligers van Stek. Twaalf mensen die zich op 
twaalf manieren liefdevol inzetten voor anderen, in verschillende projecten verspreid over 
de stad Den Haag. Twaalf prachtige miniatuurtjes van medemenselijkheid, in woord en 
beeld. Het grondmotief van de liefde wordt op verschillende manieren zichtbaar. Soms met 
lichtvoetige eenvoud: ‘Ik vind het leuk dat ik mensen blij kan maken’. Elders vind ik het met 
meer gewicht terug: ‘Als ik nu dood zou gaan, dan weet ik dat ik voor anderen een verschil 
heb kunnen maken, dat ik een aantal mensen heb kunnen helpen’.

Duidelijk wordt dat wie uit liefde geeft, veel te ontvangen heeft: ‘In het begin ging ik altijd tussen de 
zooi ergens op een kistje zitten. Op een goed ogenblik stond er ineens een stoel voor me klaar. “Ik 
ben in jaren niet zo gelukkig geweest”, heeft hij gezegd. Dat is dankbaar werken.’ En zoals in elke re-
latie die mensen met elkaar aangaan, blijkt ook in deze relaties een zorgvuldige reflectie op wat je 
als vrijwilliger doet en misschien nog wel meer nalaat, van wezenlijk belang: ‘Het vrijwilligerswerk 
leert me loslaten, uit mezelf treden. Wie ik ben en wat ik zou doen, dat leer ik echt even parkeren. 
Dat is het grootste proces dat ik doormaak en dat vind ik heel waardevol.’ 

Bij Stek schommelt het aantal vrijwilligers in onze locaties en bij onze projecten tussen de 
zevenhonderdenvijftig en de negenhonderd. Dat is een veelvoud van de vijfenveertig mensen 
die in betaald dienstverband voor de organisatie werken. De vrijwilligers leveren een enorme 
bijdrage aan alles wat Stek doet.

Er zijn wel methoden ontwikkeld om die bijdrage in geld uit te drukken en zo het maatschappelijk  
rendement van vrijwilligersorganisaties te berekenen. Die berekeningen dienden dan om de 
waardering vanuit de samenleving en de overheid voor dit werk (ook in financiële zin) te vergroten. 
Wanneer je echter de gefotografeerde en geschreven portretten in dit boekje op je in laat werken, 
besef je dat zulke benaderingen op geen enkele manier de kern raken, van waar het in vrijwilligers- 
werk om gaat. 

Wat vrijwilligers bijdragen, is van onschatbare waarde. Als vrijwilliger geef je jezelf. Vrijwilligers-
werk is een daad van overgave en een gebaar van beschikbaarheid. Zulke gebaren worden alleen 
maar kostbaarder, wanneer tijd geld kost en relaties tussen mensen berekend en berekenend wor-
den. In toenemende mate worden we geacht autonome burgers te zijn die zichzelf kunnen redden. 
Maar is samenredzaamheid geen groter goed? Niet omdat vrijwilligers gratis zijn, maar omdat ze 
gratia zijn: vol van genade?

Vrijwilligerswerk is genadewerk, is liefdewerk. Vrijwilligers geven zichzelf. Vrijwilligerswerk wordt 
gedreven door het verlangen om van betekenis te kunnen zijn: van betekenis voor een ander mens 
of voor andere mensen. Veel vrijwilligers worden tijdens het werk ook zelf geraakt en ervaren dat 
terwijl zij een ander helpen zij ook zelf geholpen worden. Ze doen werkervaring op, krijgen nieuwe 
sociale contacten, ontvangen waardering. 

De portretten in dit boekje laten een licht schijnen op het bijzondere werk dat deze vrijwilligers 
elk op eigen wijze doen. Ze laten ook zien hoe dankbaar dat werk kan zijn. En ik hoop dat ze bij u 
het verlangen wekken om zelf ook dat mooie werk te gaan doen, nu of ooit. Bij Stek of elders. 

Derk Stegeman
directeur
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‘WIE GOED DOET, 
GOED ONTMOET’
Charmain & Danique Poorter

Medewerkers voedselbank Buurt & Lukaskerk
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Wanneer ze precies begonnen met hun vrijwilligerswerk bij het uitgiftepunt van de Voedselbank 
Haaglanden in de Lukaskerk, dat weten de tweelingzusjes Charmain en Danique niet precies. Ze 
maakten al deel uit van de bedrijvigheid toen ze alles nog vanuit hun kinderstoeltjes observeerden. 
‘Opa en oma woonden boven de kerk en mijn moeder en mijn oom werken ook al jaren bij de 
Voedselbank, licht Charmain toe. En Danique vult aan: ‘Van kleins af aan renden we hier al rond. 
Op een gegeven moment zijn we gaan helpen met brood stapelen, kratten vullen, nummertjes 
afroepen, een praatje maken met de mensen. Zo zijn we erin gerold.’

De zusjes zitten inmiddels allebei in het eerste jaar van een MBO opleiding. Veel tijd hebben ze niet 
meer. Maar in hun vakanties en als ze op donderdagochtend vrij zijn, gaan ze altijd. ‘Ik vind het leuk 
dat ik mensen blij kan maken’, zegt Danique. ‘Sommige mensen zijn eenzaam, die komen ook voor 
een praatje. Ik vind het mooi als ze dan weer blij naar huis gaan’, vult Charmain aan.

Behalve dat ze allebei graag andere mensen helpen, komen ze ook voor de gezelligheid. ‘Een deel 
van de mensen is onze familie, maar ook met de andere vrijwilligers vormen we een hechte groep’, 
vertelt Charmain. ‘Voordat we starten, drinken we altijd koffie met elkaar en overleggen we wie 
wat gaat doen die dag’, zegt Danique. ‘Dat is het leukste, de gezelligheid met de mensen, zowel 
met de bezoekers als met de andere vrijwilligers.’

Om dit werk te kunnen doen moet je sociaal zijn, vinden ze allebei. ‘Je moet vriendelijk zijn’, vult 
Danique aan. ‘En je moet ook echt gemotiveerd zijn’, zegt ze vrolijk. ‘Het moet je niet uitmaken 
dat je in je vakantie vroeg op moet staan.’ ‘Je moet echt weten waarom je dit doet’, meent Charmain. 
‘Ik hoop dat ik later ook geholpen word, als ik dat nodig heb’, vult ze aan. En ze besluit: ‘Wie goed 
doet, goed ontmoet.’ ‘Goeie’, beaamt Danique.

Danique geeft een concreet voorbeeld. ‘We stonden een keer met zijn vieren bij de Efteling in de rij voor 
een kaartje. Toen kwam er een man die van de Voedselbank gratis kaartjes had gekregen, waarvan 
de datum op die dag verliep. “Ik wil graag deze kaartjes weggeven…”, zei hij, “maar, doet u iets voor de 
mens? Iets van vrijwilligerswerk?” We boden aan de kaartjes van hem over te kopen. “Ik wil geen geld”, 
zei hij. “Jullie glimlach betaalt genoeg. Maar… doen jullie iets voor een ander?” “Heel toevallig werken wij 
allemaal voor de Voedselbank!”, zeiden we. En toen kregen wij de kaartjes’, vertelt ze stralend.

‘Behulpzaam zijn en begrip tonen, zijn ook belangrijke eigenschappen’, vervolgt Charmain. Soms 
begrijpen de bezoekers iets niet. De zusjes schieten in de lach. ‘Vertel jij het?’ Danique laat zien 
hoe ze een keer met handgebaren het verschil tussen maandverband en een tampon uitlegde, 
tot grote hilariteit van iedereen. ‘Ook met vlees doen we het wel eens voor als mensen de woorden 
niet kennen’, vertelt Charmain. ‘Dan zeggen we knorknor of toktoktok, dan weet ook iemand die 
alleen Arabisch verstaat wat het is. Door de corona looproute kunnen mensen niet meer voor 
elkaar tolken. Iedereen moet gelijk weer naar buiten.’

Leeftijdgenoten hebben ze met hun enthousiasme nog niet aan kunnen steken. ‘Sommigen vinden het 
denk ik wel leuk om te helpen, maar anderen zullen denken mwah, omdat je er geen geld mee verdient. 
Maar daar doen we het helemaal niet voor’, zegt Danique. Zelf hopen ze het nog heel lang te doen. 

‘IK WIL LATER AAN MIJN KINDEREN VERTELLEN DAT MIJN OPA EN OMA DIT OOK HEBBEN GEDAAN’, 
ZEGT CHARMAIN. EN DANIQUE VULT AAN: ‘JA EN DAN HOOP IK DAT MIJN KINDEREN HET OOK DOEN.’
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‘IK HEB NOG NOOIT ZOVEEL 
APPLAUS GEKREGEN!’
Joop Hertog

Kok buurt-en-kerkhuis Bethel

6



‘Koken is mijn uit de hand gelopen hobby. Ik heb me door het leven heen gekookt’, vertelt 
de vierenzeventig jarige Joop Hertog. Maar eigenlijk gaat het in het vrijwilligerswerk dat 
hij doet helemaal niet meer om het koken zelf. ‘Experimenteel koken doe ik thuis. In buurt-
en-kerkhuis Bethel in het Valkenboskwartier kook ik meestal gewone Hollandse maaltijden, 
maar ook recepten uit andere landen komen aan bod. Met koken bereik je veel mensen. Een 
maaltijd is altijd verbindend.’

Joop was ontwerper en adaptatie technicus bij de mytylschool de Piramide. Samen met de  
fysiotherapeut, de ergotherapeut en de logopedist ontwierp hij aanpassingen voor kinderen met 
een langdurige ziekte of een lichamelijke beperking. Tijdens de werkweken op school kookte hij 
ook al voor grote groepen. Na zijn pensioen wilde hij meer tijd kokend doorbrengen. Negen jaar  
geleden was het zover. 

Na een berichtje in de Posthoorn gingen Joop en zijn vrouw Carla kennismaken bij wat toen nog 
buurthuis de Westhoek heette. Een week later stond hij er in de keuken en ging er nooit meer 
weg. Elke dinsdag kookt Joop een 3-gangen maaltijd voor ongeveer vijfendertig gasten. ‘Er komen 
veel oudere mensen’, vertelt hij. ‘Het moet vers en gezond zijn.’ 

Iedere maand stelt Joop een nieuw menu samen. Carla speurt naar de aanbiedingen bij de super-
markten. Samen racen ze vervolgens op de fiets door heel Den Haag om de boodschappen te doen. 
Joop kookt apart voor vegetariërs of mensen die, om wat voor reden dan ook, geen varkensvlees 
eten. Hij houdt rekening met speciale wensen. ‘Laatst maakte ik als toetje rijstebrij met boter, suiker 
en kaneel. “Ik krijg mijn hele jeugd weer terug als ik dit proef”, zei iemand na afloop blij verrast.’

Het werk geeft Joop veel voldoening. ‘Ik heb nog nooit zoveel applaus gekregen!’, zegt hij  
enthousiast. ‘De sfeer in Bethel is geweldig. Iedere dinsdagavond is het een feestje. Dat is zo 
leuk.’ Joop geniet enorm van het samenzijn. ‘Ik loop tijdens het eten ook altijd even door de zaal 
en maak een praatje met de mensen.’

Joop heeft geen kerkelijke of religieuze achtergrond. ‘Als ik een bord voor jou neerzet, maakt het 
niet uit wat mijn inspiratie is om dat te doen. Of dat nou een humanistisch motief heeft of vanuit 
een religieus idee komt, dat vind ik niet relevant. De maaltijden worden bezocht door een heel 
divers publiek. Ik vind dan ook dat je je neutraal op moet stellen. Gelukkig kunnen we daar bij 
Bethel heel open over spreken.’

Om dit werk te kunnen doen moet je, aldus Joop, sociaal zijn en goed kunnen relativeren. 
‘Sommige mensen dragen een rugzakje. Je moet die mensen ook hun plek gunnen. Daar moet 
je mee om kunnen gaan. Je moet soepel kunnen omgaan met andere mensen, anderen in hun 
waarde laten.’

HET DOEN VAN VRIJWILLIGERSWERK HEEFT VOOR JOOP EEN NIEUWE WERELD GEOPEND. 
‘ALS VRIJWILLIGER ZET JE ELKE STAP DIE JE ZET OMDAT JE DAT ZELF WIL. JE GAAT DAARDOOR 
GRENZEN OVER, DIE JE IN EEN BETAALDE WERKSITUATIE NIET SNEL OVER ZOU GAAN’, ZEGT JOOP. 
EN HIJ BESLUIT: ‘DAT VIND IK HEEL POSITIEF EN ENORM VERRIJKEND.’

7



‘VRIJWILLIGERSWERK  
VERBETERT MIJN 
NEDERLANDSE TAAL’
Ahid Alahi

Coördinator moestuin buurt-en-kerkhuis Shalom

8



‘In de zomer eten we tomaten, aubergines, sla, komkommer, selderij, ook rucola en broccoli…’, de 
vijftigjarige Ahid Alahi vertelt enthousiast over de oogst uit haar moestuin. Samen met dertien 
anderen, elf vrouwen en twee mannen, bewerkt ze de grond naast de Shalomkerk. Ahid is de 
coördinator van het werk in de tuin. Sinds twee jaar heeft ze een vrijwilligerscontract.

‘Iedereen werkt in zijn eigen tuintje wanneer hij zelf wil’, legt Ahid uit. ‘Eén keer in de week komen we 
allemaal bij elkaar. Iedere woensdag om 13.30 uur zet ik thee en koffie voor iedereen. Soms neemt 
iemand dan wat mee, aardbeien of een taart of iets dat is gemaakt van groenten of fruit uit de tuin. 
We praten dan over onze problemen, over de slakken in de tuin of de vogels die dingen opeten. We 
maken dan ook bijvoorbeeld iets schoon samen of spannen netten. Verder koop ik soms dingen die 
de tuin nodig heeft, zoals zaden of kleine planten. En ik nodig nieuwe mensen uit voor de groep.’ 

Vier jaar geleden liep Ahid met haar vriendinnen de Shalomkerk binnen, op zoek naar vrijwilligers-
werk. ‘“Waar ben je goed in?”, vroeg Kees, de voormalige diaconaal werker van buurt-en-kerkhuis 
Shalom. Ik zei: “Ik houd van tuinieren.” Liesbeth was er toen ook. Zij begeleidt veel moestuinen hier 
in de buurt en brengt ons veel zaaigoed. Een half jaar later begon ik als vrijwilligster in de moestuin.’

‘Ik wil werken. Ik houd van werken. Ik heb geen familie hier in Nederland. Ik heb geen zussen en niet 
veel vriendinnen. Mijn kinderen worden ook groot. Ik wil in mijn tijd iets doen, niet alleen thuiszitten 
en afwassen…’ Ze volgt op maandag een taalcursus bij buurt-en-kerkhuis Shalom en op maandag 
en vrijdag doet ze de taalcursus Nederlands B1 bij Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Mondriaan, 
in het kader van het traject “Werk & Opleiding” van de Stichting Yasmin, het vrouwencentrum Den 
Haag. ‘Na de cursus ga ik een opleiding doen en daarna ga ik werken’, zegt ze vastbesloten.

In Syrië studeerde Ahid voor ingenieurs assistent. Na haar studie trouwde ze en zorgde ze voor 
haar kleine kinderen. ‘Mijn man werkte en dat was genoeg voor het hele gezin’, licht ze toe. ‘In 2011 
vluchtten we naar Turkije. We woonden daar vijf jaar.’ De oudste dochter trouwde een Turkse man en 
bleef in Turkije wonen. De rest van het gezin volgde de oudste zoon, die voor zijn studie met vrienden 
naar Nederland was vertrokken. De drie jongsten, twee zonen en een dochter, van 21, 17 en 11 jaar 
oud, wonen nog thuis. 

Om als vrijwilliger bij buurt-en-kerkhuis Shalom te werken moet je vooral sociaal zijn, zegt Ahid. ‘Je 
moet weten hoe je met mensen om moet gaan. Ik vind het niet leuk als iemand geen respect voor 
anderen heeft’, licht ze toe. ‘In het begin was er iemand die alles alleen wilde doen en geen spullen 
wilde delen in de tuin. Dat werkte niet goed. Verder is het belangrijk dat je doet waar je van houdt’, 
benadrukt ze. En ze voegt eraan toe: ‘Ik houd van de planten. Ik word blij als ik de aarde aanraak.’

Behalve het werk in de moestuin en het volgen van de taalles, komt Ahid ook wel eens naar de 
naailes en de sportles op woensdagmiddag, alleen voor vrouwen. Ook kookt ze af en toe met 
vriendinnen voor mensen van de Shalomkerk. Ze zou best nog meer willen doen. ‘Op dinsdag en 
donderdag heb ik niks’, zegt ze. ‘Daarom zoek ik nog meer vrijwilligerswerk voor deze tijden.’ 
Tot slot wil Ahid nog graag het volgende zeggen: 

‘HEEL VEEL MENSEN DOEN VRIJWILLIGERSWERK BIJ ONS EN DAT IS GOED VOOR DE MENSEN DIE 
NIEUW KOMEN NAAR NEDERLAND. DOOR TE PRATEN MET NEDERLANDSE MENSEN KUNNEN ZIJ 
HUN NEDERLANDSE TAAL VERBETEREN. OOK KOM JE ZO MEER TE WETEN OVER NEDERLANDSE 
MENSEN. IK VIND DAT LEUK. EN MIJN VRIENDINNEN VINDEN DAT OOK LEUK.’
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‘HET LEVERT JE MEER OP 
DAN DAT HET JE KOST’
Rik Pronk

10

Begeleider tieneractiviteiten in de Kinderwinkel



Rik Pronk is al langer vrijwilliger bij de Kinderwinkel dan dat de Kinderwinkel bestaat. ‘Ongeveer twee 
jaar voor de oprichting ben ik actief geworden in de voorbereidingscommissie’, vertelt hij. ‘Predikant 
Bas Plaisier en anderen uit de hervormde gemeenten waren gesprekken gestart over een initiatief 
dat zou zorgen voor verbinding tussen de Marcuskerk, de P. Oosterleeschool en de wijk. Dat trok mijn 
aandacht. Op die manier zouden we Moerwijk weer meer glans kunnen geven. Ik ben bij de tweede 
vergadering aangeschoven en nooit meer weggegaan. De Kinderwinkel bestaat inmiddels 27 jaar.’

In al die jaren heeft Rik als vrijwilliger veel verschillende taken vervuld. Momenteel besteedt hij 
veel tijd aan de tieneractiviteiten. Zo is er iedere vrijdagavond van 19.00 tot 20.15 uur de Tienerin-
loop voor jongeren van tien tot ongeveer zestien jaar. ‘We bieden activiteiten aan, maar de jon-
geren hebben zelf ook veel inspraak. De belangstelling varieert. Nu komen er ongeveer vijftien. 
Voorheen waren het er tussen de vijfentwintig en de dertig.’ Voor corona was Rik ook betrokken 
bij het Tienerrestaurant, waar jongeren zelf koken en hun gasten bedienen. En Rik is één van de  
organisatoren van het jaarlijkse kamp. 

‘Het survivalkamp is voor mij het hoogtepunt van het jaar. Ik zit vijf dagen per week in de sport-
school. Ik ben fit en vief. Ik ben een buitenmens. Op kamp struinen we door de bossen en zoeken 
we met de kinderen hun grenzen op. Van zo’n kamp raak je total loss en helemaal uitgeput. Dat 
vind ik echt fantastisch. Het houdt me jong en jeugdig.’ In al die jaren heeft Rik maar twee kampen 
gemist. ‘Als de kinderen eenmaal op bed liggen, zitten we ’s avonds laat samen met de vrijwilligers. 
Ook dat is altijd heel erg leuk en gezellig’, vertelt hij geanimeerd.

Rik heeft geen pedagogische achtergrond. Hij werkte na het behalen van zijn mavodiploma bij 
een bank en was daarna vijfentwintig jaar lang deurwaarder. Hij was een sociale deurwaarder,  
benadrukt hij. ‘Een bestek in beslag nemen, daar heeft niemand wat aan.’ Inmiddels is hij zelfstandige 
en runt een schoonmaak- en klussenbedrijf. Over zeven maanden gaat hij met pensioen. Hij is 
vader van twee dochters, geboren in 1984 en 1988. ‘Ik volgde geen opleiding om met kinderen te 
werken’, licht hij toe. ‘Wij hebben onze kinderen opgevoed zoals we dachten dat het goed zou zijn.’

Om bij de Kinderwinkel te kunnen werken moet je het gewoon ontzettend leuk vinden om met 
kinderen en tieners om te gaan, aldus Rik. ‘Je moet ook volhardend zijn en er niet van terugschrikken 
om de regels toe te passen. Als je de teugels wat te veel laat vieren, dan is het altijd feest. Het is 
niet alleen maar leuk’, geeft hij aan. ‘Soms denk ik: “wat bezielt je nu om deze dingen te doen?” 
Onderling kunnen de tieners soms heel hard zijn tegen elkaar. En er zijn ook avonden dat ze niks 
goed vinden. Daar moet je tegen kunnen. Je moet sterk in je schoenen staan. Je moet zorgen dat je 
de positieve dingen eruit haalt en vooropzet.’

Rik woont al bijna zijn hele leven in Moerwijk. ‘Ik ben een Moerwijks schoffie’, lacht hij. ‘Ik doe het 
voor de wijk’, licht hij zijn motivatie toe. ‘Je moet niet denken dat je de kinderen door een paar uurtjes 
hier een heel ander leven kan geven’, relativeert Rik. ‘Je draagt iets bij. We geven ze hier een veilige 
en leuke plek en we hopen dat ze er iets van meenemen. Ik vind het harstikke tof dat we mensen 
uit diverse geloofsovertuigingen samenbrengen. Bij kerstvieringen komen er ook wel moslimouders 
naar de kerk. Dan zie je die drie pijlers van kerk, school en buurt heel mooi samen komen.

ZO ZIE JE ELKAAR. ZO LEER JE VAN ELKAAR. ZO BEN JE GEEN VREEMDE VOOR ELKAAR.’ EN HIJ BESLUIT: 
‘HET VRIJWILLIGERSWERK KOST JE TIJD EN ENERGIE, MAAR HET LEVERT JE EEN HOOP ANDERE DINGEN 
OP. EN ALS JE DAT TEGEN ELKAAR AFSTREEPT DAN LEVERT HET JE MEER OP DAN DAT HET JE KOST.’
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‘JE MOET JE OOGKLEPPEN 
AF KUNNEN DOEN’
Merel Oorschot

Budgetmaatje voor mensen met schulden bij Budgetmaatjes070



‘Ik ben opgegroeid in de Archipelbuurt en heb een overwegend wit en hoogopgeleid netwerk. 
Dat vind ik niet leuk, maar zo is het gewoon gelopen. Dit werk laat me een heel ander Den Haag 
zien’ vertelt de dertigjarige Merel Oorschot. Ruim anderhalf jaar is ze actief als Budgetmaatje 
bij het project Budgetmaatjes070 van Stek en begeleidt ze mensen met financiële hulpvragen.

‘Allereerst vind ik het belangrijk om een band met iemand op te bouwen’, zegt Merel. ‘Je moet elkaar 
eerst leren kennen. Wie ben je? Wat doe je? Daarna brengen we de financiële situatie in kaart. Zijn er 
urgente schulden? Is er kans op uithuiszetting of het afsluiten van water of elektra? Bij welke incasso-
bureaus zijn er betalingsachterstanden? Is er een stabiel inkomen, uit werk of een bijstandsuitkering?’

Merel licht toe dat het de bedoeling is dat de deelnemers zelf aan de slag gaan. ‘Alleen als een 
deelnemer aangeeft hulp nodig te hebben, gaan we het samen doen’, benadrukt ze. Zo ver is het bij 
Merel echter nog niet gekomen. De twee ‘koppelingen’, zoals dat heet, die ze er inmiddels op heeft 
zitten, waren beiden niet succesvol en zijn voortijdig beëindigd.

‘Bij mijn eerste koppeling speelden veel onderliggende trauma’s en psychische problemen, die 
emotioneel gezien eerst aandacht nodig hadden’, legt ze uit. ‘De tweede koppeling werd, vanwege 
het ontbreken van een stabiel inkomen, door de gemeente beëindigd, waardoor de benodigde 
driehoek “maatje-deelnemer-gemeente” uiteenviel.’

Merel gaat voor een derde koppeling. ‘Ik had altijd al de wens om ooit vrijwilligerswerk te gaan 
doen’, vertelt ze. ‘Ik heb het gevoel dat je van vrijwilligerswerk net zoveel leert als bijvoorbeeld de 
scouting, waar je moet leren om te overleven en dingen zelf moet zien te fixen. Ik wist alleen nooit 
zo goed wat voor soort vrijwilligerswerk ik wilde doen.’

Toen ze bij Holland Casino in Scheveningen onder enorm hoge werkdruk de marketing en sales 
deed, kwam ze erachter dat ze wel commercieel is ingesteld, maar toch vooral een mensenmens 
is. Ze stapte over naar een juridische uitgeverij, waar ze inmiddels helemaal op haar plek is, in een 
veel rustigere, stabiele omgeving. Op de fiets naar huis zag ze anderhalf jaar geleden, op de Grote 
Markt, het aanplakbiljet van Budgetmaatjes. ‘Ik dacht: “ik ben heel goed in administratie en ik heb 
er nu best wel ruimte voor in mijn leven”. Ik heb gelijk een brief gestuurd.’

Ze volgde een training bij Stek en ging aan de slag. ‘Ik moest in het begin erg schakelen. Ik heb een 
beetje een hulpverlenerssyndroom. Ik vind het soms lastig een stap terug te doen. Ook was ik in het 
begin vooral mezelf aan het “verkopen” als maatje, in plaats van rustig te zitten en te luisteren naar 
wat de ander te vertellen heeft. Wat is hier nodig? En hoe geef ik duidelijk aan wat ik kan bieden?’

Om dit werk te kunnen doen maakt het, aldus Merel, niet uit wat voor eigenschappen of kwaliteiten 
of achtergrond je hebt. ‘Hoe diverser, hoe beter’, zegt ze overtuigd. ‘Het belangrijkste is dat je het 
vermogen hebt om je oogkleppen af te doen. Soms oordeel ik te snel over mensen. Ik had gedacht 
dat ik door dit werk mensen in een lastigere situatie zou leren begrijpen. Dat is niet zo. Dan denk ik: 
“waarom heeft u niet dertig keer eerder aan de bel getrokken?” Maar dat is wat ík zou doen. Maar 
niet iedereen is zoals ik.

‘HET VRIJWILLIGERSWERK LEERT ME LOSLATEN, UIT MEZELF TREDEN. WIE IK BEN EN WAT IK ZOU 
DOEN, DAT LEER IK ECHT EVEN PARKEREN. DAT IS HET GROOTSTE PROCES DAT IK DOORMAAK EN DAT 
VIND IK HEEL WAARDEVOL.’
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‘VERHALEN VAN ALL 
AROUND THE WORLD’
Hafizh Atfin

Medewerker inloopspreekuur Den Haag Wereldhuis



‘Elke dag is anders’, zegt Hafizh Atfin. ‘Dat is voor mij de reden om ’s morgensvroeg in Amersfoort 
uit mijn bed te komen. Ik weet nooit wat me die dag bij Den Haag Wereldhuis te wachten staat. 
Letterlijk de hele wereld komt daar naar binnen. Elke dag dat ik er ben, hoor en leer ik nieuwe 
dingen, van de vrijwilligers en van de cliënten.’

Vooral het contact met een hele andere realiteit vindt Hafizh boeiend. ‘Zo hoorde ik het verhaal van 
iemand die is komen lopen vanuit Afghanistan’, vertelt hij. ‘Dat vind ik echt ongelooflijk. “Komen 
lopen?”, vroeg ik ongelovig. “Ja”, zei hij, “ik heb vier maanden lang gelopen.” Dan denk ik echt, wow… 
Daar word ik stil van.’

Bij Den Haag Wereldhuis doet Hafizh vooral de intake, dus het interviewen van de cliënten. ‘Ik probeer 
het hele verhaal te horen te krijgen, over waarom hij of zij in die situatie terecht is gekomen. En dan 
denk ik mee over hoe we iemand verder kunnen helpen. Ik doe ook de registratie in de database, 
zodat de andere vrijwilligers het verhaal snappen, als die persoon nog een keer komt. De taal is een 
belangrijk punt’, benadrukt Hafizh. Hij spreekt Indonesisch, Engels, Spaans en Frans. ‘En ook wel 
enig Nederlands’, zegt hij lachend.

Hafizh is geboren en getogen in Indonesië. In 2007 kwam hij naar Nederland voor een bachelor 
aan de Haagse Hogeschool. Sinds 2010 werkte hij voor Guest Card, City Marketing Den Haag, Den 
Haag Wereldhuis en in een restaurant. ‘Den Haag heeft een heel internationaal en intercultureel 
profiel. Ik werkte met mensen van de ambassades en van de Verenigde Naties. Dat was een heel 
ander publiek dan bij het Wereldhuis, maar tegelijkertijd zijn er ook veel overeenkomsten. Daar 
werkte ik ook voor buitenlanders die in Nederland willen samenleven.’ 

In Leiden deed Hafizh een master in migratierecht en mensenrechten toen hij, via Yasmine Soraya, 
met Den Haag Wereldhuis in contact kwam. ‘Op de Universiteit kreeg ik de theorie, maar hier is de prak-
tijk. Soms zitten theorie en praktijk niet op dezelfde lijn. Dat maakt het werk hier heel interessant’, 
legt hij uit.’

Wat hij zou missen als hij er mee zou stoppen? ‘De verhalen van de mensen’, zegt hij nadenkend. 
‘Die verhalen verrijken mijn kennis en begrip van de mensheid. We zijn allemaal mensen. We zijn 
verschillend in huidskleur, in seksuele geaardheid, in de papieren waar we over beschikken, maar 
we zijn allemaal mensen. Het Wereldhuis is voor mij letterlijk een wereldhuis, een huis voor ons 
allemaal, waar iedereen het recht heeft mens te zijn.’

‘Om dit werk te kunnen doen, moet je overal voor openstaan’, meent Hafizh. ‘We vragen nooit een 
ID. Misschien vertelt een cliënt niet eens zijn of haar echte naam en misschien ook niet de hele 
waarheid over de situatie. Maar ook dat mag er zijn, ook dat is menselijk. Als vrijwilligers hebben 
we een open luisterende houding, geen verwachtingen, geen veronderstellingen, geen stereo- 
typeringen, maar open communicatie en begrip van mens tot mens. En als je echt goed luistert dan 
weet je hoe je iemand verder kan helpen, of niet, dat kan ook.’

‘Iemand heeft me wel eens letterlijk gezegd: Ik begrijp dat je me niet aan de benodigde papieren 
kan helpen, maar bedankt voor het luisteren naar mijn verhaal’. 

‘TELKENS ALS IK DE DEUR VAN DEN HAAG WERELDHUIS ACHTER ME SLUIT, GA IK WEG MET EEN 
GOED GEVOEL. DAT IK MEZELF NUTTIG KAN MAKEN VOOR ANDEREN, DAT VIND IK BELANGRIJK. ALS 
IK NU DOOD ZOU GAAN, DAN WEET IK DAT VOOR ANDEREN EEN VERSCHIL HEB KUNNEN MAKEN, 
DAT IK EEN AANTAL MENSEN HEB KUNNEN HELPEN.’ 15
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‘IK WORD ALTIJD ZO 
VROLIJK ALS IK NAAR 
HAAR TOE FIETS’
Birthe Jillissen

Maatje voor slachtoffer mensenhandel bij 2GO



‘Toen ik aangenomen werd, noemden ze mij een “bezoek dame” of een “gezelschapsdame”’. 
Birthe Jillissen lacht. ‘In Denemarken hebben we het woord “bezoekvriend”. Een maatje is een 
soort vriend’, vertelt ze. ‘Iedere woensdagmiddag van half vier tot vijf uur ben ik bij mijn maatje. 
Ik word altijd zo vrolijk als ik naar haar toe fiets om haar weer te ontmoeten.’

‘Mijn maatje had het vertrouwen in haar medemensen verloren en dat was niet zonder reden. Als ik 
een heel klein beetje dat leed kan verzachten door een soort vriendschap aan te bieden en daar trouw 
in te zijn, dan ben ik daar heel blij om. Ik vind het ook fijn om mij nuttig te voelen. En nu ik met pensioen 
ben, geeft een vaste activiteit in de week ook structuur aan mijn eigen leven. Het mes snijdt aan twee 
kanten.’

Birthe Jillissen is tweeënzeventig jaar en geboren en getogen in Denemarken. Ze trouwde in  
Nederland. Ze kreeg een dochter en bleef hier wonen. Tot aan haar pensioen werkte ze vooral in 
de zorg. Sinds een jaar is ze maatje in het project 2GO, een project dat slachtoffers van huiselijk  
geweld en mensenhandel ondersteunt door samen dingen te ondernemen. ‘Ik vind het erbarmelijk, 
echt onmenselijk, hoe we in Nederland, of eigenlijk in heel Europa, met vluchtelingen en migranten 
omgaan’, zegt ze verontwaardigd. 

Met haar maatje is Birthe vooral aan het handwerken. ‘Mijn maatje durfde niet naar buiten. Via 
YouTube leerde ze zichzelf hoe je moet haken. Ze was er erg handig in, maar kwam er niet verder 
mee. Mijn eerste opleiding was lerares handwerken, daarom ben ik aan haar gekoppeld. Ik kon haar 
nieuwe dingen laten ontdekken, iets anders leren en samen met haar oefenen. Ik vind het geweldig 
om te zien hoe trots ze is als ze iets gemaakt heeft en hoe ze daardoor langzaam ook weer trots 
wordt op zichzelf. Ze wordt steeds assertiever.’

Birthe kwam bij 2GO via Stek-medewerker Folly Hemrica. ‘Vroeger waren we buren’, licht ze toe. ‘Toen 
Folly ging verhuizen, miste ik haar en we hielden contact. Toen ze me belde was ik al op zoek naar 
vrijwilligerswerk, maar door corona twijfelde ik aan groepsactiviteiten. Het doen van één op één acti-
viteiten voelde veiliger. Zo ben ik Stek ingerold. Ik ben erin getrokken door Folly’, vertelt ze geanimeerd.

Het klikt goed tussen Birthe en haar maatje. ‘Er zijn best dingen die onduidelijk zijn’, vertelt ze. 
‘Ze praat bijvoorbeeld nooit, echt nooit over haar verleden. Ook niet over haar familie in Afrika. Daar 
vraag ik dan ook niet naar. Het is haar goed recht om er niet over te willen praten. Ze gaat naar 
professionele hulpverleners waar ze goed geholpen wordt. Ik ben er voor leuk menselijk contact. En 
dat mag op haar voorwaarden, met waar zij wel of niet over wil praten en wat zij wel of niet wil doen.’

Na even nadenken voegt ze eraan toe: ‘Als maatje bij 2GO moet je zelf niet te nadrukkelijk aanwezig 
willen zijn en niet steeds iets nieuws willen. Deze mensen zijn al zo vaak weggedrukt of onderdrukt 
geweest. Ik denk dat ze vooral iemand nodig hebben die trouw is. Je moet geduldig zijn en extra 
vriendelijk. Voor jezelf is het bovendien leuk als je een beetje humor hebt.’ 

Stralend zegt ze: ‘Ik ben soms een beetje sarcastisch en dat vindt niet iedereen even fijn, maar daar 
moest zij vreselijk om lachen. Het is heel leuk als je ineens dezelfde humor blijkt te hebben. Daar 
was ik echt verbaasd over. Ik zou het contact met haar erg missen. Laatst vroeg ze: “Als ik moet 
verhuizen, ben ik jou dan ook kwijt?” 

IK HEB MET HAAR AFGESPROKEN DAT WE CONTACT BLIJVEN HOUDEN. WE ZIJN NU SOKKEN AAN 
HET BREIEN. ZE MOET ALLEEN DE TENEN NOG.‘

17



18

‘DOOR DE ONTMOETINGEN
RELATIVEER IK MIJN
EIGEN PROBLEMEN’
Harry Leendert Schaap

Gespreksmaatje ouderenproject Blijf je nog even?



Sinds de zomer van 2019 is Harry Schaap gespreksmaatje bij ouderen in het project “Blijf je 
nog even?” ‘Mijn taak bestaat vooral uit conversatie. In het begin is het een beetje aftasten, 
dan heb ik het over algemene, veilige onderwerpen. Gaandeweg kom je meer van iemand te 
weten, maar dan nog blijf ik terughoudend, want er is een groot verschil tussen betrokken zijn 
enerzijds en bemoeizucht anderzijds.’

Harry merkt dat ouderen het fijn vinden om te spreken met een neutraal persoon. ‘Ik ben geen 
familie en ik ben ook geen hulpverlener. Iemand kan bij mij zijn hart luchten over de thuiszorg 
bijvoorbeeld. Een familielid gaat misschien gelijk actie ondernemen.’

Het optimisme van de mensen die Harry bezoekt, vindt hij inspirerend. ‘Wat me opvalt’, vertelt hij, 
‘is dat het mijn eigen problemen relativeert. Ik kwam bij iemand op bezoek die als hobby schilderde, 
maar nu bijna blind is. Ik zou dan bij de pakken neer gaan zitten, maar hij niet. Hij probeert gewoon 
iets anders. Dat was voor mij een eyeopener. Laat je je leiden door je beperkingen of zoek je andere 
mogelijkheden?’

Harry kwam bij “Blijf je nog even?” via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). 
‘Het UWV wilde mij activeren’, vertelt hij. ‘En één van de dingen om mij te activeren was 
vrijwilligerswerk zoeken. Ik ben op verschillende sites gaan kijken en kwam zo bij “Blijf je nog 
even?” terecht.’ Harry vertelt dat het vrijwilligerswerk zijn perspectief vergroot. ‘Op mijn manier zit 
ik ook in een kringetje’, zegt hij. ‘Ik probeer me daar bewust van te zijn.’

Harry is geboren en getogen Hagenees. Hij studeerde rechten in Leiden en werkte betaald en 
onbetaald onder andere bij Vluchtelingenwerk en de Chinese Brug, een welzijnsorganisatie voor 
inwoners van Den Haag met een Chinese migratieachtergrond. ‘Het bezoeken van ouderen bereidt 
me als het ware ook een beetje voor op wat mij later eventueel kan gaan gebeuren’, zegt hij. ‘Din-
gen die voor mij nu nog heel gewoon zijn, zoals boodschappen doen of een stukje lopen, die zijn 
voor de mensen bij wie ik op bezoek ga, niet meer vanzelfsprekend.’

‘Als gespreksmaatje bij “Blijf je nog even?” is het belangrijk om in elk geval onbevooroordeeld te zijn’, 
zegt Harry. ‘Je moet open zo’n contact in kunnen gaan. En je moet voldoende gespreksstof hebben, 
want het is geen natuurlijk proces, omdat je niet voor elkaar hebt gekozen, zoals in een vriendschap. 
Kunnen relativeren is ook belangrijk, in de zin van, wat ik niet belangrijk vind, dat kan voor een ander 
wel belangrijk zijn. Je achtergrond en je opleiding moet je af kunnen stemmen op de achtergrond en 
de opleiding die de ander heeft. 

Het contact, dat is voor Harry primair het meest belangrijke. ‘Het is ook een deel eigenbelang dat 
ik dit doe. Door dit werk te doen, beperk ik mijn eigen isolement. 

ALS “BLIJF JE NOG EVEN?” ZOU STOPPEN, DAN ZOU IK DENK IK IETS ANDERS GAAN ZOEKEN BINNEN DE 
ORGANISATIE. VOOR MIJ IS HET ALLEEN MAAR GOED DAT IK DIT SOORT DINGEN BLIJF DOEN..’

19



20

‘JE MOET INTERESSE 
IN MENSEN HEBBEN’ 
Joke Hoorens van den Berg-Moerman

Medewerker voedselbank buurt-en-kerkhuis de Paardenberg



‘Je moet het gewoon doen, mensen helpen, ja toch?’ Joke Hoorens van den Berg–Moerman 
besloot vrijwilligerswerk te gaan doen toen haar vier kinderen het huis uit gingen. Eerst werkte 
ze bij een dominee. Het was haar dochter Anita die haar later buurt-en-kerkhuis de Paardenberg 
aanraadde. ‘Ze zei: “Jôh Mam, dat is echt iets voor jou. Hartstikke leuk. Je mag daar als gastvrouw 
koffie en thee schenken.” Ik ben gaan kijken en heb me ingeschreven. Dat is alweer ruim veertien 
jaar geleden.’

Inmiddels werkt Joke iedere donderdag bij de Paardenberg in de Julianakerk in Haagse wijk 
Transvaal bij het uitgiftepunt van de Voedselbank. ‘Ik deel het voedsel uit en ik help de mensen 
om de tassen in hun boodschappenkarretjes te zetten. Ook zit ik vaak met een krat in de gang, 
waardoor de mensen weer naar buiten gaan. Mensen kunnen dan wat ze niet willen hebben in 
het krat stoppen en weer andere mensen, die die spullen wel willen, die kunnen ze er dan weer 
uitpakken.’ Als mensen dingen teruggeven, maakt Joke een praatje met ze. ‘Dat komt best vaak 
voor, bijvoorbeeld omdat iemand halal vlees wil’, vertelt ze. ‘Met de mensen praten, dat vind ik 
het leukst.’

Met haar eenentachtig jaar doet Joke van alles, behalve stilzitten. Ze werkt niet alleen als vrij-
willigster bij buurt-en-kerkhuis de Paardenberg. Op vrijdag werkt ze bij het uitgiftepunt van de 
Voedselbank op het Jonckbloetplein en op maandag werkt ze daar in de Weggeefwinkel. ‘Ik zou 
nog wel meer willen doen’, zegt ze energiek, ‘maar je moet ook tijd maken voor jezelf. Ik houd 
ervan om thuis de boel gezellig te maken, om op mijn kleinkind te passen en om naar de nagel-
studio te gaan, zulke dingen, weet je wel? Je moet wel een beetje bijblijven’, lacht ze.

Wat ze leuk vindt aan het vrijwilligerswerk? ‘Ik vind het gewoon leuk om met mensen om te 
gaan. Er is eigenlijk niets wat ik niet leuk vind. Ik ben met alle dingen altijd heel enthousiast. Het 
is altijd gezellig.’ Joke houdt ervan om voor anderen te zorgen. ‘Thuis maak ik ook tassen met 
eten voor mensen die het niet zo breed hebben. Die neem ik dan mee naar de Weggeefwinkel, 
waar iemand ze ophaalt om weer uit te delen aan andere mensen die het nodig hebben.’

‘Helpen hoeft overigens niet altijd op financieel gebied te zijn’, legt Joke uit. ‘Het kan ook gewoon 
op interesse, samen lunchen of samen een bakkie drinken. Je moet interesse in mensen hebben 
om dit werk te kunnen doen.’

ALS ZE ER MEE ZOU MOETEN STOPPEN ZOU ZE HET CONTACT MET DE MENSEN ENORM MISSEN. 
‘MAAR IK GA NIET STOPPEN!’, ROEPT ZE UIT. ‘STOPPEN DOE IK PAS ALS IK MIJN OGEN SLUIT. 
DAT BEN IK NOG NIET VAN PLAN. NEE, STOPPEN? LEKKÂH. 
STEL JE VOOR, DAN HEB JE NIKS TE DOEN, DAT IS OOK NIET GOED VOOR JEZELF.’
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‘IK DOE KALM AAN, ZODAT
HET LIJNTJE NIET BREEKT’
Henri Brekveld

Zorgmaatje Over de drempel



‘Het klikte gelijk’, vertelt Henri Brekveld. ‘Al tijdens het intakegesprek hadden we een connectie. 
Mijn cliënt is altijd aan het knutselen met elektronica en allerlei technische zaken. Ik vind dat 
ook interessant. We snappen elkaar wel in die dingen. Het is in zijn huis alleen heel benauwd 
allemaal, claustrofobisch.’ Henri is sinds een jaar zorgcoach bij Over de Drempel, een project dat 
mensen in vervuilde en vereenzaamde situaties helpt om hun leefomgeving te verbeteren.

‘Van tevoren app ik altijd even of het uitkomt’, vertelt Henri. ‘Ik heb de sleutel. De driekamerwoning 
staat helemaal vol met gedoe. Mijn cliënt verblijft alleen in zijn woonkamer. Van de kamerdeur naar 
de bank loopt een heel smal paadje. In die bank, daar leeft hij. Daar slaapt hij ook. Hij kan alles doen 
vanaf de bank door een soort commando paneel, met allerlei knopjes en schakelaartjes, waarmee hij 
het licht aan kan doen, zijn computer aan kan zetten, de camera buiten kan bedienen. Verder staat 
er overal van alles, vier koffiezetapparaten, vier schroefboren, overal snoeren, USB-sticks, schijven, 
heel veel gereedschap en heel veel elektronica… 

In principe kom ik één keer in de week, maar tussendoor hebben we ook veel contact. Hij schrijft mij 
lange teksten. Hij houdt erg van katten. Meestal komen ze aanlopen en hij verzorgt ze dan. En mijn 
dochter had onlangs een nest jonge poesjes. Van foto’s en filmpjes van de katten kan hij heel ontroerd 
raken. Ook schrijft hij mij vaak over problemen met instanties. Hij heeft regelmatig iets te klagen en te 
mopperen. Soms slaapt hij slecht. Hij heeft ernstige rugklachten en slikt continu veel pijnstillers.’

Henri is geboren en getogen in Apeldoorn. Hij deed er de LTS en daarna nog een tijdje MTS. In 1987 
verhuisde hij, vanwege zijn vriendin, naar Den Haag. Op de Koninklijke Academie voor de Beeldende 
Kunsten (KABK) volgde hij op latere leeftijd de richting fotografie. ‘Ik heb wel ervaring met mensen 
die een beetje aan de onderkant van de samenleving zitten’, vertelt hij. ‘Ik fotografeerde veel in 
‘achterbuurten’ en werkte met Roma zigeuners. Ik heb altijd een open houding gehad. Ik benader 
mensen niet als slachtoffers of vreemde gevallen. Het vertrouwen opbouwen gaat bij mij altijd 
heel snel, dat ben ik wel gewend eigenlijk.’ 

Die ervaring kwam Henri goed van pas toen hij een jaar geleden reageerde op een oproep in het 
wijkblaadje van Duinoord. ‘Ik heb zelf ook wel die neiging, dus ik weet hoe het werkt.’ Hij lacht. ‘Ik 
maak wel eens een videootje van mijn eigen rommelhok, waar het regelmatig uit de hand loopt. 
Die beelden stuur ik dan door. Daar wordt hij helemaal blij van. “Zo erg is het bij mij niet! Bij mij kan 
je nog gewoon lopen”, zegt hij dan. Je moet er ook wel de humor van in zien hoor, van al die ellende, 
ja echt. Het is triest, maar soms is het ook gewoon om te lachen, zoveel rotzooi.’

‘Je moet je heel goed kunnen verplaatsen in deze mensen’, aldus Henri. ‘Je moet ze heel serieus 
nemen en respectvol omgaan met al hun spullen. Je moet vooral niet proberen om te snel te gaan 
ofzo, dat werkt echt niet. Ik doe kalm aan, zodat het lijntje niet breekt. Ik heb ook wel eens de neiging 
om zelf bij hem iets weg te gooien omdat ik dan denk, dat is niks en staat alleen maar in de weg, 
maar dan blijkt iets toch weer een emotionele waarde te hebben en ja, dan moet je dat accepteren.’ 

Henri vindt het erg leuk om iemand te kunnen helpen en te merken dat je iemands leven kan verbeteren. 
‘Ik probeer hem dingen aan te reiken en hij pikt veel op. In het begin ging ik altijd tussen de zooi ergens op 
een kistje zitten. Op een goed ogenblik stond er ineens een stoel voor me klaar. Hij stelt het bezoek heel 
erg op prijs. “Ik ben in jaren niet zo gelukkig geweest”, heeft hij gezegd. Dat is dankbaar werken. 

HET IS NATUURLIJK NIET ZO DAT IK HET ALLEEN MAAR VOOR DE ANDER DOE. HET IS OOK VOOR 
MEZELF. DAT ZEG IK HEM OOK. ER IS SPRAKE VAN WEDERKERIGHEID.’
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‘PUZZELEN TOTDAT JE EEN
OPLOSSING HEBT GEVONDEN’
Ineke van Beijnum 

Medewerker medische hulpverlening Den Haag Wereldhuis



‘Elke donderdag spreek ik bij Den Haag Wereldhuis met mensen zonder geldige verblijfspapieren 
die problemen ondervinden in de toegang tot gezondheidszorg. Ik heb meestal met vier mensen 
afspraken staan en ontmoet vaak een veelvoud daarvan. De toegangsproblemen liggen soms bij 
de patiënt zelf, omdat hij bang is om zich te registreren, omdat hij niet weet dat een zorgverlener 
een geheimhoudingsplicht heeft. Er spelen vaak financiële problemen. Ook als een zorgverlener 
en een patiënt elkaar verkeerd begrijpen of omdat er verkeerde verwachtingen zijn, kunnen 
problemen ontstaan. Het mooie is dat heel veel van die drempels te slechten zijn.’

Ineke van Beijnum raakte al op haar zeventiende gefascineerd door gezondheid en ziekte. Ze volgde 
de opleiding tot verpleegkundige, deed vervolgens het HBO-V en studeerde ook nog gezondheids-
wetenschappen. Ze werkte in ziekenhuizen in Tiel en Gouda en ze coördineerde een eerstelijns  
samenwerkingsverband van een huisartsenpraktijk, thuiszorgorganisatie, fysiotherapeuten en 
een apotheek die de zorg in een kwetsbare wijk beter op elkaar af wilden stemmen. ‘De ongelijk-
heid triggert me’, licht ze toe. ‘De sociaaleconomische omstandigheden waarin je leeft, maken zo’n 
groot verschil uit voor je gezondheid en je levensverwachting.’

Een advertentie in het blad OneWorld bracht haar in 2015 naar Dokters van de Wereld en in 2017 
werd ze vrijwilliger in het Den Haag Wereldhuis van Stek. ‘Ik houd er niet van om elke dag hetzelfde 
te doen’, vertelt ze. ‘Hier zijn de vragen soms hetzelfde, maar de achtergronden zijn zo verschillend. 
Ik houd van de diversiteit aan mensen en gezondheidsproblemen. Ik ben wel aan het bed  
geschoold, maar ik raakte steeds meer betrokken bij het beleid en onderwijs en onderzoek. In dit 
werk heb ik weer rechtstreeks met patiënten te maken en dan ook nog met mensen met bijzondere 
verhalen in moeilijke leefomstandigheden.’ 

Behalve basiskennis van publieke gezondheid is het voor dit werk belangrijk om veel geduld te 
hebben, aldus Ineke. ‘Je moet willen puzzelen totdat je een oplossing hebt gevonden. Lukt het 
niet linksom, dan rechtsom, of bovenlangs, of onderlangs of nog weer anders. Goed blijven com-
municeren over waar je mee bezig bent, zowel met de andere professionals die je betrekt als met 
de persoon zelf, is ook essentieel. Soms duurt het maanden, soms zelfs jaren en soms is er geen 
echte oplossing mogelijk.’

‘Je moet goed om kunnen gaan met teleurstellingen. Het moeilijkste vind ik het onrecht, de  
uitzichtloosheid en de machteloosheid. Anderhalve week geleden sprak ik een dame van zeventig, 
van Marokkaanse afkomst, die dakloos is. Voor een verpleeghuis komt ze alleen in aanmerking als 
ze haar heup breekt of bijna doodgaat. Ze heeft vijfentwintig jaar tegen kost en inwoning in Ne-
derland gewerkt als oppas en schoonmaakster. Nu ze hulpbehoevend wordt, zwerft ze met haar 
spullen in een plastic tasje over straat.’ 

Ineke licht toe: ‘dat de toegang tot zorg in Nederland geregeld is, omdat het een mensenrecht is, 
dat is best uniek in Europa. Maar ook in Nederland schenden we dagelijks mensenrechten. Het 
systeem telt zoveel regeltjes, mensen lopen erin vast. Het is bijna niet om door te komen. De 
menselijke maat ontstaat in de persoonlijke ontmoeting en de toepassing van de regels, want in 
het systeem past niemand. Het leuke van het Den Haag Wereldhuis is dat ik in een uniek team van 
sociaal, maatschappelijk en juridisch geschoolde collega’s werk, we vullen elkaar aan. Collega’s zijn 
zelf ook afkomstig van alle continenten. Het zijn mensen die de bezoekers heel goed begrijpen en 
echt achter de vraag kijken. 

HET DAGELIJKS OVERLEVEN KOST MENSEN ZONDER PAPIEREN ENORM VEEL ENERGIE. IK HEB EEN 
DIEP RESPECT VOOR DE MENSEN DIE IK ONTMOET EN IK VIND HET EEN EER OM HEN VAN DIENST 
TE KUNNEN ZIJN.’
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Maatjesprojecten van Stek in Den Haag 

n Blijf je nog even?
Maatjesproject ouderen
070-318 1616
stekdenhaag.nl/blijfjenogeven

n Budgetmaatjes070
Maatjesproject
voor mensen met schuldproblemen
070-318 1616
budgetmaatjes070.nl

n Over de Drempel
Maatjesproject voor vereenzaamde  
mensen in ernstig vervuilde woningen
070-318 1616
stekdenhaag.nl/overdedrempel

n 2GO
Maatjesproject voor mensen die 
slachtoffer zijn geworden van 
mensenhandel of van huiselijk geweld
070-318 1616
stekdenhaag.nl/2GO

Projecten van Stek van en voor jongeren

n JONG Transvaal | Schilderswijk
Huiswerkbegeleiding voor jongeren  
tussen de 12 en 18 jaar
Paardenbergstraat 1
2572 XH Den Haag
070-318 1616
stekdenhaag.nl/jong

n Zinzoekers
Open community van twintigers en 
dertigers in Den Haag, die samen zoeken 
naar betekenis en die een bijdrage willen 
leveren aan de stad en elkaars leven.
070-318 1616
zinzoekers.nl
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ENTHOUSIAST GEWORDEN OM VRIJWILLIGERSWERK TE DOEN? 
NEEM DAN EEN KIJKJE OP ONZE VRIJWILLIGERSVACATUREBANK: 
STEKDENHAAG.NL/VRIJWILLIGERSBANK

VOOR MEER INFORMATIE KAN JE CONTACT OPNEMEN MET JAN GROTENDORST, 
COÖRDINATOR VRIJWILLIGERSBELEID: JGROTENDORST@STEKDENHAAG.NL

“Wie uit liefde 
geeft, heeft veel 
te ontvangen.”
Derk Stegeman
directeur
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n BUURT-EN-KERKHUIS BETHEL
Thomas Schwenckestraat 28/30
2563 BZ Den Haag
070-318 1656 / 06 3895 1638
betheldenhaag.nl

n BUURT & LUKASKERK
Om en Bij 2
2512 XP Den Haag
070-318 1652 / 06 5773 4987
stekdenhaag.nl/buurtenlukaskerk

n BUURT-EN-KERKHUIS DE PAARDENBERG
Paardenbergstraat 1
2572 XH Den Haag
070-318 1660
stekdenhaag.nl/paardenberg

n BUURT-EN-KERKHUIS SHALOM
Vrederustlaan 96
2543 ST Den Haag
070-318 1630 / 06-2040 1618
stekdenhaag.nl/shalom

n DE KINDERWINKEL
Van Baerlestraat 113/115
2533 LK Den Haag
070-318 1680
kinderwinkeldenhaag.nl

n KARIBOE BIBI
Vrederustlaan 96
2543 ST Den Haag
070-318 1691
stekdenhaag.nl/kariboebibi

n DEN HAAG WERELDHUIS
Hooftskade 87
2526KB Den Haag (per juni 2022) 
070-318 1672 / 070-318 1658
denhaagwereldhuis.nl

n KANTOOR STEK DEN HAAG 
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag 
070-318 1616
stekdenhaag.nl

LOCATIES VAN STEK IN DEN HAAG



COLOFON  
  

n  Fotografie    Rogier Chang

n  Systematiseren data   Jentina Kranendonk

n  Teksten en eindredactie  Camie van der Brug

n  Tekst revisie    Jan Grotendorst, Marianne Polderman

n  Vormgeving    Joke Schat

‘Vrijwilligers in beeld’ is een uitgave van:
  
Stek, stichting voor stad en kerk
Postbus 371
2501 CJ Den Haag  

Bezoekadres
Parkstraat 32

070 318 16 16  
info@stekdenhaag.nl  
stekdenhaag.nl  
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Zarnier Hans Carolien Marga Tymo Arie Bart Willibrord 
Annemarie Kees Pauline  Henny Charmain & Danique 
Peter Gijs  Bruun  Amanda Michael Mark Ingrid Jouke 
Annemarie Ronald Conny Erik Joost Maurits Margriet 
Albert Sander Nina Tjacco Doerga Cindy Sharita Dieuwkje 
Peter Anke Joop Joël Marianne Gerard Waadjid John Stijn 
Kirsti Mariska Jaap Lieuwkje Geurt Jan Kim Geeta Melanie 
Rianne Kees Berna Michiel Antoine Pieter Rogier Jan Willem 
Laura Boudewijn Eduard Patricia Tunahan Jurjen Hugo 
Gijs Sandy Robert Roel Boy Ahid Bo Stijn Annemarie Evira 
Erik Jan Deevie Vera Michiel Philip Jouke Sumera Thomas 
Marwa Henk Sarita Sijb Marga Lidy Janny Ahmad Tahir 
Arda Amina Ramesh Xander Gerrit Eugenie Rik Hans Bert 
Dick Joseé Christa Lieuwe Tamme Maud Alex Javier Peter 
Cisca Galya Zabida Mariam Nanda Ria Michiel  Wouter Kim 
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