
Nieuwsbrief van het 
Diakonaal Aandachtscentrum

Aandacht!

De vierde zaterdag in september is het Burendag. De dag om gezellig 

samen te komen met je buren en iets leuks te organiseren voor elkaar 

en voor de buurt. Ook het Aandachtscentrum deed dit jaar weer mee 

met Burendag en organiseerde samen met de bezoekers een feestje 

voor de buurt.

Buurtbewoners Ed en Mirjam waren 

beiden aanwezig op het feestje. 

Ed geeft aan vooral uit solidariteit 

te komen. Ook Mirjam draagt het 

Aandachtcentrum een warm hart 

toe.

In het verleden was er weerstand 

vanuit de buurt tegen het 

Aandachtscentrum. Hoe kijken Ed 

en Mirjam daar tegenaan? Ed heeft 

geen hinder van het Centrum: “In 

de binnenstad zijn minder leuke 

en leuke dingen. Voor de waarde 

van het pand kun je beter naast 

een apotheek zitten, maar mij bijt 

het niet.” Mirjam is blij met het 

Aandachtscentrum: “Een plek waar 

iedereen die dat nodig heeft kan 

binnenlopen, is waardevol. Daaraan 

zit natuurlijk ook een uitdagende 

kant. Sommige bezoekers vallen 

op door hun kleding of hun gedrag. 

Maar als dat alles is...”

Dat de bezoekers het feestje 

grotendeels zelf georganiseerd 

hadden maakte het voor Mirjam 

des te meer bijzonder: “Het ene 

moment vertelde een van de 

bezoekers mij nog waarom hij zijn 

land ontvluchtte en het andere 

moment stond hij te zingen samen 

met anderen. Liederen uit zijn 

land van herkomst waar hij zo veel 

meemaakte. Indrukwekkend.” Ook 

Ed roemt de inzet van bezoekers: 

“Een mooi begin. Het is belangrijk 

om zelfredzaam te kunnen 

zijn. Zelfredzaamheid creëert 

betrokkenheid. Veel bezoekers 

staan buiten de maatschappij , dat 

hoort niet.”

Tenslotte vragen we wat het 

Aandachtscentrum voor de buurt 

kan betekenen. Ed reageert: “Spreek 

ook de bezoekers buiten aan, 

wanneer ze voor de deur staan te 

schelden of vuil achter laten. Verder 

kan ik niets bedenken. Als dit een 

goede plek is voor de mensen die 

jullie opvangen, is het goed.” Mirjam 

noemt het belang van ontmoeting, 

zoals bij het burendagfeestje: 

“Ontmoeting tussen mensen met 

hele verschillende achtergronden 

en levens. Dat kan je alleen maar 

rijker maken.”

Het Aandachtscentrum 
in de buurt

Aandacht! is een uitgave van het 
Diakonaal Aandachtscentrum 
in Dordrecht.

Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht
Singel 273-275
3311 HD  Dordrecht
(078) 631 52 88
www.aandachtscentrumdordrecht.nl

openingstijden: 
zondag, dinsdag t/m vrijdag
 van 13.30 -17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 13.00 uur

coördinator:
Petra Jongekrijg – van Dongen
coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl
(06) 53 78 54 90

Bankgegevens voor giften:
NL 92 RABO 0161 0935 74
t.n.v. Stichting Diakonaal 
Aandachtscentrum Dordrecht



Joke

Te gast in het Aandachtscentrum
Joke is al 8 jaar actief als vrijwilliger bij de inloop in het Aandachtscentrum. 

Speciaal voor Aandacht! beschrijft ze haar middagdienst.

13.05  UUR

Ik stap het Aandachtscentrum binnen, de geur van 

pannenkoeken komt me tegemoet. In de keuken staan 

twee vrijwilligers stapels pannenkoeken te bakken. 

Met mijn twee collega’s van de middagdienst praat ik 

even bij, terwijl we koffie en thee maken en de kopjes 

klaarzetten.

13.30 UUR
Ik doe de deur open en binnen korte tijd komt er een 

flink aantal bezoekers binnen. Ik zet een kopje koffie 

neer voor een bezoekster en ze zegt: “Je bent een schat”. 

Mijn dag kan niet meer stuk.

14.00 UUR
Ik ben druk met koffie- en thee schenken en 

pannenkoeken uitdelen: “Met of zonder spek?” 

Ondertussen maak ik een praatje met de bezoekers.

14.30 UUR
Er is wat drukte buiten en twee bezoekers komen 

ruziënd binnen. We overleggen als collega’s wat te doen 

en besluiten de twee lawaaischoppers weer naar buiten 

te sturen. Ze vertrekken onder protest. We bellen met de 

wijkagent die zijn klanten kent. Hij fietst even later langs 

en spreekt ze aan. Dat geeft rust en een veilig gevoel 

voor de bezoekers en ook voor ons.

15.30 UUR

De rust is weergekeerd. Bezoekers lezen de krant, zijn 

in gesprek met elkaar en ik praat en luister mee. Als 

medewerkers gaan we er even uitgebreid bij zitten; best 

vermoeiend zo’n middag. Ik zet nog een keer een pot 

koffie en ruim de keuken op.

16.00 UUR
Met een bezoekster heb ik een mooi maar 

ook intensief gesprek over eenzaamheid, 

het aangaan van contacten en de moeite 

die ze daarvan ondervindt.

16.30 UUR
Ik deel de laatste pannenkoeken uit en we 

maken de tafels schoon. Voordat we naar 

huis gaan kijken we als collega’s nog even 

terug op de middag.

17.00 UUR
Ik pak mijn fiets, een bezoeker die nog op 

het stoepje zit, roept naar mij: “Kijk je uit? 

Het is gevaarlijk op de weg!”. 

Nieuw in het
Aandachtcentrum
Het Babbelbroodje

Kom als groep langs bij het Aandachtcentrum om samen met 

medewerkers en bezoekers te eten en door te praten aan de hand van 

een thema. Wij zorgen voor de soep, een broodje en de invulling van 

de ochtend of avond. Dé kans om in gesprek te komen met mensen 

die je anders nooit spreekt. Vraag je bijbelkring, leesgroep of collega’s 

en meld je aan!

Saïd (komt 10 jaar in het  Aandachtcentrum, 
oa bij ‘Aandacht voor Taal’)

“Het is goed om elkaar te helpen. Met elkaar iets doen. Bij niets 

doen voelt stress in het hoofd en van binnen. Alleen voor jezelf 

dingen doen of aan jezelf denken is niet goed.  Ik heb geleerd 

om naar anderen te gaan. Durven doen, heb ik geleerd.”

Henny (komt 25 jaar bijna dagelijks in het 
Aandachtscentrum, zit vaak boven te tekenen)

“Ik heb zelf geen thuisfront. Ik heb niets, maar hier 

heb ik toch iets.  Ik ben blij met de mogelijkheid 

om mijn passie en hobby te ontdekken. Andere 

bezoekers zitten en zitten maar hier. Maar er kan 

veel meer. Meer bewegen, ik wil groei zien. Ik 

wil zelf ontwikkelen en leren en luisteren naar 

andere mensen. “

De mens aanspreken 
op zijn mens zijn
De medewerkers van het Aandachtscentrum hebben het afgelopen jaar onder leiding van 

coördinator Petra Jongekrijg nagedacht over de toekomst van het centrum. Het centrum is 

gestoeld op twee pijlers, aldus Petra, namelijk ‘er zijn’ en ‘stimuleren’. ‘Met name dat laatste 

willen we verder uitbouwen. Met bezoekers samen ontdekken wat ze kunnen en willen en 

daar ruimte voor bieden.’
Salvatore. 
Sinds 8 jaar bezoeker in het 
Aandachtscentrum.

Neem Salvatore, die inmiddels al zo’n 8 

jaar het Aandachtscentrum bezoekt. Hij is 

pizzabakker en bood spontaan aan te koken, 

toen hij hoorde dat andere bezoekers voor 

muziek zouden zorgen op de burendag. 

Inmiddels kookte hij ook al eens voor het 

Babbelbroodje (zie kader).

Salvatore vertelt dat hij met liefde kookt, maar 

ook andere dingen wil aanpakken. ‘Het is een 

leuke manier om mensen tevreden te stellen 

met wat ik doe. De vrijwilligers hier zijn 

bijzonder mensen. Ze doen hun werk gratis. 

Zo kan ik laten zien dat ik iets kan betekenen 

voor hen.’ Hij vindt het bijzonder dat hij geld 

van het Aandachtscentrum meekrijgt om 

boodschappen te doen. ‘Ik krijg vertrouwen 

en dat vertrouwen wil ik niet beschamen.’

Farah (is een dagelijkse bezoeker, trad op 
tijdens burendag met zang en dans)

“Wij komen uit Afrika daar is geen burendag maar 

oorlog. Met het burendagfeestje kon ik alles vergeten. 

Iedereen was blij, dat hebben wij nodig. Om te delen 

met mensen. Somalische mensen blijven veel samen 

met eigen groep. Maar nu komen ze hier steeds 

meer. Ze horen dat je welkom ben vanuit het hart. 

Hier herkennen mensen mijn pijn en het voelt als 

thuiskomen. Hier laten ze zien wat liefde is.”

Vrijwilligers
Het Aandachtscentrum is altijd op zoek naar 

vrijwilligers met talenten. Je belangrijkste talent: een 

ruim hart voor de bezoekers. We zoeken mensen voor 

de inloop, zoals Joke, maar ook mensen die het leuk 

vinden om bezoekers te begeleiden bij activiteiten 

zoals tekenen en schilderen of het leren van de 

Nederlandse taal. Ook achter de schermen zijn mensen 

nodig: wil je helpen bij de koken, af en toe een stukje 

schrijven voor de website of foto’s maken? Meld je aan!

Wil je je aanmelden of meer informatie?

Neem dan contact op met Petra Jongekrijg via 

coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl

BUURTBOEK 
Een wand boeken voor jong 

en oud(er) om te lezen, lenen, 

ruilen, meenemen en brengen. 

Voor onze bezoekers en heel 

de buurt!



In het Aandachtcentrum is iedereen welkom die behoefte heeft aan 

rust, aandacht, begrip, troost of een goed gesprek. Het centrum is 

zes dagdelen open en ontvangt zo’n vijftig bezoekers per dag. Dit is 

mogelijk door de inzet van bijna veertig gemotiveerde en getrainde 

vrijwilligers én de financiële en materiële bijdragen van kerken, 

bedrijven, fondsen en particulieren.

Het Aandachtscentrum krijgt geen subsidie en is voor 100% 

afhankelijk van giften en fondsen. De kosten zijn begroot op 

€54.000. De inkomsten liggen circa €10.000 lager. Met uw gift 

kunnen wij onze bezoekers blijven verwelkomen. 

Helpt u mee ons werk voort te zetten?

Het Aandachtscentrum is een ANBI-geregistreerde organisatie. Uw gift 
is daarom aftrekbaar van de belasting.

Een gift is welkom!

Verdeling 
inkomsten

Verdeling 
uitgaven

Bankgegevens voor giften
NL 92 RABO 0161 0935 74

t.n.v. Stichting Diakonaal 

Aandachtscentrum Dordrecht

Bedankt

Alle medewerkers, donateurs, ondernemers, fondsen, participerende 

kerken en andere kerken uit de regio die regelmatig voor ons collecteren 

en ons werk meenemen in gebed: veel dank namens het bestuur! 

Jullie betrokkenheid en inbreng is onmisbaar!

Jongeren uit de Kandelaarskerk 

komen langs met pannenkoeken en 

spelletjes. Het werd een TOP-avond!

Wil je ook langs komen met jou 

tiener- of jongerengroep stuur 

een whatsappje naar Petra. In het 

Aandachtscentrum is veel mogelijk!

Kerken
52%

Instellingen 
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