m Portret

diaconie

Er gaan dit jaar tegen de honderd schoolfietsen naar Almere. (Foto: Diaconie Bussum-West)

‘Maar het is geen eenrichtingsverkeer’

Bussum reikt Almere
de helpende hand
Bij de diaconie van de Spieghelkerk in Bussum hebben ze een even eenvoudig als doeltreffend
principe: wanneer je wat meer armslag hebt dan anderen, dan moet je minstens de mogelijkheid
onderzoeken om die ander te ondersteunen. In Bussum voegen ze de daad bij het woord. Al ruim
tien jaar bekommeren ze zich over de medemens in het vijftien kilometer verderop gelegen Almere.
De Spieghelkerk in Bussum is sfeervol. Binnenkort
bestaat het gebouw negentig jaar en enige tijd
terug werd het interieur van de kerk voor een groot
deel in de oorspronkelijke staat gebracht. Dat is
vooral te zien aan de huiskleuren. Die zijn volgens
de opvattingen van Amsterdamse school: diep
blauw in combinatie met het zogenoemde
ossenbloedrood. Aan de andere kant moesten
de oorspronkelijk statische banken in de kerk
plaatsmaken voor de meer handelbare stoelen.
Zodat de kerk niet alleen voor de traditionele
diensten, maar ook voor andere bijeenkomsten
geschikt zou zijn. “Bijvoorbeeld wanneer er een
muziekgezelschap komt. Dan is het makkelijk als
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je de stoelen kunt oppakken en een andere plek
geven”, zo vertelt diaken Ria David.
Bussum kent vier kerkwijken. De Spieghelkerk
bevindt zich in ‘West’ en heeft zo’n 800 leden.
De vier wijken hebben één centrale diaconie.
Tijdens een bijeenkomst van de samenwerkende
wijken, inmiddels iets meer dan tien jaar terug,
besloten de diakenen dat het goed zou zijn wanneer
elke wijk een eigen project zou hebben. Goed voor
de herkenbaarheid en het imago van de afzonderlijke wijken. Maar uiteraard op de eerste plaats
omdat een kleinschalige organisatie vaak het
meest rendabel en efficiënt is. En dus de maximale

hulp genereert. In ‘West’ kozen ze ervoor om de
buurgemeente Almere een handje te helpen. Een
toenmalige diaken van Bussum had daar al connecties en legde helder uit dat ze het in Almere
in meerdere opzichten niet gemakkelijk hebben.

Noodopvang
Jaap Post, secretaris van de Bussumse diaconie:
“Hier spreken we altijd van ‘over de brug’. We
bedoelen dan Almere en iedereen weet dat de
omstandigheden daar voor een aantal mensen
niet best zijn. Als we kijken naar onze collega’s en
wat ze daar allemaal met heel beperkte middelen
moeten doen... Ja, dan vinden wij dat we moeten
helpen. En dat doen we ook. Het contact met
Almere was van begin af aan bijzonder. Heel
hartelijk en open. We zijn in 2004 begonnen met
een soort noodopvang. Dat was er in Almere
wel, maar ze konden zich niet permitteren om
de hulpverlening af te stemmen op de feitelijke
vraag. Wij hebben toen toegezegd dat we extra
noodopvang in Almere zouden steunen voor
mensen, vooral gezinnen, die op straat kwamen
te staan. Het draait goed en bestaat nu inmiddels
al een jaar of tien. We blijven het project steunen.
Niet alleen met geld maar ook met spullen.
Ingezamelde meubels bijvoorbeeld, of speelgoed
voor de kinderen.”
Het initiatief van de noodopvang kreeg in 2008
een vervolg in de vorm van een kinderfonds.
Het idee daarachter is te voorkomen dat kinderen
vanwege financiële beperkingen in een isolement
komen. Het fonds voorziet bijvoorbeeld in het
verruimen van de mogelijkheden tot zwemlessen
of de aanschaf van een schoolfiets. Op dit gebied
werkt Bussum nauw samen met de diaconaal
werker van Almere, Peter Mons. Het is een contact
dat ze in Bussum koesteren. “Peter Mons heeft
een prima netwerk, weet van de hoed en de rand
en is enorm gemotiveerd om mensen te helpen.
Feitelijk is hij voor ons de contactpersoon. En dat
werkt erg goed.”

Fietsentransport voor kinderfonds
Een bijzonder onderdeel van het kinderfonds is
inmiddels het jaarlijkse ‘fietsentransport’. Vijf jaar
terug is Ria David begonnen met de inzameling
van nog bruikbare of goed te repareren fietsen.
“Het eerste jaar waren dat er tussen de tien en
twintig. Die gingen met een busje naar Almere.
Vrijwilligers keken daar naar de staat en voerden
eventuele reparaties uit. We zijn nu vijf jaar verder
en het zou zomaar kunnen dat we dit jaar aan de
honderd fietsen komen. Die stop je niet zomaar
in een personenbusje. Daar is een klein vrachtwagentje voor nodig. Nou, dat wordt weer
geregeld door Pieter Nagel, diaken uit een
andere wijk hier. En zo helpen we elkaar verder.”
In Bussum zouden ze diaconieën – wellicht ten
overvloede en zeker zonder belerend over te willen
komen – graag willen wijzen op de noden in de
nabije omgeving. “Natuurlijk, we moeten andere
landen blijven helpen. Dat is hard nodig. Maar in
eigen land is op het gebied van de noden ook nog
een hoop werk te verzetten. Daar moeten we met
z’n allen oog voor hebben. Hier vinden we het in
ieder geval belangrijk dat we diaconieën die het
minder hebben, vooruit kunnen helpen.”
Tekst en foto’s paspoorten: Gerrit Groenveld,
freelance journalist en fotograaf
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‘Ook in onze nabije
omgeving zijn er noden’
“Ze weten in Almere dat we zo veel mogelijk willen
helpen, maar ze vragen eigenlijk nooit ergens om.
Je merkt wel aan alles dat alle hulp zeer welkom
is. Maar het is geen eenrichtingsverkeer. Wij leren
ook weer van Almere. Peter Mons is bijvoorbeeld
erg handig in het maken van powerpoints. Nou, die
hebben we af en toe nodig en dan is Peter de eerste
die ons wil helpen. En hij heeft ook heel veel kennis
over de mogelijkheden die allerlei hulpinstanties
bieden. Dat komt regelmatig goed van pas. Op
die manier kunnen we elkaar van dienst zijn.”
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