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Er moeten mensen zijn 

 
Er moeten mensen zijn die op een stoel gaan staan 

Om sterren op te hangen in de mist 
Die lente maken van gevallen bladeren 

En van gevallen schaduw licht 
 

Ja, er moeten mensen zijn met tranen als zilveren kralen 
Die stralen in het donker 

En de morgen groeten 
Als het daglicht binnenkomt op kousenvoeten 

 
Weet je, er moeten mensen zijn die bellen blazen 

En weten van geen tijd 
Die zich kinderlijk verbazen 

Over iets wat barst van mooiigheid 
 

Ze roepen van de daken dat er liefde is en wonder 
Als al die anderen schreeuwen: alles heeft geen zin 

Dan blijven zij roepen: nee, de wereld gaat niet onder 
En zij zien in ieder einde weer een nieuw begin 

 
Toon Hermans 

 
 

 

 
 

Gedicht van bezoeker Joop toen we net weer open waren na de eerste lockdown 
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VOORWOORD 
 

 
Geachte lezer,  
 
´Gelovigen moeten in deze coronatijd´ volgens Paus Franciscus ‘nieuwe vergezichten openen 
en ramen open zetten’ naar God en naar mensen, maar ook ‘nieuwe manieren van thuis zijn 
uitvinden’. Vlak na de zomer dachten we als land het coronavirus onder controle te hebben, 
maar niets bleek minder waar. Een tweede golf trof ons land. We zitten er nu nog middenin. 
Inmiddels heeft de overheid en de gezondheidszorg de nodige lessen getrokken, maar 
vooralsnog komt de vaccinatie langzaam op gang en zitten we in een lockdown met zelfs een 
avondklok. Maatschappelijke spanningen lopen op, rellende jongeren die uit pure verveling 
of wanhoop het gevecht aangaan met de autoriteiten. Veel discussie in maatschappij en 
media. Politieke spanningen en een bevolking die zucht naar oplossing.  
 
In deze tijden is ook ons Aandachtscentrum (AC) present. Het centrum wil een plek zijn voor 
de kwetsbare mensen in de samenleving. Een plaats waar betrokken vrijwilligers aandacht 
geven en een gesprek met kop koffie aanbieden. In de eerste golf heeft het bestuur besloten 
om vanwege gezondsheidsrisico´s het AC tijdelijk te sluiten. Echter, in de tweede golf en 
gesterkt door de  woorden van de minister-president, is het centrum binnen de geldende 
kaders beperkt open gegaan. Open voor mensen die het juist in deze coronatijd zo moeilijk 
hebben. Daar zijn we voor!  
 
Het jaar 2020 is anders gelopen dan we gedacht 
hadden. Een aantal geplande activiteiten is wegens 
corona niet doorgaan. Wel hebben we tijdens de eerste 
golf intensief met onze bezoekers gebeld om te horen 
hoe het hen verging. Tevens ontmoetingen in de 
buitenlucht om even bij te praten en aandacht te 
schenken. Onze pastor Kitty Mul en coördinator Barbara 
Heubeck hebben zich samen met de vrijwilligers met 
hart en ziel ingezet om met onze mensen verbonden te 
blijven. In de tweede golf zijn we voor maximaal 15 
personen opengegaan met vooraf aanmelding en 
strenge hygiëne. Alleen zo kunnen we open blijven. De 
bezoekers waardeerden het zeer. 
Het was een bijzonder jaar, maar toch bleef het AC op 
zijn post! Het bestuur heeft veel bewondering voor de 
staf en de vrijwilligers. Wij zijn hen veel dank 
verschuldigd. In het bijgevoegde jaarverslag vindt u een 
verslag wat we nog wel konden doen.  
Laten we hopen dat 2021 ons betere tijden brengt. We 
houden als AC onze ramen open!   
 
Uw voorzitter, Geran Kaai  
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VAN HET BESTUUR 
 
Een bewogen jaar 
De corona-crisis die in maart 2020 in Nederland uitbrak maakte 2020 tot een bewogen jaar 
waarin in veel opzichten de maatschappij werd ontwricht en alles anders liep dan in februari 
nog werd gedacht. Dat was voor het Aandachtscentrum (AC) niet anders. 
Zo kwam in 2020 het bestuur, als in andere jaren, wel vijf keer samen (16 januari, 20 
februari, 14 mei, 10 september, 17 december), maar tweemaal gebeurde dat voor het eerst 
per video en tweemaal zonder pastor, vrijwilligerscoördinator en de voorzitter 
coördinatieteam (CT).                                                                                                                      
Kenmerkend voor 2020 was ook dat het bestuur niet zelden snel besluiten met vergaande 
consequenties moest nemen. Dat begon op 12 maart toen met pijn in het hart besloten 
werd om met ingang van 13 maart het AC voor bezoekers voor onbepaalde tijd te sluiten. 
Daarnaast werd de 68e Algemene Ledenvergadering (ALV), die nota bene op 12 maart 
gepland stond, acuut afgeblazen.   
Een aantal ontwikkelingen en gebeurtenissen zullen nu kort de revue passeren. 
 
Sluiting en beperkte openstelling AC 
In de beslissingen het AC te sluiten of weer beperkt open te stellen, heeft het bestuur, naast 
het advies van pastor Kitty Mul, vrijwilligerscoördinator Barbara Heubeck-Duijts en voorzitter 
CT Elisabeth de Gaay Fortman, ook de opvattingen van de gemeente Den Haag (Ivar 
Heemskerk), Kompassie en DAK meegenomen. Leidinggevend voor de besluiten waren de 
veiligheid van bezoekers en vrijwilligers.   
                                                                                                                

Beseffend hoezeer sluiting van het AC tot verdere 
vereenzaming van de bezoekers kon leiden, was 
het voor het bestuur een hele opluchting te 
merken met wat voor een inzet en creativiteit 
vrijwilligers zochten naar oplossingen om de pijn 
voor de bezoekers te verzachten. Zo werden er 
voor hen spreekuren opgezet, ontmoetingen op 
de Varkenmarkt georganiseerd en telefonische 
contacten gelegd. Er werden Nieuwsbrieven 
verspreid en lifestream uitzendingen verzorgd 
waardoor het bijvoorbeeld mogelijk werd de 

uitvaart van een overleden bezoeker te volgen. 
Vanaf 9 juni ging het AC, met uitzondering van twee weken in november, weer open. Dat 
gebeurde echter wel in beperkte mate: vier dagdelen per week, 15-20 bezoekers per keer 
aanwezig, 20 vrijwilligers actief aan de slag. Ondanks deze beperkingen, de noodzaak van 
afstand houden en het gebruik van mondkapjes was de sfeer heel goed. Tekenend daarvoor 
was de opmerking van de voorzitter CT: ‘de verhouding tussen bezoekers en vrijwilligers is 
evenwichtiger geworden’. 
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Algemene Ledenvergadering AC 
Na het afblazen van de ALV AC heeft het bestuur in april de 
leden alle jaarstukken opgestuurd met de vraag daarop te 
reageren. Negen van de veertien lidkerken reageerden, nadat de 
penningmeester de vragen van de Kloosterkerk beantwoord 
had, instemmend, te weten: Ekklesia Den Haag; Evangelische 
Broedergemeente; Evangelisch Lutherse Kerk; Diaconie PGG; 
Kloosterkerk; Nederlandse Genootschap der Vrienden 
(Quakers); Remonstrantse Gemeente Den Haag; RK parochie 4 
Evangelisten; RK parochie Maria Sterre der Zee. Ook de 
Algemene Kerkenraad reageerde instemmend. Er waren geen 
afwijzingen. Op basis van dit resultaat heeft het bestuur op de 
vergadering van 14 mei de jaarstukken 2019 vastgesteld. Het 
bestuur heeft de dag daarop de leden hierover per email 
geïnformeerd. 
 
Besluiten m. b. t. Vereniging en Stichting AC 
Het AC bestaat uit twee rechtspersonen: de Oecumenische Vereniging AC en de Stichting AC. 
Die structuur is financieel en bestuurlijk inefficiënt. Na o.a. opmerkingen hierover van de 
Kascommissie (2019), heeft het bestuur besloten beide een eigen plaats te geven. De ideële 
aspecten van het AC en de oecumenische oorsprong, ingebed in de Haagse gemeenschap 
van Kerken, worden ondergebracht in de Vereniging AC. De Stichting AC dient als 
bestuurlijke en financiële structuur, te gebruiken voor de materiële aspecten van het AC 
(aanstellingen, uitgaven en inkomsten).  
Op 6 mei 2020 verkreeg ook de Stichting AC een ANBI-status. 
 
Personele besluiten 
Eind 2019 liet het College van Kerkrentmeesters (CVK) van de PGG weten dat het 
professioneler is als het bestuur de pastor en vrijwilligerscoördinator zelf aanneemt, de 
arbeidsvoorwaarden-gesprekken - binnen de CAO van de PKN – zelf voert en ook zelf de 
contracten tekent. Het bestuur is dan verantwoordelijk voor de aansturing van beiden en 
voert zelf de functionerings- en voortgangsgesprekken. Eind 2020 was de situatie als volgt: 

• Pastor: 
Deze komt per 1 januari 2021 in dienst van de Stichting AC. Alle administratieve aspecten 
daarvoor (inclusief arbodienst Perspectief) zijn geregeld.  

• Vrijwilligerscoördinator: 
o De coronacrisis en de nog steeds onzekere financiële vooruitzichten (al enkele jaren fors 

negatief jaarsaldo) van het AC (zie ook voorwoord penningmeester Jaarverslag 2019) 
hebben ertoe geleid dat het bestuur besloten heeft om naast de pastor niet ook de 
vrijwilligerscoördinator in vaste dienst te nemen. Voorlopig komt er geen vaste 
aanstelling voor de vrijwilligerscoördinator.  

o In overleg met de vrijwilligerscoördinator, pastor en voorzitter CT heeft het bestuur in 
oktober voorts besloten het contract met Barbara Heubeck, niet per 1 april 2021 te 
verlengen en haar daarmee niet in vaste dienst te nemen. Het bestuur is Barbara zeer 
erkentelijk en oprecht dankbaar voor het vele werk, met name in de corana-tijd, dat zij 
voor het AC verricht heeft. Het bestuur wil haar daarom graag behulpzaam zijn bij het 
vinden van een nieuwe baan.  
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Fondsenwerving 2Select 
N.a.v. de precaire financiële vooruitzichten heeft het bestuur besloten in zee te gaan met de 
professionele fondsenwerver, 2Select. Daartoe heeft het AC een aantal projecten bij 2Select 
ingediend. Naast de fondsenwerving door 2Select gaat het AC door met de eigen 
fondsenwerving. 
 
Nieuw Beleidsplan 
Het ‘Beleidsplan 2016-2020’ liep dit verslagjaar af. Derhalve moest er een nieuw beleidsplan 
komen. Een commissie bestaande uit de pastor, enkele vrijwilligers en een lid van het 
bestuur stelde het nieuwe beleidsplan ‘Aandachtig verder, juli 2020-2024’ op. Het nieuwe 
beleidsplan geeft een schets van wat in de jaren 2016-juli 2020 bereikt is en een overzicht 
van de beleidsvoornemens tussen juli 2020 – 2024. Thema’s zijn: 

• Vergroten van maatschappelijke betrokkenheid bij het werk van het AC, bijvoorbeeld 
door het versterken van de samenwerking met andere organisaties uit het sociale 
domein en de gemeente Den Haag. In 2020 is daar een aanvang mee gemaakt.  

• Op zoek gaan naar andere vormen van aandacht geven; 

• Gelegenheid blijven bieden aan vrijwilligers voor professionele trainingen op het 
gebied van veiligheid en communicatie; 

• Werven van nieuwe vrijwilligers; 

• Pastor per 2021 in dienst nemen van de Stichting AC (zie boven);                         

• Versterken van de financiële situatie (zie boven); 

• Vernieuwen van de website van het AC;                                        

• Plannen bedenken hoe verder te gaan in coronatijd. 
 
In het voorwoord van ‘Aandachtig verder juli 2020-2024’, schreef de voorzitter AC: 
“Het plan draagt de titel ‘Aandachtig verder’. Met deze titel wil het bestuur aangeven dat het 
werk van het AC verder moet gaan.”  
‘Verder gaan’, een taak en opdracht waarvoor het bestuur zich, samen met de vrijwilligers, 
wil blijven inspannen. 
 
Samenstelling bestuur per 31 
december 2020:     
Geran Kaai, voorzitter 
Theo van Woerkom, secretaris 
Ludger Brummelaar, penningmeester 
Monique van Setten, lid 
Sara de Weerd, lid 
 
 
Theo van Woerkom, secretaris 
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FINANCIËLE EXPLOITATIE OVER HET KALENDERJAAR 2020 
 
Voor hulporganisaties zoals het Aandachtscentrum (AC) is een gezonde financiële basis 
essentieel. Voldoende inkomsten maken het namelijk mogelijk bezoekers en vrijwilligers een 
veilig en gezellig tehuis te bieden en bezoekers - naast aandacht geven - ook met koffie-
/thee en koek te ontvangen, hen jaarlijks te trakteren op een uitje en hen met Kerstmis een 
kerstpakket te schenken. Voor de vrijwilligers kunnen er trainingen op het gebied van 
veiligheid en communicatievaardigheden verzorgd worden.                                                                                                                        
In de afgelopen jaren sloot het AC echter de boeken af met een negatief saldo, veroorzaakt 
doordat de noodzakelijke uitgaven de inkomsten telkens ruim overstegen.  
 
Ook voor 2020 werd een fors negatief tekort verwacht. Door de corona-crisis viel het tekort 
(circa €15.000) evenwel wat lager uit dan gevreesd. Zowel de sluiting voor langere tijd en de 
beperkte openstelling van het AC daarna, als het niet doorgaan van allerlei activiteiten voor 
bezoekers en vrijwilligers leidden tot minder kosten en uitgaven. Wat aan het lager tekort 
ook heeft bijgedragen is dat het AC in 2020 circa €10.000 meer aan bijdragen en giften heeft 
ontvangen dan in 2019. Alle inkomsten bedroegen samen bijna €98.000 euro.                                                                         
 
Een woord van grote dank is hier dan ook op zijn plaats. Aan de Vrienden van het AC die in 
aantal helaas afnemen, maar per persoon wel meer geven; aan onze leden de kerken, die 
naast hun bijdragen ook weer een aantal AC-collecten hebben gehouden; en last but not 
least aan de Protestantse Diaconie van de Protestantse Gemeente Den Haag, de Katholieke 
parochies De Vier Evangelisten en Maria Sterre der zee, en de Gemeente Den Haag voor hun 
grote structurele bijdragen aan de salarissen van de vaste krachten van het AC.   
 
Dit jaar is er met het verbeteren van de personele en financiële bedrijfsvoering grote 
vooruitgang geboekt. Dat was nodig omdat in 2021 de pastor en vrijwilligerscoördinator in 
dienst komen van de Stichting AC. De Stichting vervult feitelijk al jaren de meer 
bedrijfsmatige en zakelijke kant van het AC. Alle voorbereidende stappen, nodig om de 
aanstellingen mogelijk te maken, zijn nu gezet. Met ingang van dit jaar zijn ook de inkomsten 
en uitgaven zoveel mogelijk geconcentreerd bij de Stichting AC en is op een geconsolideerde 
wijze verantwoording afgelegd in de jaarstukken. Per 2021 wordt een nieuwe financiële 
administratie tool (Exact online) in gebruik genomen. Deze tool zal bijdragen aan een goede 
en actuele financiële administratie. 
  
Wat de naaste toekomst betreft, de realiteit is dat de kosten van het AC jaarlijks rond de 
€120.000 bedragen. Gezien de voortschrijdende daling in de klassieke inkomsten, betekent 
dat, dat er een groter beroep moet worden gedaan op fondsen, instellingen en mogelijk 
overheid. Voor de fondswerving is mede daarom een professionele fondswerver 
aangetrokken om ons te helpen relevante fondsen voor het AC te winnen.                                          
Of het ons zal lukken het AC voor de komende jaren een voldoende solide financiële basis te 
verschaffen, zal moeten blijken. Wij zullen ons als bestuur hiervoor blijven inzetten en hopen 
ook weer op uw steun. Een en ander zal uiteraard ook afhangen van hoe de corona-crisis 
zich verder gaat ontwikkelen. Als we echter de zeilen in de goede stand zetten, moet het ons 
lukken de overkant veilig te bereiken. 
 
Ludger Brummelaar, penningmeester   
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VAN HET COÖRDINATIETEAM (CT) 

 
Een bijzonder jaar 
Niemand had 1 januari 2020 kunnen voorspellen dat we zo’n bijzonder jaar tegemoet 
zouden gaan. Ver weg in China waarde een gevaarlijk virus rond maar dat die 2 maanden 
later onze levens op zijn kop zou zetten, had niemand verwacht. Toch was het zo.  
 
Het jaar begon zoals ieder jaar. Nerveuze bezoekers vroegen ons steeds wanneer de 
‘kerstpakketten’ zouden worden uitgedeeld. Terwijl het al jaren traditie is om dat met 
Driekoningen te doen en dat weet men ook. Mensen die genoeg geld hebben om rond te 
komen, kunnen zich bijna niet voorstellen hoe belangrijk het voor de bezoekers is dat ze een 
extraatje krijgen of überhaupt iets krijgen! Op 6 januari was het dan ook druk in het AC. 
Dankzij een paar mooie giften waren de tassen rijkgevuld en de bezoekers zeer content. 
 
De eerste 2 maanden van 2020 nam het aantal bezoekers nog steeds toe. Vergeleken met 
2019 hadden we in januari 350 meer bezoekers en in februari zelfs 500. (In januari 1627 
bezoekers en in februari 1512). Vorig jaar eindigde ik het jaarverslag 2019 met het volgende: 
 
“Het toenemend aantal bezoekers stelt ons voor 
nieuwe vragen. Wanneer is het AC vol? 
Medewerkenden hebben nu soms het gevoel dat ze 
alleen maar koffiejuffrouw zijn en geen tijd meer 
hebben voor een gesprek of een spelletje. Moeten 
we niet overgaan op 4 medewerkenden per dienst?”  
  
Deze vragen waren opeens niet meer relevant want 
begin maart had de coronapandemie ook Nederland 
bereikt en besloten we, na intensief overleg tussen 
het bestuur en het CC, om het AC te sluiten met 
ingang van 13 maart. Opeens zaten we allemaal 
thuis. Dit was heel ingrijpend voor de bezoekers, die 
vaak nergens anders terecht konden, maar evenzeer 
voor de vrijwilligers. We zochten naar manieren om 
onderling contact te houden. Al gauw werd een 
begin gemaakt met het koppelen van een bezoeker 
aan een vrijwilliger. Als een bezoeker dat op prijs 
stelde, werd hij of zij regelmatig gebeld door een 
vrijwilliger.  
Soms verliepen deze gesprekken moeizaam. Als de 
bezoeker geen prater is, vraagt dit telefonisch 
contact veel doorzettingsvermogen en trouw van de 
vrijwilliger. Maar alle bezoekers waren blij dat ze niet werden vergeten.  
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Omdat het AC een laagdrempelige organisatie is, waar iedereen welkom is en bezoekers zich 
niet hoeven te identificeren, was van veel bezoekers geen (achter)naam, e-mailadres of 
telefoonnummer bekend. Inmiddels hebben we van veel vaste bezoekers hun 
telefoonnummer gekregen omdat ze zelf ervaren hebben hoe belangrijk het is.  
Tijdens de eerste lockdown hielden 25 vrijwilligers contact met 40 vaste bezoekers. Voor 
sommige bezoekers was dit hun levenslijn! Soms letterlijk. Een paar maal is het gebeurd dat 
hulpdiensten zijn ingeschakeld omdat een medewerker zich terecht zorgen over iemand 
maakte. 

 
Voor bezoekers die wel een dak boven hun hoofd hebben maar arm zijn en normaal veel 
gebruik maken van gratis maaltijden die door kerken en andere organisaties worden 
aangeboden, hebben we kunnen regelen dat ze maaltijden thuis bezorgd kregen.  
 

 
Van meet af aan is er nagedacht over hoe het AC 
in coronatijd, als de regels weer wat versoepeld 
zouden worden, geopend kon worden. Aan de 
vrijwilligers werd gevraagd wie mee wil doen. 
Een protocol werd opgesteld en vanaf half juni 
kon het AC weer bezoekers ontvangen. We 
waren 2 ochtenden per week open (op dinsdag 
en donderdag) met niet meer dan 20 bezoekers 
per uur. Ieder dagdeel bestond uit 2 shifts van 
een uur; van 10 tot 11 en van 11.30 tot 12.30. In 
de tussentijd werd alles schoongemaakt. Sinds 
september zijn we ook 2 middagen in de week 
open. Eerst alleen op woensdag maar een maand 
later kwam daar ook de vrijdag bij, van 13.30 tot 
14.30 en van 15.00 tot 16.00 uur. Dit is onze 
maximale capaciteit omdat veel medewerkenden 
zelf bij kwetsbare groepen horen en daarom 
geen dienst doen.  
Tussendoor zijn we nog 2 weken gesloten 
geweest (van 9 tot 23 november) omdat het 

kabinet toen bepaald had dat ook buurthuizen dicht moesten. Naderhand is dit bijgesteld en 
mochten buurthuizen en inloophuizen voor kwetsbare mensen zoals dak- en thuislozen 
openblijven, mits ze aan een aantal voorwaarden voldeden. Ook tijdens de tweede lockdown 

Rianne belde vanaf het begin van de coronatijd een paar maal per week met Tinus, een 
enthousiaste en ondernemende man die dagelijks in het AC kwam (en nog op vele 
andere plekken). Aanvankelijk was hij vrolijk en vermaakte hij zichzelf goed. Hij 
knutselde veel thuis. Langzamerhand hoorde ze hem afglijden. Hij voelde zich niet lekker 
en was bang dat hij corona had. Hij testte negatief maar dat nam zijn zorgen niet weg. 
Hij werd somber. Sprak over zijn dood. Rianne werd zo ongerust dat ze naar hem toe is 
gegaan. Ze schrok van de sterk vermagerde man die ze aantrof en belde de dokterspost. 
Toen die niet wilden komen, schakelde ze de politie in. Die grepen adequaat in en 
belden de ambulance. Tinus bleek uitgedroogd! 

Leo belt een aantal keer per week 
met bezoekster Joanne. Ze neemt 
meestal onmiddellijk de telefoon op 
maar deze vrijdag krijgt hij geen 
contact. Hij blijft bellen maar krijgt 
geen gehoor. Leo begint zich zorgen 
te maken. Joanne zal toch niet 
gevallen zijn of erger nog….? Leo 
begint rond te bellen. Weet iemand 
waar Joanne woont? Dan kan hij 
misschien bij haar aanbellen. Een 
bezoekster met wie Joanne contact 
heeft, weet te vertellen dat ze in een 
hofje woont. Leo belt  de beheerder. 
Hij heeft Joanne die dag nog gezien. 
Dat is een grote opluchting. Als de 
beheerder bij Joanne gaat kijken, 
blijkt haar telefoon kapot te zijn. 
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zijn we open gebleven, met maximaal 15 bezoekers per uur en de bezoekers moeten zich 
vooraf aanmelden. 
 
Weten dat er iemand voor je is 
In een van de Nieuwsbrieven van afgelopen jaar citeerde ik een tekst uit Winnie de Poeh van 
A.A. Milne met de titel: Een opbeurende tekst voor iedereen die een Moeilijke Dag of 
Moeilijke Momenten heeft.  
 
 “Vandaag was een Moeilijke Dag,” zei Poeh. 
Er was een pauze. 
“Wil je erover praten?” vroeg Knorretje. 
“Nee,” zei Poeh na een tijdje. “Nee, ik denk niet dat ik dat wil.” 
“Dat is oké,” zei Knorretje, en hij ging naast zijn vriend zitten. 
“Wat doe je nu?” vroeg Poeh. 
“Niets eigenlijk,” zei Knorretje. “Maar ik weet wat Moeilijke 
Dagen zijn. En ik wil daar meestal ook niet over praten, op zo’n 
Moeilijke Dag. 
“Maar weet je,” vervolgde Knorretje, “Moeilijke Dagen zijn 
zoveel makkelijker wanneer je weet dat er iemand voor je is. En 
ik zal er altijd zijn voor jou, Poeh.” 
En Poeh zat daar zomaar wat te zitten, zijn heel Moeilijke Dag door zijn hoofd te malen, 
terwijl stevige, betrouwbare Knorretje zwijgend naast hem zat, te bengelen met zijn korte 
beentjes…. En Poeh bedacht dat zijn beste vriend overschot van gelijk had. 
 
Deze tekst drukt uit waar het AC voor staat en wat afgelopen jaar nog weer eens duidelijker 
is geworden. In het AC gaat het ten diepste om ‘er zijn’; om aanwezig zijn zonder oordeel 
over elkaar en zonder adviezen te geven waar niet om wordt gevraagd.  
Ik heb de indruk dat alleen al doordat het AC open is ‘de moeilijke dagen’ draaglijk worden 
voor de bezoekers en de medewerkenden. Sommigen bezoekers geven duidelijk te kennen 
dat het AC hun redding is, dat ze zo eenzaam zijn dat ze niemand zien als het AC dicht is. Niet 
voor niets staan veel bezoekers al een half uur voor we open gaan voor de deur!  
 
Maar ook voor veel medewerkenden heeft het AC in dit jaar een andere betekenis gekregen. 
In de tijd dat het AC dicht was, hebben veel medewerkenden met elkaar contact gezocht. Ze 
zijn in paren of drietallen met elkaar gaan lopen, fietsen en eten. Er zijn vriendschappen 
ontstaan tussen de medewerkenden. We hebben de woorden van Knorretje: “Moeilijke 
Dagen zijn zoveel makkelijker wanneer je weet dat er iemand voor je is,” aan den lijve 
ondervonden.  
 
Veel medewerkenden hebben aangegeven dat de ‘winst’ van de coronatijd is dat de 
kwaliteit van aandacht geven aan de bezoekers is vergroot. Omdat het heen-en weer-lopen 
zoveel mogelijk beperkt wordt en mensen op hun stoel blijven zitten in kleine kringen van 4 
mensen, zijn er meer en intensere gesprekken mogelijk tussen medewerkers en bezoekers. 
Er is meer rust gekomen in het AC omdat veel buitenlandse daklozen gedurende de 
coronatijd in hotels zijn ondergebracht en daardoor minder vaak in het AC komen. Daardoor 
speelde de moeizame communicatie vanwege het taalprobleem nauwelijks nog een rol. De 
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huidige bezoekers zijn vooral arme thuisloze Hagenezen met wie het makkelijk praten is 
omdat ze Nederlands spreken. 
 
Afscheid 
Wij zijn afgelopen jaar een paar van onze trouwe bezoekers verloren en ik wil ze hier graag 
nog een keer noemen. Ik denk aan Gerard die vanaf het begin in het AC kwam, aan Jan de 
Orgelman, alias Jan de Leugenaar, die eindeloos over zijn leven kon vertellen, een leven aan 
zijn fantasie ontsproten. En ook aan Johnny, die het ons soms zo lastig kon maken. En aan de 
muzikale Jan die iedere week op de woensdagmiddag bij Caroline kwam zingen en ervoor 
zorgde dat we toon hielden. Stuk voor stuk markante figuren die we missen. 
 
Activiteiten 
Veel jaarlijkse activiteiten zijn niet zijn doorgegaan. De Paasviering op Tweede Paasdag niet, 
en het bezoekersuitje evenmin. We zochten naar mogelijkheden om toch iets gezelligs met 
de bezoekers te doen. We kregen het idee om met 3 of 4  bezoekers per keer in het AC 
pannenkoeken te eten die we daar zouden bakken. Maar ook dit hebben we op de lange 
baan moeten schuiven door de tweede lockdown. Dat vinden de bezoekers jammer maar ze 
beseffen dat het niet anders kan. Zowel medewerkenden als bezoekers zijn dankbaar dat we 
nog open zijn en allemaal genieten we nu intenser van ontmoetingen en van wat wel 
mogelijk is! 
 

De dagelijkse gebedsvieringen zijn eveneens een poos 
niet doorgegaan. We vonden het te riskant. Sinds 
november hebben we de draad weer opgepakt en 
bidden met maximaal 4 mensen in de gebedsruimte 
op dinsdag en donderdag. Het zijn altijd waardevolle 
momenten van nabijheid omdat in gebed gedeeld 
wordt wat ons werkelijk ter harte gaat.  
 
Gelukkig kon de kerstviering op Tweede Kerstdag 
doorgaan. De 2 groepen luisterden rustig naar het 
kerstverhaal en het verhaal ‘De heilige nacht’ van 
Selma Lagerlöf dat Kitty navertelde. Er volgde beide 
keren een mooi gesprek over ’barmhartigheid en 
collega van het straatpastoraat Hanneke Allewijn 
speelde prachtig kerstliederen! 
 
Tijdens de eerste lockdown hebben we veel met 
elkaar gebeld en gezoomd. Onze maandelijkse CT-
vergaderingen vonden geen doorgang. Wel werd er in 

kleine groepjes overlegd. Toen de coronamaatregelen versoepelden hebben we beneden 
vergaderd waar de anderhalvemeter-afstand gegarandeerd is.   
 
Via Zoom en soms via directe ontmoetingen hebben we contact gehouden met andere 
organisaties zoals de Gemeente, het Straatpastoraat, Kompassie, het Straatconsulaat, het 
Breedstedelijk Overleg voor ongedocumenteerden, de Outreach-groep bestaande uit 
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professionals die zich inzetten voor de daklozen, de Gemeente, met DAK, de organisatie die 
overal in het land het straatpastoraat en de inloophuizen  ondersteunt.  
 
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) 
 
 
De taakomschrijving van de WMW luidt: 
“De werkgroep medewerkenden heeft als taak te zorgen, dat alle medewerkenden  
gemotiveerd, betrokken, deskundig en met plezier hun dienst in het AC kunnen blijven doen. 
Daarom houdt de werkgroep het wel en wee van de medewerkenden in de gaten, voert 
evaluatiegesprekken, organiseert intervisie, de basistraining en scholing op sommige 
medewerkendenavonden.   
Omdat de medewerkenden tijdens hun dienst nauw met elkaar samenwerken, hoort het ook 
tot de taak van werkgroep de onderlinge band te verstevigen door zo nu en dan gezellige 
activiteiten te organiseren.” 
 
Het was een uitdaging om deze taken in de coronatijd vorm te geven. Na ingang van de 
lockdown vielen de scholingen weg en concentreerden we ons erop de onderlinge 
verbondenheid van de vrijwilligers en hun betrokkenheid bij het AC te behouden. Daarin zijn 
we geslaagd. Enkele zeggen zelfs : “Onze saamhorigheid heeft zich in deze tijd verdiept.”  
Op woensdagmiddag kwamen enkele medewerkenden in het AC bij elkaar om achterstallige 
klussen weg te werken en ook voor de gezelligheid want de lockdown was ook voor veel 
medewerkenden een moeilijke tijd. Bezoekers konden die middag per telefoon contact 
hebben.  

  
Vrijwilligers  
Het Aandachtscentrum heeft momenteel 40 vrijwilligers, plus twee invalkrachten en vier 
projectmedewerkende. De meeste daarvan horen – alleen al door hun leeftijd – in de 
coronarisicogroep. Toen in juni het 
AC weer opende, was het daarom 
heel begrijpelijk dat sommigen een 
stap terug deden in hun 
engagement voor het AC om hun 
eigen gezondheid of dat van hun 
dierbaren te beschermen. Tussen 
juni en november, toen we weer 
voor twee weken de deuren sloten, 
roosterden zich 15 vrijwilligers 
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regelmatig in. In december tijdens de tweede lockdown waren dat er nog 12. Het rooster 
werd gedigitaliseerd omdat nu de meeste medewerkenden thuis zaten en zich niet in het AC 
konden intekenen. 
 
Dat betekent echter niet dat de andere vrijwilligers niet meer bij het AC betrokken zijn. Zo 
was er een groep van ongeveer vier medewerkenden die bezoekers buiten op straat 
ontmoetten. Ze voelden zich, buiten veiliger 
dan binnen. Er zijn medewerkenden die de 
bloemen verzorgen, voor de postkaarten 
zorgen, in de PR-groep meewerken, maar 
contact met de groep bezoekers mijden. 
Er waren vijf vrijwilligers die met kerst hand- 
en spandiensten verleenden, pakketjes 
rondbrachten, bakten of Driekoningpaketten 
samenstelden. Ook de vrijwilliger die naar het 
aquarium omziet, kwam juist dit jaar regelmatiger door de lekkage van de glasbak.   
Zingen kan niet in coronatijden, dus kon de zangmiddag niet 
meer doorgaan. De muziekvrijwilligster bood aan om in plaats 
daarvan pianoles te geven. Drie bezoekers hebben daarvan tot 
de tweede sluiting van het AC met veel plezier gebruik gemaakt. 
Voor die medewerkenden die een bezoeker regelmatig belden, 
hebben we de mogelijkheid geboden, via Zoom, om ervaringen 
uit te wisselen en van elkaar te leren.  
Aan het einde van de eerste lockdown zijn we begonnen op 
afspraak bezoekers te ontvangen in het AC. Telkens met twee medewerkenden en een of 
twee bezoekers in de grote ruimte.  

Omdat we elkaar niet meer in het AC 
tegenkwamen werden er digitale 
borrels in het leven geroepen, die vanaf 
mei om de zes weken plaatsvonden. En 
niet het minste, we hebben elkaar twee 
keer, in juni en september, in levende 
lijve kunnen ontmoeten in de tuin van 
het Stadsklooster. De opkomst was 
groot en toen bleek weer eens hoe 
groot de onderlinge verbondenheid is.  
 

 
Bijeenkomsten voor medewerkenden  
Vanwege de corona hebben we dit jaar maar een medewerkendenavond kunnen houden.  
 
De medewerkendenavond in februari ging over het reilen en zeilen van het AC. Het nieuwe 
rookverbod in het halletje van het AC werd geëvalueerd en goed gekeurd. Daardoor was er 
minder heen- en weer geloop. Ook bleek dat zowel bezoekers als medewerkenden het als 
positief ervaren dat de wijkagente in uniform langskomt. We bespraken die avond ook de 
omgang met onze huisregels, die altijd veel discussie oproepen tussen de ‘rekkelijken’ en de 
‘preciezen’.  
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Met ongeveer een kwart van de bezoekers uit Oost-Europa was het door de taalbarrière 
moeilijk te communiceren en ook dat gaf frustratie bij medewerkenden. We besloten te 
proberen meer contact met de Oost-Europese bezoekers te krijgen door hun Nederlandse 
taal aan te bieden en de stoelen anders neer  te zetten, zodat de bezoekers meer zouden 
mengen. In de corona tijd zijn er taalboekjes gezocht en uitgeprint, om eenvoudige 
Nederlandse zinnen te leren. Maar de groep buitenlandse bezoekers kwam na het einde van 
de eerste lockdown nog maar mondjesmaat. Veel Oost-Europese bezoekers zitten in de 
hotels, die de gemeente in de coronatijd voor daklozen heeft gehuurd. 
 

De coronatijd heeft er dus toe geleid dat 
het bezoekersaantal daalde en dat we 
ervoor kozen om bezoekers in 2 shifts van 
een uur te ontvangen. Daardoor konden 
bezoekers niet de hele dag blijven 
hangen, wat de sfeer ten goede komt. Er 
is een centraal uitgiftepunt voor de koffie 
gekomen. Bezoekers nemen hun koffie 
mee als ze naar hun plek lopen. 
Medewerkenden brengen dus geen koffie 

meer rond en daardoor is er zo veel meer rust en tijd voor gesprek. Bovendien is de 
saamhorigheid tussen medewerkenden en bezoekers gegroeid. We willen allemaal dat het 
AC open blijft, houden ons allemaal goed aan de coronamaatregelen en spreken elkaar 
eropaan als we ons mondkapje even vergeten. 
 
Training en ondersteuning medewerkenden 
- In januari werd een basistraining met acht deelnemers onder leiding van Greet Kuipers 
afgerond. 
- De 3 intervisiegroepen zijn doorgegaan tot de sluiting in maart. 
- Evaluatiegesprekken vonden regelmatig plaats tot de eerste lockdown. Er werden dit jaar 
acht  evaluatiegesprekken gevoerd. In vergelijking met andere jaren is dat weinig maar 
corona is daar debet aan. 
- De werkgroep WMW kwam maandelijks bij elkaar, tot maart. Later werden de lopende 
zaken per telefoon en mail geregeld.  
- De vrijwilligerscoördinator heeft een scholing in intervisie gevolgd, georganiseerd door DAK  
om te leren hoe we zelf intervisie kunnen doen op onze werkplek. 
 
Wel en wee  
We zijn heel dankbaar dat de pandemie tot nu toe weinig vat had op de medewerkenden. 
Een medewerkende had in maart covid. Toen ze ziek werd, woonde ze niet in Den Haag en 
kwam niet in het AC.  
Sommige medewerkenden zijn lange tijd ziek geweest of hadden in hun familie- of 
vriendenkring te maken met ernstige ziekte.  
Er waren ook vreugdevolle gebeurtenissen: kleinkinderen werden geboren en een  50jarig 
huwelijksfeest werd gevierd.   
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Twee medewerkenden ontvingen een koninklijke 
onderscheiding dit jaar door hun jarenlange engagement in het 
AC. 
Met kaartjes, mails, telefoontjes, bloemen door  de 
bezorgservice en (weinige) bezoeken hebben we meegeleefd 
met elkaar.  
 
Nieuwe vrijwilligers 
In 2020 hebben 13 mensen zich aangemeld om vrijwilliger te 
worden. Via de website van Pep (Den Haag doet) kwam een 
groot deel van de aanmeldingen. Van hen begonnen 8 
personen daadwerkelijk aan de inwerkperiode. 5 daarvan zijn 
nu vrijwilliger geworden. Eén van hen doet dit als stage voor haar studie. De andere 
belangstellenden haakten af uit diverse redenen. 
 
Afscheid 
We hebben nog voor de coronatijd afscheid genomen van een stagiair en van een vrijwilliger 
die naar het buitenland vertrok. Er zijn nog twee vrijwilligers die te kennen gegeven hebben 
dat ze willen stoppen, Maar er was tot nu toe geen gelegenheid om hen officieel uit te 
zwaaien. 
 
Ten slotte 
We weten nog niet welk effect corona heeft op het aantal vrijwilligers in de toekomst. Het 
kan zijn dat medewerkenden die nu al lang niet zijn geweest, besluiten om helemaal te 

stoppen. Ook moeten we met alle 
medewerkenden bekijken of we de gang 
van zaken, zoals die gegroeid is in de 
coronatijd, in het vervolg willen 
handhaven.  
Met vier vertrekkende en vijf nieuwe blijft 
het vrijwilligersbestand op peil. Hoewel 
het gezien de leeftijd van onze vrijwilligers 
een uitdaging blijft om nieuwe mensen te 
vinden. 
 

 
De WMW bestond uit: Barbara Heubeck, Carien Pluimers en Elisabeth de Gaay Fortman. 
 
Barbara Heubeck 
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IN EN OM HET PAND 
 
Door het toeslaan begin 2020 van het covid-virus is het pand minder intensief gebruikt dan 
andere jaren. Hierdoor zijn we begin dit jaar een aantal weken voor de bezoekers gesloten 

geweest. In deze periode hebben we de keuken en gang 
geschilderd. 
 
Maar gelukkig, toen de mogelijkheden iets verruimd werden, 
zijn we weer voorzichtig opgestart. Om dat mogelijk te maken 
binnen de 1,5 meter samenleving moest er een herinrichting 
van het pand plaats vinden. Daarbij kregen de stoelen een vaste 
plaats om de juiste 
afstand te kunnen 
bewaken. Daardoor 
werd het mogelijk 
om per shift max. 
21 bezoekers te 

kunnen ontvangen en dat gedurende vier 
dagdelen per week. Naast het vervangen van het 
grote aquarium, omdat deze lek bleek, voor een 
kleiner exemplaar, was dit de grootste ingreep in het interieur. 
 
Inmiddels houdt STEK zich actief bezig met het pand. Er is gekeken naar de ventilatie of deze 
op de juiste wijze voldoet en welke voorzieningen er nog extra getroffen moeten worden om 
dit goed te laten functioneren. Ook de brandpreventieve maatregelen zijn onderzocht. De 
vluchtweg via het raam op de eerste verdieping is weer mogelijk gemaakt, doordat het 
schuifraam daar gerepareerd is. Wellicht volgen er n.a.v. de opnames nog een aantal 
aanpassingen in 2021 om het pand weer goed te laten functioneren. Wij hebben er goede 
hoop op.  
Ook in het nieuwe jaar 2021 hopen we weer een veilige en zorgzame huiskamer voor velen 
in onze stad te zijn.  
 
Jan Willem Thijs 
 

     PR-COMMISSIE  
 
De PR-commissie heeft dit jaar veel werk verzet. In dit door corona getekende jaar zijn we 
aanvankelijk Nieuwsbrieven gaan sturen naar de medewerkenden. Dit bleek heel belangrijk 
voor het onderlinge contact en heeft de band tussen de medewerkenden versterkt. Op 
grond daarvan hebben we besloten om voortaan 4 keer per jaar een A Say, het 
informatieblad voor en door medewerkenden, uit te gaan brengen, ook als de corona voorbij 
is.  
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In het voorjaar, de zomer, het najaar en 
rond kerstmis is een uitgave verzorgd die 
per mail is toegestuurd aan alle 
medewerkenden. De belangrijkste 
onderwerpen zijn: verslagen van activiteiten 
georganiseerd voor bezoekers en 
medewerkenden veelal voorzien van foto’s, 
het voorstellen van nieuwe 
medewerkenden, gedichten, artikelen en 
verhalen ingediend door de redactie en 
medewerkenden, een inleiding door Kitty. 
 
 

Andere activiteiten van de commissie in 2020: 
De deelnemende kerkgenootschappen zijn benaderd om een artikel over het AC op te 
nemen in hun nieuwsbulletin. Hierop is vrijwel niet gereageerd. Het verzoek om een collecte 
te mogen houden is door de maatregelen in verband met de Covid-19 pandemie op niets 
uitgelopen. Later in het jaar is een artikel van Kitty over het AC in coronatijd door drie kerken 
gepubliceerd. 
Gegevens in de informatiemap op de balie en op de website zijn geactualiseerd. Het beheer 
van de website komt in andere handen. Vanuit het bestuur wordt deze stap begeleid. 
Tweemaal is een nieuwsbrief verstuurd aan alle ‘vrienden van het AC’. Het ledenbestand is 
geschoond in overleg met het Coördinatie Team. 
 
De PR-commissie: Kitty Mul, Josephine de Vijlder en Jan Oomen. 
 
Jan Oomen 
 
 
 

DE WERKGROEP TENTOONSTELLING ETALAGE EN AANKLEDING (TEA) 
 
Zoals bij iedere werkgroep in het Aandachtscentrum zal dit verslag over 2020 ook heel kort 
zijn. We hebben weinig exposities gehad, hetgeen een begrijpelijke zaak is. Echter, niet 

alleen het feit dat we een lange periode gesloten waren, is daar de 
oorzaak van, maar ook de animo om mensen te benaderen was er niet 
zo. We moesten de kandidaten op corona-gepaste afstand benaderen, 
dat werkt niet motiverend. Voor hen niet en ook niet voor ons.  
 
We hebben 3 exposanten gehad, op de eerste plaats Rob Doezelaar 
met enorm grote, gekleurde werken. Het licht en de kleuren van 
Afrika (Senegal) spatte je tegemoet. 
Vervolgens Carla van Hiem, die zowel door haar verschijning als met 
haar werk - kleurrijk en heel vrolijk - elke ruimte opfleurt. Het waren 
geen topwerken. Zij is amateur maar heeft veel liefde voor haar hobby 
met als resultaat  dat ze onze ruimte deed sprankelen met vrolijke 
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tinten. Het was dan ook zeker geen bezwaar dat haar 
schilderijen lang bleven hangen i.v.m. de coronamaatregelen. 
Wisseling van expositie was niet mogelijk. 
Er is een korte periode geweest dat er wat meer 
contactmogelijkheden waren. Toen hebben wij Free Sterckx 
benaderd, een bezoeker van de Haagse Zaak. Boven in het 
pand van de Haagse Zaak is een atelier. Free maakt daar 
dagelijks gebruik van en produceert prachtige liefdevolle 
werken.  Een aantal daarvan hangt nu in ons 
Aandachtscentrum.  Meisjes met een  hoedje in bloemrijke 
omgevingen en daarnaast een paar Dali-achtige werken. Het 
geheel maakt het allemaal zo hoopvol en opgewekt. 
We kijken hoe de situatie in 2021 zal zijn. In ieder geval 
hebben we al een aantal mensen op het oog die we kunnen 
benaderen om onze wanden op te sieren. 
 
De TEA:  Ria Bontje, Jan Caro en Marinus Geradts 
 
Marinus Geradts 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


