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Het Aandachtscentrum in coronatijd

Het zijn vreemde en onzekere tijden
voor iedereen. Ook het Aandachtscentrum werd geraakt door de
coronamaatregelen. We hebben geprobeerd ons telkens zo goed mogelijk aan
te passen aan de veranderende omstandigheden, om de aandacht te kunnen
blijven geven die juist nu zo ontzettend
nodig is. In maart moest het centrum
helemaal dicht en zijn we gestart met
het uitgiftepunt op straat onder de vlag
van Licht voor Dordt. Aandacht op
afstand werd opgestart: vaste bezoekers
werden regelmatig gebeld en coördinator Petra ging de straat op, gewapend
met koffie en koekjes. In de zomer konden we weer even in kleine groepen bij
elkaar komen en pakten we Aandacht
voor Taal opnieuw op. Inmiddels is het
Aandachtscentrum weer drie dagdelen
per week open met een beperkte inloop.

We spreken tijdens de inloop twee
vaste bezoekers, Abdiaziz en Abdihkadar. “Corona is erg moeilijk voor ons’,
geeft Abdiaziz aan, ‘Ik ben blij hier te
zijn. Er is hier thee en gezelligheid.
Medewerkers praten goed met mij. Ik
kom alleen hier, want andere mensen
begrijp ik niet.” Ook Abdihkadar is blij
dat het Aandachtscentrum weer open
is, “Beetje open is beter dan helemaal
dicht. Ik vind het belangrijk samen
komen, beetje gezellig op een dag. Ik
kom iedere dag vanuit Zwijndrecht naar
Dordrecht waar ik kan koffie drinken,
lekker praten met medewerker. Als ik
problemen heb dan met medewerker
spreken. Ik kan hier zeggen wat ik moeilijk vind. Bijvoorbeeld bij mijn studie.
Dan samen zoeken naar iemand die mij
kan helpen bij school.”

Abdiaziz

Abdihkadar

Abdiaziz is net met Aandacht voor Taal
gestart. “Taalles is een goeie docent”,
aldus Abdiaziz, “Ik praat eerst niet goed.
Nu ik begrijp het beter. Ik praat met
andere mensen. Praten met mij maakt
‘the problem softer’.”

Bedankt
Aan alle medewerkers, donateurs, ondernemers, fondsen, participerende
kerken en andere kerken uit de regio die regelmatig voor ons collecteren en
ons werk meenemen in jullie gebeden: veel dank namens het bestuur! Jullie
betrokkenheid en inbreng is onmisbaar!

Petra

“Beetje open is beter
dan helemaal dicht.”

Even voorstellen...

Nieuwe voorzitter
Aandachtscentrum
Sinds 18 november heeft het Aandachtscentrum een nieuwe voorzitter,
Matthieu Ouwens. Hij volgt Ton van de Minkelis op, die als voorzitter bijna
negen jaar aan het Aandachtscentrum verbonden was en afgelopen januari
afscheid nam. Matthieu (40) is een geboren Rotterdammer, maar woont
alweer 13 jaar in de wijk Reeland met zijn dochter Veralynn. Sinds 1998
werkt Matthieu in het sociale en publieke domein. In zijn huidige functie
is hij manager bij een evangelische zorgorganisatie voor mensen met een
beperking. Hij is verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met een
intensieve zorgvraag en behandeling voor GGZ problematiek, waaronder een
middelen afhankelijkheid.

Waarom het Aandachtscentrum?
“De maatschappelijke functie van het
Aandachtscentrum is zeer relevant.
In een samenleving die gekenmerkt
wordt door ongelijk verdeelde
welvaart, individualisatie en
eenzaamheid is omzien naar je naaste
van wezenlijk belang. Het is een mooie
Bijbelse opdracht waar ik graag mijn
steentje aan bijdraag.”

Heb je zin om te beginnen?
“Zeker wel! Met energie en
enthousiasme wil ik gaan beginnen om
het werk van het Aandachtscentrum
te ondersteunen. Ik ben erg benieuwd
naar de kansen en mogelijkheden om
het werk te ontwikkelen en versterken.
Ik geloof dat er ook mogelijkheden
liggen in samenwerking met andere
organisaties.”

Wat ga je als eerste doen?
“De komende periode staan voor mij in
het kader van ontmoeten en luisteren.
Ik ben van nature heel nieuwsgierig en
benieuwd naar alle mooie dingen die
er gedaan worden. Daarnaast nader
kennismaken met bestuursleden en
bezien welke opdrachten er liggen om
opgepakt te gaan worden. Ik heb er zin in!”
Met het aantreden van Matthieu
zwaait Diaken Franck Baggen af
als voorzitter ad interim. Hij blijft
wel actief in de Stichtingsraad als
vertegenwoordiger van de Heilige
Theresia van Ávila parochie. We
bedanken hem hartelijk voor zijn inzet
in het afgelopen jaar.

“In een samenleving die gekenmerkt wordt door ongelijk
verdeelde welvaart, individualisatie en eenzaamheid is
omzien naar je naaste van wezenlijk belang.”

Afscheid van het Aandachtscentrum

Na 25 jaar de sleutel inleveren
Medewerkster Lijda, al vanaf het begin bij het Aandachtscentrum betrokken,
neemt na meer dan 25 jaar afscheid. Destijds was het Henk Bax, de toenmalige
voorzitter van het Aandachtscentrum, die haar binnenhaalde. ‘Echt iets voor
jou!’ zei hij ‘Ga maar eens een poosje meedraaien.’ Eerst draaide ze boventallig
mee en volgde een cursus van zes hele dagen en een paar avonden. “Pas
na de cursus kreeg je een sleutel en hoorde je er helemaal bij”, vertelt Lijda.
Ze heeft veel geleerd van het werk in het Aandachtscentrum. “Ik heb veel
mensenkennis opgedaan en een ruimere blik gekregen”, geeft Lijda aan, “Ik
ontmoet hier mensen die ik niet in mijn eigen kennissenkring tegenkom.
Mensen die buiten de boot vallen, maar die zijn juist interessant.”

Nieuw in het Aandachtscentrum

Onze bezoekers willen Gewoon Doen!
Nieuw gestart in het Aandachtscentrum is dit
jaar het project GWN DOEN!, een initiatief waarin
bezoekers en medewerkers samen leuke activiteiten
organiseren. Gewone dingen, die voor de gemiddelde
Nederlander heel normaal zijn: een keertje naar het
strand, de molens van Kinderdijk kijken, een gezellige
middag organiseren met een hapje en een drankje.
Onze bezoekers wilden dat ook. En dus werd er een
werkgroepje gevormd van bezoekers en medewerkers
om dit te realiseren. Masoon is een van de deelnemers.
Hij komt uit Syrië en is een jaar geleden gestart met

Aandacht voor Taal. Om de week helpt hij op zaterdag
bij het uitgiftepunt op de Spuiboulevard.
Waarom doe jij mee met GWN DOEN?
“Omdat ik het gezellig vind om de uitjes te organiseren
en ik doe zelf ook mee dan. Zoals naar Hoek van
Holland. Daar heb ik heel veel genoten. Dat andere
mensen genieten, daar word ik blij van. En dan leer ik
ook andere mensen kennen.”
Wat heb je ervan geleerd?
“Hoe het in Nederland werkt, zoals dat vergaderen.
Zo word ik soms voorzitter. Ik voel me dan heel
verantwoordelijk. Het is niet makkelijk, maar van
moeilijke dingen leer je veel. Als ik het met jou
niet eens ben, dan gaan we dat bespreken. En mijn
Nederlands leren verbeteren.”

“Ik vind het heel erg belangrijk dat Gewoon Doen er is,”
sluit Masoon het gesprek af, “Samen dingen doen en
ook gewoon met elkaar. Het is de gezelligheid van de
groep. Deze activiteiten maken onze vriendschap. Ik
krijg en ik geef terug.”

“Ik krijg en ik geef terug.”

We vragen Lijda wat je nodig
hebt om vrijwilliger te zijn in
het Aandachtscentrum. “Het is
echt nodig om flexibel te zijn en
humor te hebben”, geeft Lijda aan,
“Ruimdenkendheid ook. Je leert
verder te kijken dan de buitenkant
van iemand. En tegelijk krijg je er
zoveel voor terug. Dankbaarheid
bijvoorbeeld. Het werk heeft mij
gevormd. Ik heb veel geleerd, ook
over mezelf.”
Er is wel veel veranderd in
de afgelopen 25 jaar. “Op het
Steegoversloot kwamen er eerst 10
bezoekers per dag, zittend rond de
stamtafel. Voornamelijk thuisloze
mensen, pas later kwamen er ook
daklozen. In die tijd leefden echt veel
mensen op straat. Er was toen weinig
voor hen om naar toe te gaan. Die
mensen hadden een rustpunt nodig,
een bakje koffie en een praatje met
een andere bezoeker of medewerker.”

Inmiddels is het publiek veranderd.
Lijda vertelt: “De laatste 10 jaar komen
er meer vluchtelingen, eenzame
mensen die alleen een kamer hebben.
Het is jammer dat ze vaak een taal
spreken die ik niet versta, maar
als zij elkaar ontmoeten is dat ook
leuk.” Tegelijkertijd is de essentie
van het werk gelijk gebleven: “Nog
steeds komen mensen voor rust
en een kopje koffie, een praatje. Ze
zoeken allemaal hetzelfde.” Lijda is
voor verandering en vernieuwing:
“Er komen andere mensen binnen,
daar moeten we ons op aanpassen.
De laatste tijd worden er ook leukere
dingen gedaan. Dat vind ik wel heel
goed. Zoals de uitjes naar Hoek van
Holland. Dat de mensen daar zo van
genieten!”

Het is een raar afscheid nu, met die
corona, geeft Lijda aan, “Het was wel
even slikken dat een echt afscheid
niet door kon gaan. Ik had langs de
bakker willen gaan om te trakteren.”
Ze heeft altijd gezegd met 75 te
stoppen. Maar nu ze 75 is, bleek het
toch lastig, totdat corona kwam. “Ik
heb mijn steentje bijgedragen door
een luisterend oor, er zijn, ontmoeting
met die anderen. Ik ben eigenlijk best
een beetje trots op mezelf dat ik dit
zo lang gedaan heb!” We vragen nog
wat ze het mooist van aan het werk.
Daar hoeft Lijda niet lang over te
denken, “Het contact met de mensen.
Zij verwachten niets van ons. Gewoon
er zijn. Daar kom ik blij van thuis. Dat
heb ik eigenlijk 25 jaar gehad. Geen
middag was hetzelfde.”

“Het werk heeft mij gevormd. Ik heb
veel geleerd, ook over mezelf.”

Willem aan het woord
Op ons verzoek schrijft vaste bezoeker
Willem een verslagje over het
Aandachtscentrum, speciaal voor de
Aandacht.

zachtst gezegd. Heel blij ben ik met het
bestaan van het Aandachtscentrum, en
ook uit naam van de andere bezoekers,
zonder enige twijfel.

Tijdens mijn tijd zonder dat ik een dak
boven mijn hoofd had, sliep ik in een
opslagruimte. Toen ben ik gewezen op
het Aandachtscentrum, en daar ben ik
nu inmiddels zo ongeveer vaste inloopklant van geworden. Alle bezoekers
die daar komen worden zeer gastvrij
ontvangen, op dinsdag en donderdag
in de middag. Je komt daar echt tot
rust. Je kan een praatje maken met
de medewerkers, een krant lezen, of
gewoon even rustig zitten, met daarbij
koffie, thee en koek. Dit is zo relaxt,
daar knap je helemaal van op. Een ook
als je vragen hebt over een bepaald
onderwerp, je kan altijd op de mensen
rekenen. En dat is heel prettig op z’n

Ook wordt vanuit het Centrum
de mogelijkheid geboden om op
dinsdagavond en zaterdagochtend
soep en brood op te komen halen bij
de rotonde in de stad, met daarbij
de ene keer extra koffie, de andere
keer broodjes met worst en o.a.
mosterdsaus. Ook dit is een geweldig
initiatief en wordt door iedereen en
natuurlijk mijzelf, hogelijk gewaardeerd
en gerespecteerd. Dus om kort te gaan,
voor het Diakonaal Aandachtscentrum,
van alle bezoekers een hartelijk
applaus en een diepe buiging voor de
medewerkers!!!

Colofon
Aandacht! is een uitgave van het Diakonaal
Aandachtscentrum Dordrecht.
Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht
Singel 273-275
3311 HD Dordrecht
aandachtscentrumdordrecht.nl
(078) 631 52 88
Coördinator:
Petra Jongekrijg – van Dongen
coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl
(06) 53 78 54 90
Openingstijden tijdens coronaperiode:
dinsdag, donderdag en zondag van 13.30u
tot 15.30u

Willem J.

“Van alle bezoekers een
hartelijk applaus en een
diepe buiging voor de
medewerkers!”

Van de penningmeester
Het Aandachtscentrum is afhankelijk van giften. Onze inkomsten staan al
jaren onder druk. De verwachte kosten voor 2020 liggen rond de €66.000,
zo’n €10.000 hoger dan in 2019. Dit komt mede door de uitbreiding van
het aantal uren van onze coördinator en de extra kosten ten gevolge van
het coronavirus. We verwachten dit jaar een exploitatietekort van zo’n
€15.000. Graag doen we daarom een beroep op uw vrijgevigheid om een
extra bijdrage over te maken, zodat we het belangrijke werk voor onze
kwetsbare medemens in de toekomst voort kunnen zetten.

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

Inkomsten

Voedseluitgifte Licht voor Dordt:
zaterdag van 11.00u-12.00u
dinsdag van 18.30-19.30u
Bankgegevens voor giften
NL 92 RABO 0161 0935 74
tnv stichting Diakonaal Aandachtscentrum
Dordrecht
Op de hoogte blijven van het
Aandachtscentrum?
Via de website kun je je aanmelden voor
onze digitale nieuwsbrief.

Verdeling
kosten

Ook actief worden voor het Aandachtscentrum?
We kunnen je hulp goed gebruiken! Neem contact op met
coördinator Petra voor meer informatie.

Drukwerk 3%
Kantoor 6%
Huisvesting 9%

Operationele
kosten 82%

