JAARVERSLAG 2019
OECUMENISCH AANDACHTSCENTRUM

Uitzicht bieden….

Schoolstraat 18, 2511 AX Den Haag
www.aandachtscentrumdenhaag.nl

Luisteren
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik vraag.
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint te vertellen
waarom ik iets niet moet voelen zoals ik het voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat jij iets moet doen
om mijn probleem op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.
Misschien is dat de reden waarom
voor sommige mensen bidden werkt:
omdat God niets terug zegt en
hij geen adviezen geeft of
probeert de dingen voor je te regelen.
Hij luistert alleen maar en vertrouwd erop
dat je er zelf wel uitkomt.
Dus alsjeblieft, luister alleen
probeer me te begrijpen.
En als je wilt praten,
wacht dan even en ik beloof je
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.
Anoniem

Voorkant: schilderij van Free Sterckx
die in het Aandachtscentrum exposeerde in november, december 2019
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VOORWOORD

Beste Lezer,
Het is mij een waar genoegen om mijn eerste voorwoord bij het jaarverslag van het
Aandachtscentrum te mogen schrijven. Afgelopen jaar ben ik Harrie van Bommel opgevolgd
als voorzitter van het bestuur van het Aandachtscentrum. Hoe is het zo gekomen?
In de kerkelijke wandelgang van de Duinzichtkerk schoot Harrie mij enige tijd geleden aan
tijdens de zondagse koffie met de vraag of ik wellicht voorzitter van het Aandachtscentrum
wilde worden.
De vraag sprak mij direct aan. In het verleden ben ik in Den Haag actief geweest als diaken
en het werk van het Aandachtscentrum was mij niet onbekend. Harrie sprak met zoveel
bevlogenheid over de missie van het Aandachtscentrum dat ik graag een keer naar een
bestuursvergadering wilde komen. Van beide kanten was er een klik. Met veel plezier heb ik
dan ook in 2019 de voorzittershamer van Harrie overgenomen. Wij zijn hem zeer erkentelijk
voor zijn inzet en betrokkenheid bij het Aandachtscentrum de afgelopen jaren.
In deze hectische tijd waar veel mensen aandacht vragen, ja soms zelfs opeisen, geven de
vrijwilligers van het Aandachtscentrum warme en persoonlijke aandacht aan wie het ook
maar nodig heeft. Een locatie voor onbaatzuchtige sociale bewogenheid midden in de grote
stad. Wat een prachtige missie!
De komende periode wil ik graag met volle inzet verder vorm en inhoud geven aan deze
missie samen met de rest van het bestuur, de vrijwilligers, de kerken en alle andere
betrokken instanties. Een bijzonder initiatief dat we moeten blijven koesteren. Ik reken ook
op uw steun!
Ik wens u veel leesplezier!
Geran Kaai, voorzitter
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VAN HET BESTUUR
Het Aandachtscentrum is om twee redenen uniek: vanwege zijn doelstelling en vanwege zijn
organisatie. De doelstelling is het geven van aandacht aan iedereen die binnenkomt. Om
binnen te komen hoeft een bezoeker alleen zijn/haar (soms gefingeerde) naam op te geven.
Aandacht geven klinkt eenvoudig, maar vraagt veel meer van de gever (vrijwilliger) dan men
zich gewoonlijk realiseert. De kern van aandacht geven is dat de ander gezien wordt zoals
hij/zij is.
Daarnaast zijn de vrijwilligers de dragers van het Aandachtscentrum. Zij zijn in hoge mate
zelf verantwoordelijk voor een goede invulling van hun werk. Die wijze van invulling kan
veranderen omdat bijvoorbeeld de samenstelling van de bezoekers verandert of omdat de
maatschappij verandert. In dat opzicht is het Aandachtscentrum een open organisatie
waarin de vrijwilligers steeds lerend hun weg moeten vinden.
Voor het Aandachtscentrum is het bestuur eindverantwoordelijk. Die eindverantwoordelijkheid brengt met zich mee dat het bestuur zich achter de doelstelling van het Aandachtscentrum schaart en bijgevolg de voorwaarden en mogelijkheden schept die het de
vrijwilligers mogelijk maakt hun werk adequaat en met voldoening te kunnen uitvoeren. In
het samenspel met de vrijwilligers betracht het bestuur een zekere afstand, maar voelt zich
tegelijkertijd betrokken bij alles wat zich op de werkvloer afspeelt.
Tot de taken van het bestuur behoort natuurlijk ook het leggen en onderhouden van
contacten met alle instanties in de buitenwereld die voor het voortbestaan van het
Aandachtscentrum essentieel zijn.
Ook in 2019 werden de vergaderingen van het bestuur bijgewoond door de pastor en
vrijwilligerscoördinator van het Aandachtscentrum. Hun visie en meningen blijven voor het
bestuur van grote waarde.
De belangrijkste besluiten en gebeurtenissen zullen nu kort de revue passeren:
• Op persoonlijk vlak waren dat:
o Het vertrek van Marina Sonneveld per 1 februari als pastor Aandachtscentrum en het
aantreden op die dag van Kitty Mul als nieuwe pastor.
o De overdracht van de voorzittershamer door Harrie van Bommel aan Geran Kaai op
21 maart tijdens de Algemene Leden Vergadering van het Aandachtscentrum.
o Het op 2 april aantreden van Barbara Heubeck-Duijts als nieuwe
vrijwilligerscoördinator en opvolgster van Kitty. De keuze voor haar volgde na een
advies van de sollicitatiecommissie (pastor, 2 leden Coördinatie Team (CT) en
secretaris bestuur). Zij kreeg een aanstelling voor één jaar met oog op een vervolg.
Tussen 1 juli 2017 en 1 februari 2019 heeft Marina als pastor het Aandachtscentrum
geleid. In deze periode heeft zij zich vooral toegelegd op professionalisering van de
vrijwilligers d.m.v. trainingen ‘hoe adequaat om te gaan met bezoekers’ en was zij zeer
betrokken bij de viering van het 35 jarig bestaan van het Aandachtscentrum op 20 en 21
april 2018.
Harrie is zeven jaar voorzitter van het bestuur geweest. In zijn periode kwam er veel op
het bestuur af (o.a. nieuwe wijze van besturen, mede m.b.t. omgang met vrijwilligers,
vraagstukken over veiligheid, weerbaarheid, professionalisering van vrijwilligers, vaste
aanstelling van pastor en vrijwilligerscoördinator, diversiteit bezoekers en hoe daarmee
om te gaan). Door iedereen in zijn/haar waarde te laten, maar tegelijkertijd op heldere
wijze aan nieuwe ideeën en inzichten vorm te geven, liet hij het Aandachtscentrum
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uitstekend achter.
• Het bestuur heeft ook in 2019 met grote interesse de discussie gevolgd die binnen de
vrijwilligers gevoerd wordt over het omgaan met bezoekers. Die discussie heeft alles te
maken met de geleidelijke verandering van de samenstelling van de bezoekersgroep en
richt zich onder meer op de vraag: ‘hoe kun je zinvol aandacht geven aan bezoekers
waarmee je als gevolg van taalproblemen niet of nauwelijks kunt praten?’
• Het bestuur vond het verzoek van de voorzitter van het Coördinatie Team om naast de
pastor en de vrijwilligerscoördinator de reguliere bestuursvergaderingen bij te kunnen
wonen, een goed idee en heeft dat verzoek ingewilligd.
• Jaarlijks krijgt het Aandachtscentrum subsidie van de gemeente Den Haag. Deze subsidie
komt volledig ten goede aan het Aandachtscentrum. De gemeente Den Haag heeft het
Aandachtscentrum gevraagd of het bereid is:
o Deel te nemen aan bepaalde bijeenkomsten met de gemeente om deze van input te
voorzien voor verbetering van haar sociaal beleid.
o De gemeente inzicht te geven in de soort zorgproblematiek die men in het
Aandachtscentrum aantreft om zo de gemeente een beter beeld te geven van de
zorgproblematiek in de gemeente Den Haag. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om
privéinformatie.
o Tot samenwerking met andere partners
(strategisch partnership).
Het bestuur heeft de gemeente laten weten dat het, in
de gedachte dat tegenover de gemeentelijke subsidie
een tegenprestatie op zijn plaats is, graag mee wil
denken over verbeteringen in het sociaal beleid. Binnen
het Aandachtscentrum zal het bestuur ook kijken op
welke manieren het Aandachtscentrum inzicht kan
geven in de (multi)problematiek van de bezoekers.
• Het bestuur beraadt zich over de wijze waarop het Aandachtscentrum op een
professionelere wijze georganiseerd kan worden, dit met het oog op de toekomst.
• Zoals uit het verslag van de penningmeester blijkt heeft het bestuur zorgen over hoe het
in de naaste toekomst financieel met het Aandachtscentrum zal gaan. Die zorg is van dien
aard dat er een moment kan komen dat het bestuur zich de vraag moet stellen of het
Aandachtscentrum, wil het zijn unieke doelstelling kunnen behouden, ook organisatorisch
moet veranderen, bijvoorbeeld door een (strategische) partnership aan te gaan.
Zover is het nog niet, maar een serieus doordenken over de naaste toekomst van het
Aandachtscentrum, is geboden.
Het bestuur wil alle vrijwilligers die zich in 2019 op onbaatzuchtige wijze ingespannen
hebben om het werk van het Aandachtscentrum mogelijk te maken, hartelijk dankzeggen.
Het bestuur heeft grote waardering voor de wijze waarop de vrijwilligers hun - niet zelden
moeilijke werk – invullen en vorm geven.
Daarnaast wil het bestuur ook iedereen bedanken die met zijn of haar geldelijke giften of
daden het werk in het Aandachtscentrum ondersteund heeft.
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Samenstelling bestuur per 31 december 2019:
Geran Kaai, voorzitter
Theo van Woerkom, secretaris
Ludger Brummelaar, penningmeester
Monique van Setten, lid
Sara de Weerd, lid
Theo van Woerkom, secretaris

FINANCIËLE EXPLOITATIE OVER HET KALENDERJAAR 2019
Het jaar 2019 wordt helaas gekenmerkt door stijgende kosten en afnemende inkomsten. Dit
heeft geleid tot een forse aanslag op de algemene reserve van circa 20.000 euro. Enerzijds
hebben een aantal lidkerken - veelal noodgedwongen - keuzes moeten maken die ertoe
geleid hebben dat zij minder bijdragen als lid. Anderzijds stegen de dagelijkse kosten van de
exploitatie fors. Het betrof hier kosten voor bijvoorbeeld heel veel meer koffie i.v.m. de
toename aan bezoekers, maar ook voor noodzakelijke opleidingen (hoe om te gaan met
verwarde bezoekers) van de medewerkers.
Ook bij de Vrienden van het Aandachtscentrum lukte het niet, ondanks diverse pogingen, de
ingeslagen tendens tot afnemende bijdragen te keren. Gelukkig waren er ook nog steeds
fondsen en een subsidie van de gemeente Den Haag die samen met overige inkomsten bijna
90.000 euro omvatten.
Ook voor 2020 zal rekening moeten worden gehouden met verder stijgende kosten (o.a. een
aanzienlijke huurverhoging) en afname van de klassieke inkomsten. Dat houdt in dat er,
naast het betrachten van zuinigheid onzerzijds, een groter beroep moet worden gedaan op
fondsen, instellingen en mogelijk de overheid. Immers het realiseren van een bezoekersuitje,
een kerstpakket voor bezoekers, het aanbieden van koffie, thee en koek, bedankjes voor
vrijwilligers, etc., blijft de noodzakelijke omlijsting van onze kerntaak: het geven van
aandacht.
En, evenals in het afgelopen jaar, blijft het ook in 2020 noodzakelijk om medewerkenden en
bezoekers in een veilige omgeving te ontvangen. Nodig vanwege de tendens dat er steeds
meer verwarde bezoekers komen of bezoekers die niet in alle omstandigheden voor rede
vatbaar zijn. Die veiligheid zal op professionele wijze moeten worden ingevuld en geborgd
en daar hangt nu eenmaal een prijskaartje aan.
Het bovenstaand betekent evenwel dat, zoals het er nu uitziet, zonder verhoging van
inkomsten het Aandachtscentrum slechts nog een klein aantal jaren zijn werk kan
voortzetten. Daarna zal het financieel wellicht niet meer mogelijk zijn om verantwoord
verder te gaan. Ofwel: alle hens aan dek om meer middelen aan te boren, na te denken hoe
verder te gaan, en te mogen hopen op uw hulp!

Ludger Brummelaar, penningmeester
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VAN HET COÖRDINATIETEAM (CT)

Luisteren
Het gedicht aan de binnenkant van het titelblad geeft precies weer wat we in het
Aandachtscentrum proberen te doen. ‘Proberen’, want we komen er steeds weer achter
hoe moeilijk dat is: open en onbevooroordeeld luisteren naar elkaar. Hoe luister je naar
iemand als het heel druk is en andere bezoekers om koffie en thee vragen? Hoe luister je als
er meer mensen tegelijk om aandacht vragen? Hoe luister je naar mensen die niet de taal
spreken maar wel iedere dag in het Aandachtscentrum komen? Hoe luister je als er van alles
in je eigen leven speelt wat om aandacht vraagt of als je zelf moe bent? Hoe luister je als je
niet precies op één lijn zit met de andere twee vrijwilligers met wie je moet samenwerken?
Hoe luister je als er net een incident heeft plaatsgevonden dat je van streek heeft gemaakt
of als je bang bent voor een bezoeker? Er zijn zoveel factoren die het zodanig luisteren dat
iemand zich gehoord voelt, kunnen belemmeren.
En toch proberen we het iedere dag weer in het Aandachtscentrum. We proberen met
elkaar een gezellige en open sfeer te scheppen in een veilige huiskamer. Dat is niet altijd
eenvoudig met bezoekers die psychiatrisch patiënt zijn, verslaafd, of een kort lontje hebben.
En toch lukt het ons meestal!
De wereld van de bezoekers en de wereld van de medewerkenden liggen ver uit elkaar en
toch – en dat is het wonder van het Aandachtscentrum – vormen we met elkaar een hechte
gemeenschap en is er over en weer zorg en aandacht voor elkaar en zou niemand het
Aandachtscentrum willen en kunnen missen!
Bezoekers
We hebben dit jaar weer meer bezoekers
mogen ontvangen dan verleden jaar; 60 of
meer bezoekers per dag is al lang geen
uitzondering meer. In totaal meer dan 15.000
bezoekers waarvan ongeveer 500 unieke
bezoekers. Deze cijfers laten al zien dat de
meeste bezoekers zeer regelmatig bij ons
komen. Sommigen iedere dag of zelfs
tweemaal per dag, ’s morgens en ’s middags .
Anderen bezoeken ons gedurende een
bepaalde periode en verdwijnen dan weer uit
beeld om redenen waarnaar we meestal
moeten gissen. Soms vertellen ze dat ze werk hebben gevonden, soms is detentie de reden,
of ze krijgen een nieuwe relatie, vertrekken naar een andere stad, een ander land. Onze
bezoekers komen vooral uit de maatschappelijk kwetsbaarste groepen. Bijna iedereen is arm
en moet leven van een uitkering. Velen hebben schulden. Om de huur te betalen en de
ziektekosten zijn ze afhankelijk van toeslagen. Onder hen zijn veel psychiatrische patiënten,
mensen met een verslaving of een verstandelijke beperking, thuislozen en daklozen, van wie
sommigen met uitkering hebben. Veel eenzamen vinden bij ons aanspraak en vriendschap.
Met name van de vrouwelijke bezoekers horen we dat ze zo blij met het Aandachtscentrum
zijn, dat ze bij ons een thuis hebben gevonden. Aan dit ‘thuisgevoel’ dragen zeker ook de
bloemen bij; iedere week zorgt een medewerker die zich daarvoor heeft ingetekend, voor
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kleurige bossen bloemen op de balie en de grote leestafel en op iedere tafel staat een klein
vaasje bloemen.
MOE-landers
De zogenaamde MOE-landers, mensen uit Oost- en Midden-Europa die naar Nederland
komen om te werken, is een constante groep in het Aandachtscentrum. Hoewel we ook hier
een verschuiving zien. Waren er eerst vooral veel Polen, tegenwoordig zijn de Bulgaren de
grootste groep. Ze zijn legaal in Nederland maar als ze geen werk hebben, kunnen ze
nergens terecht. Als ze bij ons komen zijn ze bijna altijd dakloos en hebben geen geld. Ze zijn
niet welkom in de reguliere daklozenopvang (tenzij ze al een tijd in Nederland hebben
gewerkt). In het Aandachtscentrum zitten ze vaak bij elkaar. Logisch, omdat ze elkaar kennen
en hun eigen taal kunnen spreken; de West-Europese talen beheersen ze meestal niet.
Communicatie met hen is daarom moeilijk en dat kan de medewerkenden soms frustreren.
Ze zijn vaak moe omdat ze ’s nachts nauwelijks slapen en proberen hangend in hun stoelen
die slaap wat in te halen. Soms ruiken ze omdat ze nergens kunnen douchen. Voor hen is de
winterkouderegeling een zegen: als het vriest mag iedereen, ook mensen zonder
daklozenpas, binnen slapen. Dan krijgen ze een goede maaltijd en is er douchegelegenheid.
Moeilijke beslissingen
Schorsing: Ook dit jaar hebben we twee
bezoekers voor langere tijd moeten schorsen,
ondanks herhaaldelijke waarschuwingen,
omdat ze voor zoveel onveiligheid en onrust
zorgden dat bezoekers en medewerkenden
bang van hen werden.
Veel van onze bezoekers roken. Omdat ze
daarvoor naar buiten moeten, zorgde dit door
het heen-en-weer-geloop, binnen voor veel
onrust. Steeds vaker gebeurde het dat er in
het halletje alcohol werd genuttigd of geblowd ondanks dat het duidelijk was aangegeven
dat dit verboden was. Er kwamen klachten van een bovenbuurman (die ons overigens
welgezind is) over het blowen. Na intensief overleg in het Coördinatieteam hebben we
besloten bij wijze van proef om het tafeltje en de twee stoelen in het halletje weg te halen
zodat daar niet meer gerookt kan worden. Daarnaast vragen we de rokende bezoekers om
zoveel mogelijk op de Vismarkt of de Grote Markt te roken zodat ze de winkeliers in de
Schoolstraat niet tot last zijn. Deze nieuwe maatregel heeft gezorgd voor veel discussie
onder de medewerkenden. Sommigen waren blij met de maatregel, anderen vonden het
naar dat we de bezoekers die het toch al zo moeilijk hebben nu ook niet meer droog konden
roken. Toch lijkt de maatregel goed uit te pakken en toonden de rokers zelf hier begrip voor
en lopen ze minder heen en weer.

HET AANDACHTSCENTRUM DOOR HET JAAR HEEN
Gebedsmoment
Vier keer in de week (van dinsdag tot en met vrijdag) hebben we tussen de middag een
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gebedsmoment in onze stilteruimte. Wietske Brenters, de eerste vrijwilligerscoördinator,
heeft een map met allerlei mooie teksten samengesteld voor iedere dag in het jaar een
tekst, die we met elkaar lezen. We bidden en steken een kaarsje op. Soms zijn we met twee
of drie medewerkenden en bezoekers, soms zijn we met acht of meer. Het zijn dikwijls
kostbare momenten omdat we een klein inkijkje krijgen in elkaars leven en wat ons
bezighoudt, zowel van bezoekers als medewerkenden. Soms komen bezoekers speciaal voor
dit gebedsmoment, omdat ze hun zorgen willen uiten en kracht nodig hebben.
Geregeld zoeken bezoekers even de rust op van de stilteruimte en steken er een kaarsje op.
Of ze schrijven in het gebedenboek hun zorgen en dank.
Wekelijkse activiteiten
Naast ontmoetingsplek en stilteplek is het er in
het Aandachtscentrum ook de mogelijkheid om
spelletjes te doen. Nog steeds is mens-erger-jeniet het favoriete spel.
De legpuzzel op de voorste tafel bij het raam
trekt vaste bezoekers. Er zijn in de afgelopen
jaren al heel wat puzzels gemaakt. Samen een
spelletje doen of samen puzzelen kan opeens
leiden tot een diepergaand gesprek, ongemerkt
is er dan door de gezamenlijke activiteit
wederzijds vertrouwen gegroeid. Vertrouwen en
verbinding ontstaan ook bij de andere activiteiten. Op woensdagmiddag wordt er gezongen
onder begeleiding van Caroline op de piano. Er zijn bezoekers die speciaal hiervoor komen.
Datzelfde geldt voor de donderdagmiddag als er getekend en geschilderd wordt onder
begeleiding van Mieke. Het blijft steeds een verrassing hoeveel bezoekers meedoen, soms
maar één of twee, soms zit de tafel vol en is het reuze gezellig. Dit jaar is er op de
vrijdagochtend nog de mogelijkheid bij gekomen om te knutselen of handwerken, begeleidt
door Wilhelmina.
Driekoningenpakketten
Dankzij de gulle gaven van een fonds konden we maandagmiddag 7 januari weer de
driekoningenpakketten uitdelen. Aanvankelijk liep het niet storm maar uiteindelijk zijn er die
middag 51 pakketten weggegeven. Het waren mooie, goedgevulde tassen met zoet en
vooral veel hartigheid erin. De bezoekers waren er erg blij mee.
Afscheid van Marina
Op 29 januari namen we afscheid van pastor Marina Sonneveld. Overdag voor de bezoekers
en ’s avonds voor de medewerkenden. Er waren veel mensen en mooie toespraken. Marina
gaf ons een prachtige Herrnhutterster die afgelopen kersttijd in het Aandachtscentrum heeft
geschenen.
Brand
Op 17 februari is er brand uitgebroken op de tweede etage boven het Aandachtscentrum.
De bovenbuurvrouw had een pan op het vuur gezet en was in slaap gevallen. Dankzij de
alertheid van een andere buurman kon zij aan het vuur ontkomen door uit het raam te
springen. In de tijd dat zij in het ziekenhuis lag hebben wij haar parkieten te logeren gehad,
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die duidelijk van zich lieten horen! Gelukkig had het Aandachtscentrum alleen lichte
waterschade.
Daklozenwandeling
Op 7 maart wandelden negen medewerkenden onder leiding van Stefan van het Leger des
Heils langs plekken voor daklozen. Men bezocht de Haagse Zaak en het Sterhuis in de
Wagenstraat (beide locaties zijn van Parnassia) en de
opvang van het Leger des Heils in de Wagenstraat. Het was
een groot succes en maakte veel indruk.
Pasen
Het is traditie dat het Aandachtscentrum Tweede Paasdag
in de middag open is. We hebben dan een paasviering voor
de bezoekers. Dit jaar hadden we ervoor gekozen om deze
in de stilteruimte te houden. Met de beamer lieten we drie
afbeeldingen zien: sombere mensen, vrouwen bij het graf
en de opstanding, verbeeld als rijzende zon. Er ontstonden
hierover mooie gesprekken met bezoekers en
medewerkenden over eigen donkere perioden in het leven
en eigen ‘paaservaringen’. Daarna bracht een van de
bezoekers, een jonge man, de paaskaars binnen vanuit de keuken, een plechtig moment. We
ontstaken allemaal een lichtje aan de paaskaars en baden hand in hand, in een kring staand,
het “onzevader”. We zongen paasliederen waarbij het opviel dat vooral de traditionele
gezangen zoals ‘U zij de glorie’ uitbundig werden meegezongen!
Bezoekersuitje
Op 27 juni was er weer een
bezoekersuitje, voor veel bezoekers een
hoogtepunt in het jaar. Van onze
bezoekers gaan maar weinigen op
vakantie. Zoals ze zelf met veel humor
zeggen, gaan ze meestal naar ‘Balkonia’
of ‘La Balconière’.
Dit jaar gingen we met de bus naar
Werkendam en bezochten daar het
Biesboschmuseum. Het trof ons met
hoeveel belangstelling de bezoekers de
daar gepresenteerde voorwerpen en
verhalen tot zich namen. Natuurlijk was
er koffie met gebak en een heerlijke lunch. We maakten een boottocht, zagen overal sporen
van bevers, en keerden moe en tevreden weer terug naar Den Haag. Als afsluiting aten we
op het Malieveld een pannenkoek. Het was een prachtige, harmonieuze dag met mensen die
zichtbaar genoten en zo dankbaar waren!
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Afscheid
De onderlinge verbondenheid bleek weer eens op 16
augustus toen we met velen, zowel medewerkenden als
bezoekers, aanwezig waren bij de uitvaart van Hennie
Zagwijn, een markante bezoekster die al vele jaren bij ons
kwam. Dit was een grote troost voor haar enige dochter.
Hoewel Hennie het laatste jaar niet meer in het
Aandachtscentrum kwam, omdat ze in zorgcentrum Op de
Laan woonde, waren we haar niet vergeten.

Bezinningsweekend
Op 24 augustus reisden 20 medewerkenden af naar het voormalige klooster Emmaus in
Helvoirt voor de Bezinningsdagen van het
Aandachtscentrum, die om het jaar
worden gehouden. Het thema was
“Samenwerken in geborgenheid”. De
dagen waren voorbereid door de pastor
en de vrijwilligerscoördinator en een
aantal medewerkenden. De onderdelen
van het programma waren divers. Ze
spraken dan eens het hoofd, dan weer de
emotie aan. Er waren praktische
oefeningen zonder woorden en
praatgroepen. Bij heerlijk zomers weer
konden veel programmaonderdelen
buiten plaatsvinden op het grote grasveld
en het terras voor het huis.
Zondagochtend was er een viering met muziek, meditatie, Bijbelteksten en de partner van
een medewerkende vertelde een prachtig verhaal.
Bemoedigd en vervuld van een saamhorigheidsgevoel gingen we huiswaarts om opnieuw
geïnspireerd in het Aandachtscentrum aan de slag, om aandacht te geven.
Bezoek aan de Paardenberg
Het enthousiaste verhaal van Jeannet Bierman van de Paardenberg tijdens een
medewerkendenavond heeft ertoe geleid dat in het najaar drie keer kleine groepjes
medewerkenden op donderdag – als de voedselpakketten daar worden uitgedeeld - naar de
Paardenberg zijn geweest om te kijken hoe het daar is en er inspiratie op te doen voor het
werk in het Aandachtscentrum.
Sinterklaas
Al een week tevoren had Caroline, die wekelijks het zanguurtje op de woensdag verzorgt, de
Sinterklaasstemming erin gebracht door allemaal Sinterklaasliedjes te spelen. Op de dag zelf
kregen de bezoekers een prachtige grote chocoladeletter en nog een consumptiebon voor
chocolademelk, die de volgende dag werd geschonken op de Vismarkt, georganiseerd door
de winkeliersvereniging van de Schoolstraat.
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Adventsviering
OP 18 december was de laatste medewerkendenavond van dit jaar. We begonnen de avond
met een Adventsviering waarin het gedicht Adventsganger van Herman Andriessen centraal
stond, waarin het onder andere gaat over ‘vrede in het huis van je ziel’ en het spanningsveld
tussen wachten en actief zijn. We zongen kerstliederen begeleid door straatpastor Hanneke
Allewijn. Zij improviseerde zo mooi op Stille nacht, heilige nacht dat velen van ons tranen in
de ogen kregen. Daarna hadden we een gezellig samenzijn. We genoten van al het eten dat
we hadden meegenomen en we namen afscheid van Tiny en Eric die beiden heel veel voor
het Aandachtscentrum hebben betekend.
Kerst
Op tweede kerstdag waren ’s middags
veel medewerkenden aanwezig om het
kerstfeest voor de bezoekers te doen
slagen. Er waren volop zoetigheden,
dankzij de gulle gave van de Abdijkerk.
Toen iedereen wat had gehad
begonnen we met de kerstviering. Het
was zo druk dat niet alle bezoekers in
de achterruimte konden en daardoor
de viering niet goed konden
meemaken. Het kerstverhaal over de
tijger en het geitenbokje die vrienden
werden, maakte op een bezoeker zo’n
indruk dat hij er hoop uit putte dat het
misschien toch nog goed zou kunnen komen tussen hem en zijn huisbaas, die hem uit zijn
kamer wilde zetten.

COMMUNICATIE
Interne communicatie
Het Coördinatieteam vergadert ieder eerste maandag van de maand (behalve in augustus)
en de belangrijke besproken zaken worden naar alle medewerkenden gecommuniceerd via
de ODA, Onder de Aandacht, die dus 11 keer per jaar verzonden wordt. Daarnaast is ons
interne blad A Say in 2019 een keer verschenen in november.
Medewerkendenavonden
De medewerkendenavonden zijn er om elkaar beter te leren kennen en voor verdieping en
scholing. We nodigen sprekers uit over onderwerpen die relevant zijn voor ons werk in het
Aandachtscentrum of wisselen dit af met gezellige activiteiten die onze verbondenheid met
elkaar en het vertrouwen in elkaar versterken.
•
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In februari keken we naar de film ‘I, Daniel Blake’, een schokkend en ontroerend drama
over hoe goedwillende mensen vermorzeld worden door de onbarmhartig gehanteerde
regelgeving. Sommigen van ons meenden dat het in Nederland niet zo erg is maar helaas

•

•

•

•

•
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kennen we genoeg voorbeelden van mensen in Den Haag die op eenzelfde manier
dakloos zijn geworden.
Eind maart vertelde Mathijs Beijer, ervaringsdeskundige, over de NA, Narcotics
Anonymous, en het Twaalf Stappenplan, een beproefde methode om blijvend te stoppen
met verdovende middelen of een alcoholverslaving, door wekelijks of vaker naar
bijeenkomsten te gaan. Hij riep veel mededogen op omdat uit alles bleek hoe moeizaam
de weg terug is naar een gezond leven. Een aantal van onze vaste bezoekers zijn bekend
met het Twaalf Stappenplan.
Half mei vertelden Hans Blankenberg en Mona Spaan, beiden vrijwilliger bij
Vluchtelingenwerk Zuidwest over de juridische afdeling van Vluchtelingenwerk en over
hun terugkeerproject. De meeste indruk maakte Zahar, een sterke jonge vrouw,
vluchtelinge uit Iran. Haar vader is politiek gevangene daar. Ze was al negen jaar in
Nederland maar omdat ze ongedocumenteerd is, mag ze hier niet studeren en niet
werken. Schrijnend.
26 juni was er een picknick in het Haagse Bos, vlakbij het koninklijk paleis. Ongeveer 25
medewerkenden hadden allerlei lekkernijen meegenomen en gelukkig was de zon ook
van de partij! Dus dat was een geslaagde avond.

Eind september hadden we traditiegetrouw het kaasfondue, de feestelijke wijze
waarmee we na de zomer het nieuwe seizoen in het Aandachtscentrum beginnen. Na
het eten vertelde Jeannet Bierman over haar werk als pastor en coördinator van de
Paardenberg, al 25 jaar het buurt-en-kerkhuis in de wijk Transvaal. ‘Een wijk waar heel
de wereld woont en die grote problemen kent, erger dan de beruchte Schilderswijk,’
aldus Jeannet
Omdat veel van onze bezoekers te kampen hebben met verslavingen, leek het ons goed
meer over de verslavingszorg te weten te komen. Begin november gaf verslavingsarts
Han Luijkx een lezing over zijn werk. Het ging voornamelijk over alcoholverslaving.

•

Opvallend was dat de spreker positief was over de resultaten ondanks terugval en
andere problemen van zijn cliënten.
Met de Adventsviering op 18 december sloten we dit jaar voor de medewerkenden af.

Externe contacten
* Twee keer per jaar sturen we een brief naar de Vrienden van het Aandachtscentrum,
mensen die ons financieel steunen, om hen op de hoogte te houden van ons wel en wee.
* Omdat pastor Kitty Mul ook straatpastor is, is het contact met de andere straatpastores
vanzelfsprekend geworden. Er is veel overleg, kennis en contact over onze bezoekers, die
vaak ook bekend zijn bij het straatpastoraat. Over en weer versterken straatpastoraat en
Aandachtscentrum elkaar. Ook zijn er goede contacten met medewerkers van STEK, Stad en
Kerk, het protestants diaconaal centrum.
* De vrijwilligerscoördinator onderhoudt goede contacten met vrijwilligersorganisatie PEP/
Den Haag doet en met de Stichting Mara, een levensbeschouwelijke instelling voor
maatschappelijk activeringswerk.
* We hebben goed contact met de beide wijkagenten die geregeld komen ‘buurten’ bij ons.
* De redactie van Kerk in Den Haag hield ook dit jaar haar nieuwjaarsreceptie in het
Aandachtscentrum; een mooie gelegenheid om te netwerken en betrokken mensen uit de
Haagse kerken te ontmoeten.
* De pastor nam deel aan het overleg met de binnenstadpastores op 15 januari, 8 mei, 11
september. Op 26 november kwamen de binnenstadspastores op bezoek in het
Aandachtscentrum.
* Op 12 februari en 10 september waren we aanwezig bij het Breedstedelijkoverleg, dit is
een overleg met professionals van allerlei disciplines over de opvang en zorg aan
ongedocumenteerden.
*19 februari waren we met veel medewerkenden bij de uitvaart van dominee Freek Nijssen,
de initiatiefnemer voor de oprichting van het Aandachtscentrum
* 21 februari ontvingen we Henriëtte Hulsebosch van het KANS-Fonds in het AC, om te
praten over mogelijke giften.
* Dinsdagavond 19 maart is de pastor naar een bijeenkomst geweest door de gemeente
georganiseerd over “Veiligheid van Religieuze Instellingen.”
* Door het jaar heen waren we aanwezig bij het Outreachoverleg tussen straatpastoraat,
mensen van het daklozenloket, Stichting Barka en handhaving (2 april, 2 juli, 1 oktober). Ook
bij het overleg van de Achterban, de belangenvereniging van het straatconsulaat waar
(ex)daklozen allerlei zaken aangaande dakloosheid aan de kaak stellen, waren we soms.
* Op 2 april en 12 november waren we aanwezig bij Delen Achter de Duinen, het platform
van allerlei maatschappelijke organisaties dat de armoede in Den Haag probeert te
bestrijden en aan te kaarten bij de politiek.
* Zaterdag 13 april was er een ontmoetingsdag in Culemborg voor Kerken met Stip waar wij
ook bij horen. Dit zijn kerken en gemeenschappen die zich bekommeren om exgedetineerden.
* OP 16 april was de pastor aanwezig bij het afscheid van een van onze vaste bezoekers die
met pensioen ging bij de HAGA-groep
* Aanwezig bij het overleg met wethouder Bert van Alphen op 5 juni en 18 september
* 25 juni waren de pastor en de voorzitter van het Coördinatieteam aanwezig bij een
ontmoetingsbijeenkomst levensbeschouwing en informele zorg in het Nutshuis.
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* Op 8 oktober waren we bij het Medisch Overleg ongedocumenteerden.
* In november waren we aanwezig op de landelijke netwerkdag van DAK in Den Bosch. Dit
netwerk bundelt ruim honderd organisaties van inloophuizen, buurt- en straatpastoraat. Het
thema dit jaar was ‘werken met vrijwilligers uit de doelgroep’.
* 10 december heeft de pastor een praatje gehouden over het Aandachtscentrum en
dakloosheid op de bijeenkomst van de Haagse Kerken.
Het Coördinatieteam vergadert maandelijks en draagt zorg voor het goede reilen en zeilen
van het Aandachtscentrum. In het Coördinatieteam zitten afgevaardigden van de
verschillende werkgroepen (WMW, TEA, inkoop, in en om het pand en de PR). Vanaf
september 2018 is Elisabeth de Gaay Fortman voorzitter van dit team.

Kitty Mul, pastor

VAN DE WERKGROEP MEDEWERKENDEN (WMW)
Inleiding
De werkgroep medewerkenden heeft als taak te zorgen, dat alle medewerkenden
gemotiveerd, betrokken, deskundig en met plezier hun dienst in het Aandachtscentrum
kunnen blijven doen. Daarom houdt de werkgroep het wel en wee van de medewerkenden
in de gaten, voert evaluatiegesprekken, organiseert scholing op sommige medewerkendenavonden, evenals intervisie, basistraining en in 2019 ook een bezinningsweekend.
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Omdat de medewerkenden tijdens hun dienst nauw met elkaar samenwerken, hoort het ook
tot de taak van de werkgroep de onderlinge band te verstevigen. Daar wordt aandacht aan
besteed door na de voordrachten tijdens de medewerkenden avonden ruimte te geven voor
onderling contact onder het genot van een hapje en een drankje.
De werkgroep bestaat uit drie leden, twee medewerkenden en de vrijwilligerscoördinator.
2019 was een jaar van verandering. Pastor Marina Sonneveld ging per 01-02-2019 weg en
werd door de vrijwilligerscoördinator Kitty Mul opgevolgd. Er ontstond daardoor een
vacature voor de vrijwilligerscoördinator die vanaf 1 april 2019 werd opgevuld door Barbara
Heubeck-Duijts. In de vacaturetijd vergaderde de nieuwe pastor toch ook nog met de WMW
om de lopende zaken te regelen. De werkgroep kwam in 2019 met Kitty tot 30 maart drie
keer bij elkaar, vanaf april met Barbara zeven keer.
De medewerkenden
Het Aandachtscentrum heeft momenteel 38 vaste medewerkenden. Er zijn drie inval- en vijf
projectmedewerkenden. We werken in twee ploegen van drie personen
De meeste medewerkenden roosteren zich één keer per week in, sommigen om de week of
minder. Twee komen twee keer per week. In een gewone week wordt alleen al in de dienst
volgens het rooster 109 uur vrijwilligerswerk gedaan waarin direct aandacht wordt gegeven
aan de bezoekers, door hen welkom te heten, ze met naam aan te spreken, koffie of thee
aan te bieden en een luisterend oor te bieden als dat op prijs wordt gesteld. Meestal staan
er verse bloemen op tafel en om één uur worden bezoekers en medewerkenden
uitgenodigd voor het middaggebed.
De drie projectmedewerkenden komen wekelijks, om met de bezoekers te zingen
(woensdag) te schilderen (donderdag) en met papier en andere materialen creatief bezig te
zijn (vrijdag). De andere steunen het Aandachtscentrum door de website te onderhouden en
het aquarium te verzorgen.
Sommige medewerkenden vervullen nog andere taken achter de schermen, namelijk:
de inkoop van de ansichtkaarten, de voorraden bijhouden en inkopen doen, boekhouden,
fondsenwerven, huishoudelijke klusjes verzorgen, zoals b.v. de was, voor verse bloemen
zorgen, reparaties uitvoeren, contact onderhouden met de verhuurder en nog meer.
Het cijfer van 109 uur vrijwilligerswerk per week wordt dus ruimschoots overschreden.
We zijn blij met al deze mensen, die hun unieke talenten inzetten voor het Aandachtscentrum. De medewerkenden zijn een heterogene groep, qua levenswerelden en
achtergronden. Dat maakt ze zeer geschikt om met onze eveneens diverse bezoekers om te
gaan. De ene medewerkende kan de ander goed aanvullen. Ook het onderlinge contact is
daardoor verrijkend.
Wel en Wee
Dit jaar zijn sommige medewerkenden lange tijd ziek geweest of hadden in hun familie- of
vriendenkring te maken met ernstige ziekte of overlijden Er werden kleinkinderen geboren
en kinderen trouwden. Met kaartjes, mails, telefoontjes en bezoeken hebben we
meegeleefd met elkaar.
We vierden ook tijdens de adventsbijeenkomst, dat een medewerkende 30 jaar in het
Aandachtscentrum werkt.
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Afscheid
We hebben afscheid genomen van zes medewerkenden. De een kon om gezondheidsredenen zijn of haar dienst in het AC niet meer doen, een ander omdat dit niet meer bij
veranderde levensomstandigheden paste.
Ze hebben zich – soms vele jaren - vol engagement ingezet voor het Aandachtscentrum.
Tijdens medewerkenden-avonden werden ze bedankt voor hun vele werk.
Nieuwe medewerkenden
We mochten dit jaar vier nieuwe mensen verwelkomen en inwerken en een stagiaire van de
Hogeschool Leiden, vak toegepaste psychologie.
In de zomer hadden we een tekort aan medewerkenden door langdurige ziektes en vakantie
van medewerkenden. Anderen probeerden dit op te vangen door vaker te komen. We
zetten alle zeilen bij, om nieuwe geschikte medewerkenden te werven. Alle medewerkenden
werden opgeroepen om hun netwerk aan te spreken. Er werd naast onze vacatureadvertentie op de vrijwilligerssite van “Den Haag doet” ook actief uit hun digitale kaartenbak
geworven. Sommige kerken verspreidden onze oproepen, bijvoorbeeld in een preek. We
werden gehoord: op dit moment hebben we zeven mensen in het inwerktraject.
Als je het over het hele jaar bekijkt, dan krijgen we de meeste nieuwe belangstellenden via
mond-tot-mond reclame van medewerkenden. Maar ook via het straatpastoraat en
oproepen in de kerken. Vooral jongere medewerkers en stagiaires treden in contact via de
website van ‘Den Haag doet”.
Toerusting en scholing
De medewerkenden van het
Aandachtscentrum gaan met een
kleurrijke groep mensen om, die
hen soms in uitdagende situaties
brengt. Daarom is het belangrijk
om te blijven leren en zichzelf
verder te ontwikkelen. Dit doen
we op verschillende wijze:
Evaluatiegesprekken
De WMW-leden voeren met elke
medewerker
evaluatiegesprekken volgens een
vastgesteld schema. Het eerste evaluatiegesprek vindt plaats na de intakeperiode, het
tweede als iemand drie maanden dienst heeft gedaan, het derde een jaar later. Daarna
worden de evaluatiegesprekken één keer per twee jaar gevoerd. Hierin gaat het
bijvoorbeeld over hoe het contact met de bezoekers wordt ervaren, over communicatie
binnen het AC en de medewerkers onderling en spiritualiteit.
Intervisie
In Intervisiegroepen leer je van en met elkaar. In kleine groepjes van zes tot acht personen
wordt gesproken over onderwerpen, die soms lastig zijn, zoals agressie, regels, die wel of
niet gehandhaafd moeten worden etc.
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Er waren al twee intervisiegroepen en in 2019
kwam er een derde bij. In de laatste groep zitten
zowel medewerkenden, die al heel lang bij het
Aandachtscentrum betrokken zijn als nieuwe
medewerkenden. Het groeiende aantal laat zien
dat dit aanbod gewaardeerd wordt.
De intervisie wordt begeleid door een van de
medewerkenden. De groepen kwamen in 2019 elk
vier keer bij elkaar.

Basistraining
Dit jaar werd er een Basistraining gegeven voor nieuwe medewerkenden door een externe
trainer. Hierin werd veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden.
Ze kwamen vijf keer bijeen. Een laatste bijeenkomst is in 2020.
De WMW: Carien Pluimers, Elisabeth de Gaay Fortman, Barbara Heubeck-Duijts
Barbara Heubeck-Duijts

IN EN OM HET PAND
Wat betreft het pand is 2019 een heel rustig jaar geweest. Geen ingrijpende wijzigingen aan
of in het pand. Uiteraard zijn er wel kleinere ingrepen aan de orde geweest. Een timmerman
heeft gezorgd dat de vluchtdeur in de huiskamer weer gemakkelijker te gebruiken is
(belangrijk voor de veiligheid), de voordeurbel is gerepareerd en andere kleine klussen.
Wel zijn er nog een aantal openstaande zaken die aan STEK, onze verhuurder, zijn
doorgegeven en door hen afgehandeld moeten worden: het weer schuifbaar maken van het
raam in de vergaderruimte, die tevens een vluchtweg is en de scheur in de buitenmuur,
beide op de eerste verdieping.
In het interieur zijn wel een aantal veranderingen aangebracht:
- De kunststof planten zijn vervangen door echte levende planten; de toekomst zal leren of
deze ingreep met goede plantenzorg blijvend kan zijn.
- De repen gordijnstof in de huiskamer zijn verwijderd. Waarschijnlijk waren deze
opgehangen i.v.m. de akoestiek. Ondanks het feit dat we hardere vloerbedekking hebben
gekregen, zijn ons geen klachten ter ore gekomen, dat deze ingreep daarvoor nadelig heeft
uitgepakt.
- In verband met het rookverbod in de hal zijn daar de tafel en stoelen weggehaald,
waardoor de entree ruimer is geworden.
Gedurende het hele jaar zijn we alert op ons pand, want het is van groot belang , dat het kan
functioneren als veilige en zorgzame huiskamer in de stad.
Jan Willem Thijs
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PR-COMMISSIE
In 2019 heeft de publiciteitscommissie viermaal vergaderd: februari, maart, mei en oktober.
De volgende activiteiten zijn ondernomen:
•

•

•

•

•

•
•
•

Aanwezigheid op jaarmarkten
Om het Aandachtscentrum meer bekendheid te geven en mogelijk vrijwilligers te werven
is onderzocht of er locaties zijn waar het Aandachtscentrum aanwezig kan zijn op een
jaarmarkt. Uiteindelijk is er gekozen voor één locatie: de jaarmarkt in de Weimarstraat.
Helaas is dit op een mislukking uitgelopen. Door hevige regen en wind moesten we na
korte tijd onze aanwezigheid opgeven. Ook bleek achteraf dat deze markt te
commercieel was voor onze doelstelling.
Het voornemen om aanwezig te zijn op een door de gemeente te organiseren jaarlijkse
vrijwilligersmarkt is niet doorgegaan omdat onduidelijk was waar en wanneer deze markt
plaats zou vinden.
Publicatie in wijkbladen
Een door Josephine opgestelde tekst met foto is geplaatst
in wijkblad Benoordenhout, in de Scheveningse Courant en
op de website en in de wijkkrant van Archipel/Willemspark.
Nieuwsbulletins deelnemende kerken
Aan de deelnemende kerken is verzocht een artikel op te
nemen in hun nieuwsbulletin om het Aandachtscentrum
onder de aandacht te brengen en mogelijk vrijwilligers te
werven. Diverse kerken hebben hier positief op
gereageerd.
Folder
In 2019 is een folder ontwikkeld met als doel het Aandachtscentrum bekend te maken bij
het publiek. In de folder wordt zowel aandacht besteed aan het Aandachtscentrum als
plek om ‘even op adem te komen en een luisterend oor te vinden’ als om de
mogelijkheid te bieden vrijwilliger te worden. Tevens wordt aangegeven hoe men ‘vriend
van’ kan worden of een donatie kan geven.
Stoepbord
Vanaf mei is een stoepbord in gebruik genomen waardoor het Aandachtscentrum beter
opvalt bij de voorbijgangers in de Schoolstraat.
De PR-commissie verzorgt de verslaglegging van de medewerkendenavonden.
Aan het eind van het jaar heeft de commissie een uitgave van A Say gemaakt. Het is de
bedoeling in het vervolg tweemaal per jaar een uitgave te verzorgen.
In overleg met de beheerder van de website zijn afspraken gemaakt over de inhoud
daarvan.

De PR-commissie: Kitty Mul, Josephine de Vijlder, Rinus Kramer (tot maart) en Jan Oomen.
Jan Oomen
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DE WERKGROEP TENTOONSTELLING ETALAGE EN AANKLEDING (TEA)

In 2019 is het de medewerkenden van de werkgroep TEA weer gelukt om iedere acht weken
een nieuwe expositie te organiseren. Wij proberen kunst te exposeren gemaakt door
mensen die bijvoorbeeld een psychische of fysieke beperking hebben. Of van mensen die
vanuit sociaal oogpunt niet aan de goede kant van onze maatschappij staan, om wat voor
reden dan ook. Dat is vaak moeilijk te regelen, omdat communicatie met deze mensen niet
altijd makkelijk verloopt.
Het is makkelijk om professionele kunstenaars te vinden, die perfecte werken maken maar
die willen ze dan ook verkopen voor hogere prijzen omdat ze ervan moeten leven. Verkopen
is bij ons een moeilijke zaak, gezien de onze bezoekers. We zijn geen galerie. Gelukkig vinden
we telkens toch wel kunstenaars die vanuit een ideaal exposeren, wat zeer gewaardeerd
wordt.
Dan is er nog een groep, voor het gemak ‘hobbykunstenaars’ genoemd. Het maken van
kunst, zoals bijvoorbeeld schilderwerken, gebeurt meestal bij hen thuis. Of het zijn
verwoede fotografen die het een plezier vinden hun foto’s te tonen.
We hebben gesproken over “kunstenaars die perfecte werkstukken maken”, eigenlijk een
niet zo’n aardige opmerking ten opzichte van de beperkte- en hobbykunstenaars, want zeker
uit de groep ‘beperkten’ komen werken tevoorschijn, die kunnen wedijveren met de andere
kunstenaars. Daarover zijn wij al ettelijke malen verbaasd geweest, zo mooi, zo origineel en
vaak zo aandoenlijk.
De exposanten van 2019 waren:
Marijke de Bruin, Schilderijen en fotowerk.
Maurits Bierman, fotowerk.
Peter de Vries, schilderijen.
Middin Weesperstraat, schilderwerk.
Nicole Snoep, fotowerk.
Free Sterckx, schilderwerk. Van hem is het
schilderij hiernaast.
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De vitrine is ook vaak een verrassing. Waarom? We ervaren het werk in de vitrine vaak als
aandoenlijk. Meestal gaat het om keramiek. Echter, het woord actueel is hier soms ook op
zijn plaats. Een bezoeker van Middin Weesperstraat heeft bijvoorbeeld flexibele
flatgebouwen van keramiek gefabriceerd. De tekst die hierbij hoort luidt als volgt:

Inspiratie voor de flexibele flatgebouwen
kreeg Gerard uit de toenemende trend om
burgers overzichtelijk op te bergen in
hoogbouw in stadscentra. Als tegenwicht
tegen deze starre, rechtlijnige ideeën
ontstonden de zwalkende organische
vormen van deze karikaturale bouwsels.

Dit jaar werd het idee geboren om de vitrine ook eens door onze medewerkenden te laten
vullen. Het was verrassend wat we te zien kregen: objecten uit Senegal van Carien die daar
een aantal jaren gewoond heeft. Portugees aardewerk van Josephine, ook vanuit het wonen
daar. Onze Jan O heeft de vitrine gevuld met sneeuwballen, glazen bollen die bij schudden
sneeuw suggereren. En dan nog Els met objecten uit Tahiti en Indonesië, die als
verpleegkundige in die landen gewerkt heeft.
Aan het einde van dit jaarverslag nog een paar
woorden over een mooi moment. Op een dag in
december hadden we de kerstspullen
tevoorschijn gehaald: kale bomen, dozen met
kerstballen, gouden slingers, zilveren kralen
kettingen en piek. Dit alles stond klaar om de kale
bomen in kerstbomen te veranderen. De
medewerkenden zijn druk, hebben daarvoor
eigenlijk geen tijd. Een aantal van onze
buitenlandse bezoekers beziet dit geheel, kijkt
elkaar aan…………. staan op……… en gaan de boom
versieren. Van volwassenen veranderden zij in
kinderen, dolgelukkig en glunderend. De
bijgaande foto laat dit zien. Een moment voor
ons medewerkenden, dat je weet waarvoor je
dit mooie werk doet.

De TEA: Ria Bontje, Jan Caro en Marinus Geradts
Marinus Geradts
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TOT SLOT
Toekomst
Het toenemend aantal bezoekers stelt ons voor nieuwe vragen. Zo dringt zo nu en dan de
vraag zich aan ons op wanneer het Aandachtscentrum vol is? En hoe drukker het wordt, hoe
minder tijd de medewerkenden hebben voor een gesprek of een spelletje. Moeten we
daarom niet overgaan op vier medewerkenden per dienst op drukke ochtenden en
middagen? Maar het lastige is dat we vooraf nooit weten hoeveel bezoekers er zullen
komen, al zijn de zaterdagochtend en de maandagmiddag tot dusverre het drukst. En hoe
komen we aan die extra vrijwilligers? Want het is een voortdurende zorg voldoende
geschikte medewerkenden te vinden. Een andere vraag is of we meer verbinding tussen de
verschillende groepen bezoekers willen creëren en hoe dan? Muziek lijkt een goed middel
daartoe maar kun je dat organiseren? Afgelopen maanden is het een aantal keren
voorgekomen dat een Nederlandse man met zijn gitaar binnen kwam en begon te spelen.
Een Bulgaarse bezoeker pakte toen spontaan een emmer en gebruikten die als drum,
anderen sloegen het ritme op de tafels mee. Dit zijn van die onverwachte ‘cadeautjes’: de
scheidslijnen – veroorzaakt door taal – werden even doorbroken. Het laat ook zien dat er
altijd iets onverwachts kan gebeuren. Daardoor is het nooit saai in het Aandachtscentrum!
Al met al is het Aandachtscentrum, al 36 jaar vast gevestigd in de Schoolstraat nummer 18,
voortdurend in beweging. Steeds worden we voor onverwachte situaties en nieuwe
uitdagingen geplaatst maar we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet omdat deze
unieke plek ons allemaal zeer na aan het hart ligt.
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