
TERUGBLIK OP DE PILOT “DE NIEUWE STAD OP MAANDAG” 

In december ging middenin een heftige sneeuwstorm de 

pilot van “De Nieuwe Stad op Maandag” van start. 

Vrijwilligers van de PGZO, ELG en RK lieten zich niet 

weerhouden door de storm en ook enkele bezoekers 

verrijkten ons gezelschap. De sfeer was warm en gezellig. 

Er werd spontaan gezongen, kerststukjes gemaakt en een 

kerstverhaal verteld.  

In januari gingen we van start met een buurtborrel die 

helaas niet door veel mensen werd bezocht, maar waar 

de sfeer wederom warm en goed was. Het team werd 

versterkt door een vrijwilliger van de CBC en in de week 

daarna sloten ook vrijwilligers van de kerk “Treasures” bij 

ons project aan met een Soup Kitchen (gratis maaltijd). De 

bezoekers genoten van de knutselopdrachten, aanwezige 

spelletjes en heerlijke zelfgebakken cakes. 

Op 22 januari vond de EHBO-training voor kinderen 

plaats, die o.a. via de Echo wat nieuwe bezoekers trok. 

Kinderen die vaak alleen thuis zijn met jongere broertjes 

en zusjes leerden belangrijke Eerste Hulp vaardigheden. 

Aanwezige moeders vroegen of de training vaker gegeven 

kon worden en ook vanuit scholen werd enthousiast 

gereageerd.  

Al met al kijken wij terug op waardevolle inloopmiddagen, 

die weliswaar nog niet druk bezocht zijn, maar waar wij 

wel de bezoekers zien die wij beogen. Zo waren er oudere 

buurtbewoners – op zoek naar ontmoeting – en kinderen 

uit ongedocumenteerde gezinnen die thuis niet goed 

kunnen knutselen en spelen. Ook de praktische 

samenwerking tussen vrijwilligers uit de verschillende 

kerken is zeer waardevol.  

De komende maanden gaan wij dóór met de 

inloopmiddagen in de Nieuwe Stad. De Nieuwe Stad is 

elke maandag open van 14.00 tot 17.00u met aansluitend 

een Soup Kitchen vanaf 17.00u. We zijn voornemens om 

elke maandag van 14.30-15.00u een voorleesmoment 

aan te bieden voor kleuters die thuis geen Nederlands 

spreken. Af en toe zal er een training zijn (bijv EHBO) of 

speciale workshop worden aangeboden, bijvoorbeeld 

muziek of handwerk.   


