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VOORWOORD
“De mooiste kerst tot nu toe! En dat 2021 zonder corona zal zijn!” Die kerstwens hing een
van de dakloze vrienden van Sant’Egidio in de kerstboom in de Mozes en Aäronkerk. Het
drukt naast dankbaarheid ook de immense behoefte uit aan een familiesfeer, in een jaar
waarin zovele mensen alleen bleven. De coronapandemie trof de armsten het zwaarst.
Ook veel mensen in precaire levensomstandigheden die net hun hoofd boven water
konden houden, kwamen in grote moeilijkheden. Want wat kunnen mensen zonder veilige
plek of zonder dak boven hun hoofd, wanneer ‘blijf thuis’ de norm is?
In plaats van het wijd gepropageerde social distancing koos Sant’Egidio voor ‘sociale
nabijheid op fysieke afstand’. Die keuze vroeg om creativiteit en vasthoudendheid. Waar
sommige andere organisaties hun deuren gesloten hielden, bleef het daklozenrestaurant
van Sant’Egidio open, op een veilige en verantwoorde manier met inachtneming van de
coronamaatregelen. Mensen konden even binnen zitten voor een lekkere maaltijd, of deze
aan de deur meenemen.
Ook pleitten we in een open brief voor papieren voor ongedocumenteerden, zodat zij
eenvoudige toegang tot zorg en huisvesting zouden krijgen. De kinderen ontmoetten
elkaar in de School van Vrede en werden geholpen met hun schoolwerk, dat dit jaar vooral
thuis gedaan moest worden. En met kaartjes, telefoontjes, muziek en wat we maar konden
bedenken, bleven we de vele ouderen nabij die nu helemaal geen bezoek meer mochten
ontvangen en voor wie de eenzaamheid soms ondraaglijk werd.
Het kenmerkt de keuze die de Gemeenschap van Sant’Egidio in het afgelopen coronajaar
overal ter wereld maakte: om niemand in de steek te laten en in het bijzonder de armen
nabij te blijven. Tot onze vreugde werden we daarbij gesteund door veel nieuwe
vrijwilligers. De grote kwetsbaarheid van veel mensen werd onontkoombaar zichtbaar. Dat
inspireerde velen om hun tijd te geven en zich voor hen in te zetten.
Er is dit afgelopen jaar door de honderden vrijwilligers van Sant’Egidio hard gewerkt om
nieuwe vormen van nabijheid te creëren. We zijn er van overtuigd dat deze sociale
nabijheid heel hard nodig blijft, ook wanneer deze pandemie wegebt. Wanneer ‘het nieuwe
normaal’ dan zijn intrede doet, mag dit hopelijk gekenmerkt worden door barmhartigheid
en menselijkheid voor allen, en vooral voor hen die zwak en kwetsbaar zijn. Wij danken
ieder die Sant’Egidio een warm hart toedraagt.

Namens de Gemeenschap van Sant’Egidio,

Colm Dekker
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SANT’EGIDIO
Over Sant’Egidio
De Gemeenschap van Sant’Egidio zet zich in
voor een menselijkere samenleving.
Geïnspireerd op het evangelie laat Sant’Egidio
zich kenmerken door drie termen: gebed,
vriendschap met de armen en vrede. Het
gebed, het luisteren naar het woord van God,
vormt de leidraad voor de Gemeenschap.
Samen met vele vrijwilligers beleeft Sant’Egidio
de vriendschap met de armen van onze
samenleving. Omdat oorlog vaak de moeder
Gebed voor de eenheid van de christenen
van de armoede is, zet de Gemeenschap zich in
voor dialoog tussen godsdiensten en in conflictgebieden.

Werkwijze
Vrijwilligers van Sant’Egidio staan de kwetsbaren van de samenleving bij vanuit de geest
van vriendschap. Nabijheid en de vastberadenheid om een mens in moeilijkheden nooit op
te geven staan centraal. In Nederland zijn er initiatieven voor kinderen, jongeren en
ouderen in de periferie van de stad en voor dak- en thuislozen, nieuwkomers,
vluchtelingen en mensen met een beperking.

Met vrienden van de straat op bezoek
in de Abdij van Egmond

In 2020 kon, ondanks de coronacrisis, fysieke afstand
op een goede manier gecombineerd worden met
sociale nabijheid. Het hele jaar door zijn alle
activiteiten doorgegaan – met inachtneming van de
maatregelen – en zijn de vrijwilligers de arme en
kwetsbare vrienden nabij gebleven in deze extra
moeilijke periode.
De vrijwilligers van Sant’Egidio maken de vele
initiatieven mogelijk, en zijn actief in meerdere steden
in Nederland, zoals Amsterdam, Apeldoorn,
Deventer, Roosendaal en Utrecht.

Geschiedenis
De Gemeenschap van Sant’Egidio ontstond in 1968 in Italië op initiatief van Andrea
Riccardi en enkele medestudenten. Ondertussen is Sant’Egidio uitgegroeid tot een
wereldwijde christelijke lekenbeweging in meer dan zeventig landen. De Gemeenschap is
sinds 2000 ook in verschillende steden in Nederland actief.
De activiteiten in Apeldoorn vallen sinds 20 november 2015 onder de zelfstandige stichting
Sant’Egidio Apeldoorn. De activiteiten in de andere steden vallen onder de stichting
Sant’Egidio Nederland. In 2014 werd de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam toevertrouwd
aan de Gemeenschap van Sant’Egidio.
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GEBED: SPIRITUELE AANWEZIGHEID
De Gemeenschap van Sant ’Egidio is een wereldwijde f am ilie. Over al waar
Sant ’Egidio aanwezig is, is het gebed het eerst e ‘werk’ van de Gemeenschap. In
het gebed ligt de bron vo or de vr iendschap met de armen, die de G emeenschap
van Sant ’Egidio zo kar akter iseert. Dit jaar stond het gebed vaak in het teke n van
de zieken en over ledenen.

Wekelijks komt de Gemeenschap in
Vieringen
verschillende steden in Nederland samen voor
2000 bezoekers
het gebed. Ook de arme vrienden van
Sant’Egidio weten het gebed te vinden, net als
Speciale vieringen (pre-corona)
anderen die geraakt worden door de eenvoud
100 bezoekers televisiemis
en schoonheid van deze momenten. Hier
250 bezoekers verjaardag
vinden ze een moment van rust en voelen zij
zich welkom. Zeker in dit turbulente jaar vol onzekerheid bood het gebed houvast en steun
aan de meest kwetsbare vrienden van Sant’Egidio.

“mensen uit allerlei richtingen komen hier thuis omdat ze geraakt
worden door het gebed en de vriendschap met de armen.”
Mgr. Hendriks over Sant’Egidio

Vanwege de coronacrisis waren er enkele aanpassingen in de avondgebeden en
eucharistievieringen van de Gemeenschap. Tijdens de lockdown in het voorjaar mochten
er geen vieringen gehouden worden, maar de kerk bleef regelmatig open voor momenten
van persoonlijk gebed. Later kwamen er aanwezigheidslijsten, een maximum aantal
aanwezigen en tijden werden aangepast vanwege de avondklok.
Jaarlijks geeft de Gemeenschap van Sant’Egidio het boek “Het Woord van God elke dag”
uit in vele talen. Het boek, met Bijbelteksten en korte overwegingen voor elke dag, kreeg
in 2020 extra belangstelling omdat veel mensen niet of minder naar de kerk konden gaan.

Lichtmis voor ouderen en kinderen

52e verjaardag Sant’Egidio
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Bijzondere momenten in 2020
In 2020 waren er verschillende bijzondere gebedsmomenten bij Sant’Egidio. Zo werd er
voor het eerst een mis in de Mozes en Aäronkerk opgenomen voor de tv (KRO-NCRV) in
de week voor de eenheid van de christenen. In dezelfde week was er een oecumenisch
avondgebed, voorgegaan door de Theoloog des Vaderlands Samuel Lee, die benadrukte
dat we steeds de onvoorwaardelijke liefde voor ogen houden, waardoor we oog hebben
voor elkaar en voor de
anderen. Hij citeerde Paus
Franciscus: “We must restore
hope […] Be poor among the
poor. We need to include the
excluded and preach peace.”
Verder was er de jaarlijkse
lichtmis waarvoor ouderen en
kinderen waren uitgenodigd.
De onderlinge ontmoeting,
zowel in de kerk als bij het
samen pannenkoeken eten,
bracht veel vreugde. Een
Gebed voor de eenheid van de christenen
ander mooi moment in 2020
was de 52e verjaardag van Sant’Egidio. Onder de aanwezigen waren behalve
sympathisanten en mensen van de Gemeenschap ook veel vrienden van de straat en
ouderen die de vrijwilligers wekelijks bezoeken.
In november van dit jaar werden omgekomen vluchtelingen herdacht in een viering met
voorgangers uit verschillende Amsterdamse kerken. Tijdens deze viering werden hun
namen en verhalen genoemd. Nog altijd komen vele vluchtelingen om aan de grenzen van
Europa. Sant’Egidio wil hen niet vergeten.

De oecumenische herdenking van omgekomen vluchtelingen in de Mozes en Aäronkerk
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ARMEN: SOCIALE AANWEZIGHEID
Kenmerkend voor Sant ’Egidio is de vr iendschap met de armen, die vorm kr ijgt in
de vele sociale act iviteiten in verschillende steden in Neder land. Het doel is de
armen bij te staan in de geest van vr iendschap en s olidar iteit.

Tijdens dit jaar, dat in het teken stond van de coronacrisis, bleven de vrijwilligers de
kwetsbare vrienden van Sant’Egidio nabij. Terwijl elders veel activiteiten stopten en
voorzieningen sloten gingen de initiatieven van Sant’Egidio op aangepaste manier door.
Juist in deze moeilijke tijd konden de vrienden een steuntje in de rug gebruiken en
mochten ze niet in de steek worden gelaten.
Zo maakten kinderen, toen bezoeken niet meer mocht, voor de ouderen mooie
stoeptekeningen, bleef de Franciscustafel voor dak- en thuislozen open (met inachtneming
van alle veiligheidsmaatregelen) en hoewel de kledingbank in Apeldoorn tijdelijk dicht
moest blijven was er bij nood de mogelijkheid om een individuele afspraak te maken.

Spelletjesmiddag met kinderen en ouderen

Generatietuin

Kinderen maakten stoepkrijttekeningen voor ouderen
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Dak- en thuislozen
Franciscustafel
Al ver voordat de Franciscustafel, het daklozenrestaurant, in Amsterdam opent op de
dinsdagavond verzamelt een vast groepje zich voor de deur. Normaal gesproken zitten zij
altijd met zijn vieren of vijven samen aan een tafel maar vanwege corona moest dat op iets
meer afstand dit jaar. Dit mocht echter de pret niet drukken. Een ander groepje vrienden
met een vaste stek bij de Franciscustafel zitten vaak puzzels en cryptogrammen op te
lossen. Wanneer ze er niet uitkomen schieten anderen te hulp. Vaak zijn zij degenen die
als laatsten vertrekken.
De betrokkenheid tussen alle bezoekers en vrijwilligers van de Franciscustafel is groot.
Toen een van de vrienden na een kort maar hevig ziekbed overleed werd er niet alleen
door haar ‘clubje’ (de puzzelaars) meegeleefd met haar naasten, maar door alle vaste
bezoekers en vrijwilligers.
Voor alle bezoekers was het zeer waardevol dat
“Lief én leed wordt met elkaar
de Franciscustafel in Apeldoorn vanaf maart
gedeeld. Het is een echte
maaltijden to go uitdeelde en dat het restaurant
gemeenschap”
in Amsterdam heel 2020 openbleef. In
Vrijwilliger Franciscustafel
Apeldoorn steeg het aantal gasten dat dankbaar
gebruik maakte van het aanbod significant in deze periode. En toen in maart de
coronapandemie Nederland bereikte en veel inloophuizen en andere voorzieningen voor
dak- en thuislozen sloten, besloot Sant’Egidio, in overleg met de gemeente en de GGD,
om de Franciscustafel in Amsterdam open te laten. Op deze manier konden degenen die
de hele dag op straat doorbrachten en nergens naar binnen konden, toch in alle rust en
warmte van een heerlijke maaltijd en het gezelschap genieten. Want waar de rest van
Nederland werd geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven, hadden de vrienden van de
straat vaak geen eigen plek om naar toe te gaan. Wel konden ze naar de Franciscustafel,
die “een gemeenschap geworden is waar mensen niet alleen naar toe gaan voor een
lekkere warme maaltijd; de ontmoeting is ook heel belangrijk.” In dit moeilijke coronajaar
lieten de vrijwilligers van Sant’Egidio de arme vrienden niet in de steek.
Ook het jaarlijkse uitstapje met de vrienden van de straat uit Amsterdam naar de SintAdelbertabdij in Egmond ging dit jaar door. Hier konden de vrienden genieten van het
mooie weer en de gastvrijheid van de broeders.

Twee vrienden van de straat genieten van het weer tijdens het uitstapje naar Egmond

9
Vrijwilligers merken de afgelopen jaren in
toenemende mate dat daklozen bij de
Franciscustafel individuele hulpvragen
stellen. Zij zagen verder ook grote
kwetsbaarheid bij met name oudere
daklozen. Hierom organiseerden zij een
aantal speciale bijeenkomsten in 2020
waarbij er meer tijd was om met deze
kwetsbare vrienden te spreken en er
achter te komen wat zij specifiek nodig
hadden. Het is de intentie om deze
bijeenkomsten voort te zetten en uit te
breiden in het nieuwe jaar.
Bijzonder en mooi was de nominatie van
de Franciscustafel in Apeldoorn voor de
Ab Harrewijn Prijs. Deze prijs wordt
uitgereikt aan personen of groepen die
zich inzetten voor de rafelranden van de
maatschappij. Apeldoorn ging naar huis
met €1.500.

Franciscustafel Amsterdam
52 weken geopend
3300 maaltijden
60-80 gasten per week
50 vrijwilligers
Franciscustafel Apeldoorn
49 weken geopend
2940 maaltijden
60 gasten per week
45 vrijwilligers

Vrienden op straat Amsterdam
2000 voedselpakketten
500 gesprekken
50 vrijwilligers
Vrienden op straat Apeldoorn
392 liter soep
2000 boterhammen
9890 bananen
35 vrijwilligers

Broodjes uitdelen
“De vrienden komen altijd, corona of niet. Net als wij.” Elke vrijdagavond gaan vrijwilligers
van Sant’Egidio in Apeldoorn en Amsterdam op pad om broodpakketjes aan de vrienden
van de straat uit te delen. De coronamaatregelen zoals
afstand houden, voelden zeker in het begin onnatuurlijk
aan, maar het wende en de vrienden hadden er begrip
voor.
Dat de ontmoeting op straat meer is dan alleen het
uitdelen van voedsel is iets wat de vrijwilligers en
vrienden van de straat wekelijks ervaren. Een van de
vrijwilligers vertelt hoe het hem treft dat de meeste
Vrijwilligers maken broodpakketjes
dakloze vrienden zo hartelijk zijn ondanks dat ze het niet
altijd makkelijk hebben. Dikwijls ontwikkelen zich goede gesprekken. Sommige vrienden,
zo vertelt hij, bieden de vrijwilligers soms zelfs spontaan een presentje aan, zoals een
bosje bloemen of een bonbon. “Niet dat het ons daarom gaat, maar het is een mooi
symbool voor het feit dat mensen van wie je denkt dat ze weinig kunnen missen, ons toch
veel kunnen geven, figuurlijk maar dus ook letterlijk.”

“mensen van wie je denkt dat ze weinig kunnen missen,
kunnen ons toch veel geven, letterlijk en figuurlijk”
Vrijwilliger over de hartelijkheid van de vrienden van de straat

10

Een belangrijke groep vrienden op straat
vormen in Apeldoorn de meer dan honderd
zwerfjongeren. Zij zijn in het straatbeeld
onzichtbaar, omdat zij veelal zwerven
tussen het logeerbed van de een en de
slaapbank van de ander. Voor hen wordt
maandelijks een maaltijd georganiseerd,
waarbij de jongeren zelf koken en
Pizzaparty
gezamenlijk deze maaltijd gebruiken in de huiselijke sfeer van inloophuis De Herberg. Dit
jaar gingen de maandelijkse ontmoetingen vanaf maart vanwege de coronamaatregelen
niet meer door. Wel was er de jaarlijkse pizzaparty rondom kerst. Jongeren genoten
samen van de pizza’s en elkaars gezelschap.
Bij zowel de Franciscustafel als bij het broodjes uitdelen dienden er zich dit jaar veel
nieuwe mensen aan die thuis zaten door de coronamaatregelen en graag vrijwilligerswerk
wilden doen.
Filipijnse gemeenschap
Vanaf oktober wordt er in Amsterdam gastvrijheid verleend aan een Filipijnse
gemeenschap. Zij delen wekelijks op vrijdag vanuit de Mozes en Aäronkerk
voedselpakketten uit aan vierhonderd huishoudens die door corona geen inkomen meer
hebben en die niet kunnen terugvallen op voorzieningen van de Nederlandse overheid.
Kledingbank
De Kledingbank in Apeldoorn heeft dit jaar wederom arme vrienden kunnen helpen door
gratis kleding aan te bieden. Vanwege de coronamaatregelen moest de Kledingbank
vanaf maart dicht, maar mocht na 11 mei weer beperkt open. Het naaiatelier maakte 150
mondkapjes voor de gasten van de Franciscustafel in Amsterdam. Met deze mondkapjes
werd het voor de kwetsbare vrienden die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer
mogelijk om van de nachtopvang naar de inloophuizen in andere stadsdelen te reizen.
Verder opende in het najaar, na een aanvankelijke pauze door corona, de Boekenbank
weer. Op de vrijdagmiddag konden gasten die kleding kwamen halen ook een of meerdere
boeken meenemen. Aan het eind van dit jaar heeft Sant’Egidio Apeldoorn het pand van de
Kledingbank kunnen kopen met behulp van subsidie van de gemeente en door
verschillende grote giften van particulieren. Hierdoor
is het mogelijk om de arme vrienden continuïteit te
blijven bieden.

Kledingbank Apeldoorn

De gemeenschap in Roosendaal bezocht in oktober
de Kledingbank in Apeldoorn. Het enthousiasme van
de ontmoeting met deze zeer actieve groep heeft er
toe geleid dat er nu in Roosendaal ook kleding wordt
verzameld. Sinds eind 2020 kunnen ouders en
kinderen op afspraak langskomen om kleding op te
halen.
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Kinderen en jongeren
“Wat ik heel mooi vind is dat de kinderen zo blij zijn om
je te zien en ze echt zin hebben om met ons samen te
zijn.” In verschillende steden in Nederland begeleiden
jongeren van Youth for Peace, de jongerenbeweging
van Sant’Egidio, kinderen bij de School van Vrede. Ze
helpen hen met huiswerk, doen spelletjes en leren de
kinderen om met elkaar samen te leven. Wanneer je
begeleiders vraagt naar hun ervaringen met de kinderen
van de School van Vrede weten ze niet waar ze moeten
beginnen: er zijn zoveel bijzondere activiteiten en
herinneringen (ook in dit coronajaar).

School van Vrede Deventer

De impact op de kinderen is groot. Sommige
kinderen spreken geen vloeiend Nederlands omdat
thuis een andere taal wordt gesproken, andere
kinderen komen uit een moeilijke thuissituatie. Bij de
School van Vrede ervaren ze vriendschap met elkaar
en de jongeren en krijgen ze hulp waar ze dat nodig hebben. Zo zagen de begeleiders in
Amsterdam dit jaar hoe de jongste van de groep, die eerst nog moeilijk Nederlands sprak,
steeds meer praatjes kreeg, rekenen superleuk ging vinden en uiteindelijk met meer
zelfvertrouwen kon beginnen aan de basisschool.

“Waarom is er maar een
keer per week School van
Vrede? Kunnen jullie niet
vaker komen?”

Hoewel 2020 een ander jaar was dan anders wisten de begeleiders
van de School van Vrede op verschillende manieren met de
coronamaatregelen om te gaan. Zo gingen de kinderen uit
Amsterdam op een coronaproof uitje naar het Tropenmuseum, waren
er leuke zomeractiviteiten zoals een picknick en maakten ze
kerstkaarten voor bewoners uit de omgeving. En terwijl de School
Uitje Tropenmuseum
van Vrede in Deventer vanwege de lockdown een tijd noodgedwongen dicht moest,
bleven ze op creatieve manieren contact houden met de trouwe club kinderen en konden
ze uiteindelijk weer wekelijks open. Toen de scholen volledig gesloten werden ontvingen
ze in Roosendaal een gedeelte van de kinderen op locatie om de onlinelessen te volgen
en taken te maken. Anderen werd online ondersteuning gegeven.

School van Vrede Amsterdam

12
Generatietuin
Na een aanvankelijke pauze door de
coronamaatregelen ging de School van
Vrede in Apeldoorn ook dit jaar in het
voorjaar verder als Generatietuin. Op de
vrijdagmiddag komen kinderen van de
basisschool naar de moestuin achter de
Kledingbank. Samen wordt er gegeten en
wat gedronken en daarna in de tuin
Kinderen met hun rijke oogst uit de generatietuin
gewerkt. Ouderen uit de wijk begeleiden de kinderen met het zaaien en planten van
groenten en bloemen. Aan het eind van het seizoen brachten de kinderen trots hun rijke
oogst mee naar huis.

“De combinatie van huiswerkbegeleiding, aandacht voor wat er bij hen
leeft, sociaal emotionele ontwikkeling, cultuurverschillen en ‘gewoon’ lol
en plezier hebben samen, blijkt een goede formule te zijn.”
Begeleider School van Vrede Deventer

De jongeren van Youth for Peace zetten zich
naast de School van Vrede ook in voor de
ouderen van Sant’Egidio. In maart bijvoorbeeld,
toen ouderen al niet meer naar buiten mochten,
begonnen ze een kaartjesactie. Ook gingen
jongeren mee met bezoekjes aan de ouderen in
de wijk.
Verder onderhielden de jongeren contact met
Youth for Peace in andere landen. Zo waren er
diverse videobel-avonden met jongeren uit
Kaartjeactie Youth for Peace
België, waarbij ze bespraken hoe ze de activiteiten vorm gaven in deze coronatijd. De
jaarlijkse internationale ontmoeting Global Friendship, die in 2020 in Amsterdam zou
plaatsvinden, moest worden uitgesteld vanwege de coronasituatie. Wel was er een online
ontmoeting georganiseerd door Europeans for Peace, de groep jongvolwassenen van de
Gemeenschap, waaraan zo’n vijfhonderd jongeren uit tien landen meededen.
School van Vrede
56 kinderen
48 vrijwilligers
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Ouderen
Wanneer je de vrijwilligers van Sant’Egidio vraagt
wat ze mooi vinden aan het bezoeken van hun
oudere vrienden noemen ze verschillende zaken,
waaronder “de verscheidenheid aan mensen en hun
verhalen” en hoe inspirerend het is om deze
verhalen te horen en te zien hoe de ouderen op hun
ervaringen terugkijken. Een van de vrijwilligers
beschrijft hoe belangrijk hij het vindt dat mensen
ook in deze levensfase mogen genieten: “hopelijk
lever ik daar op deze manier een steentje aan bij.”
Dit jaar werden de oudere vrienden van Sant’Egidio
hard geraakt door de coronacrisis. Bezoek aan
ouderen in woonzorgcentra werd vaak beperkt of
was op sommige momenten helemaal niet meer
mogelijk waardoor de vaak al eenzame ouderen
nog verder vereenzaamden. Des te belangrijker was
het voor de vrijwilligers om deze mensen niet in de
steek te laten.

Jongeren regelden een draaiorgel voor ouderen
in Amsterdam met een beperking

Op verschillende manieren konden ze hen nabij blijven: via raambezoekjes, door kaarten
te sturen, op te bellen en door middel van mailcontact. Ook startten jongeren van
Sant’Egidio in Amsterdam een actie om kaarten en tekeningen in te zamelen en te
overhandigen aan de vrienden en regelden ze een
draaiorgel dat in de binnentuin van de ouderen met een
beperking werd gezet en bekende Nederlandse liederen
speelde. In zowel Utrecht als Roosendaal brachten de
vrijwilligers persoonlijk bloemen en wat lekkers om de
ouderen te laten weten dat ze gemist werden en in
Apeldoorn brachten ze de ouderen met Pasen een kleine
attentie om ze te laten weten dat ze niet werden
vergeten. Verder maakten kinderen mooie stoepkrijtKinderen maakten stoepkrijttekeningen
tekeningen voor de ouderen.
voor de ouderen

Toen na de zomer het bezoek kon worden
Ouderenbezoek
hervat, ontmoetten de vrijwilligers hen in kleine
114 ouderen
groepen in de huiskamers van de verschillende
45 vrijwilligers
woonzorgcentra of gingen bij de ouderen in
hun eigen appartement op bezoek. Een
vrijwilliger noemde hoe “de trouw waarmee we het contact onderhielden als heel
betekenisvol werd ervaren” door de ouderen in dit coronajaar.
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Vluchtelingen en migranten
Vrijwilligers van Sant’Egidio verwelkomen
Ongedocumenteerden
sinds jaren vele vluchtelingen en migranten.
60-80 mannen wekelijks bezocht
Een van hen is een Syrische man uit
6 vrijwilligers
Amsterdam die in 2020 extra begeleiding
kon gebruiken. Door de jaren heen hebben
Statushouders
de vrijwilligers hem geholpen in zijn traject
60 statushouders ondersteund
naar de juiste hulp krijgen vanuit de ggz.
10 vrijwilligers
2020 was een moeilijk jaar voor hem
vanwege de lockdown, wat grote impact had
op zijn geestelijke gezondheidstoestand. Vrijwilligers bleven hem nabij en, als de
coronasituatie het toeliet, bezochten ze hem thuis. De vrijwilligers zijn voor hem een
familie en een van de weinige sprankjes licht en hoop. Door zijn vriendschap met hen
vertrouwt hij op ze en luistert hij naar ze als ze hem aansporen beter voor zichzelf te
zorgen en om mee te gaan in de adviezen van de ggz professionals.
Behalve deze man ondersteunden vrijwilligers in Amsterdam nog zo’n zestig
statushouders in 2020. Vanuit de vriendschap begeleidden ze hen waar nodig. Met name
toen de eerste lockdown inging zaten deze vrienden met veel vragen. Hierom besloten
vrijwilligers een groep van zestig statushouders uitleg te geven over de situatie en de
maatregelen. Door het jaar heen informeerden de vrijwilligers hen regelmatig over updates
en veranderingen in de coronaregels. En hoewel de coronamaatregelen fysieke bezoeken
bemoeilijkten dit jaar, hielden vrijwilligers contact door te bellen en door online met ze te
spreken. Een tiental statushouders uit Amsterdam is ook zelf vrijwilliger geworden bij
andere projecten van Sant’Egidio, zoals het ouderenbezoek en de Franciscustafel.
In Apeldoorn ontvingen de vrijwilligers in de Kledingbank net als vorig jaar weer veel
vluchtelingen uit het asielzoekerscentrum. Zij komen vaak vroeg langs en zijn blij met de
aangeboden kleding. Naast het bieden van kleding wordt er ook individueel taal- en
conversatieles gegeven aan de vluchtelingen en wordt er bemiddeld in het vinden van
werk of stageplaatsen om de Nederlandse taal te leren. Vier vluchtelingen uit Syrië
hebben dit jaar als vrijwilliger gewerkt bij de Kledingbank.
Vrijwilligers bezochten dit jaar in Amsterdam
ook wekelijks ongedocumenteerde
vluchtelingen. In weinig menselijke
omstandigheden bivakkeerden zij het eerste
gedeelte van het jaar in een leegstaande
parkeergarage en later, na de sloop van de
parkeergarage, waren ze vaak te vinden in
een park in Zuidoost. De vrijwilligers
bouwden een band op met deze mensen die
al in een moeilijke situatie zaten en door de
Ongedocumenteerden sliepen in tentjes in een
coronacrisis nog harder werden geraakt. Zij
parkeergarage
brachten soep en water, maar waren vooral
ook een steun voor hen. Colm Dekker, verantwoordelijke van de Gemeenschap, deed een
oproep in het AD om ongedocumenteerden juist in de coronaperiode papieren te geven.
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Kerstfeesten
Kerstmis is een van de belangrijkste feesten voor
Sant’Egidio. Ieder jaar worden er kerstfeesten
georganiseerd in de steden waar Sant’Egidio actief is.
Want juist met Kerst wil Sant’Egidio dit familiefeest vieren
met de mensen die zich eenzaam en alleen voelen. De
coronacrisis heeft die eenzaamheid alleen maar versterkt.
Hierom was het extra belangrijk om Kerst, ondanks alle
coronamaatregelen, toch te vieren met onze kwetsbare
vrienden. Met name ook omdat Sant’Egidio een van de
weinigen was die de deuren (op verschillende plekken)
opendeed om samen de warmte van Kerstmis te beleven.
Met veel creativiteit
werd er aan alle
Vrijwilligers brengen een maaltijd en
vrienden gedacht. De
kerstcadeautjes aan de deur
ouderen ontvingen thuis, persoonlijk gebracht door
vrijwilligers, een mooi cadeaupakket met wat
lekkers. De reacties waren hartverwarmend en
iedereen kon het bezoek zeer waarderen; één
Vrijwilliger kerstfeest
mevrouw uit Roosendaal schreef op een
bedankkaartje: “Lieve mensen, wat ben ik blij dat de dag toch nog leuk is door wat jullie
doen. Wat het ook is, het zal heerlijk zijn, omdat er zoveel liefde in zit. Ik heb heel veel
waardering voor jullie; het is echt super.” Verder was er voor de ouderen in Utrecht een
kerstlunch met muzikaal intermezzo. De kinderen van de School van Vrede in Amsterdam
kwamen samen voor een klein feestje en gingen met een cadeau en zelf versierde koekjes
naar huis. Voor gevangenen die weinig contact hebben met familie en vrienden maakten
vrijwilligers een videoboodschap met kerstwensen in verschillende talen. Ook brachten ze
hen een kaartje, cadeautjes en kerstsnacks.

“De herinnering blijft aan
een warm kerstfeest, de
ontroerende wensen aan de
kerstboom dragen we mee
in ons hart”

Kerstwens van een vriend van de straat
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Kerst in de Mozes en Aäronkerk

Voor de vrienden van de straat was het extra belangrijk
om een fysiek kerstfeest te organiseren. Zij hebben geen
warm thuis waar ze Kerst kunnen vieren en konden het
daarom erg waarderen dat ze bij Sant’Egidio welkom
waren. Hoewel het iconische moment om allemaal aan
lange tafels plaats te nemen nu niet mogelijk was,
konden ze in dezelfde sfeer en met meer aandacht ontvangen worden in kleine groepjes.
De vrienden van de straat in Amsterdam kregen een persoonlijke uitnodiging om verspreid
over de dag naar de Mozes en Aäronkerk te komen. Onder het genot van harp- en
cellomuziek konden ze hun kerstwensen opschrijven en kregen ze een tas met lekkere
hapjes en een cadeau mee. Ook werden er persoonlijke foto’s genomen en later
uitgedeeld als tastbare herinnering dat zij ook in 2020 Kerstmis hebben gevierd. Vrienden
die niet konden komen, werden gebeld of op straat. In Apeldoorn ontvingen de vrienden
van de straat ook een kerstgeschenk en een heerlijke maaltijd. Ook zij konden een
kerstwens opschrijven en een kaarsje aansteken. In de weken na Kerst vertelden de
vrienden nog vaak dat de warmte hen echt had getroffen.
Kerstmis
7 kerstfeesten
350 gasten
200 vrijwilligers

Vrijwilligers brengen cadeaupakketjes naar de ouderen

Een van de vrienden van de straat ontvangt een tas met
hapjes en een persoonlijk cadeau
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MOZES EN AÄRONKERK: CULTURELE
AANWEZIGHEID
De Mozes en Aäronkerk is een van de meest bekende kerkgebouwen in
Neder land. St icht ing Sant ’Egidio Neder land beheer t en gebr uikt het
r ijksmonument in Amster dam sinds 2014. Naast de socia le en spir ituele
act iviteiten die Sant ’Egidio or ganiseert in en rond de kerk, komt er ook steeds
meer aandacht voor de cult urele funct ie van de ker k.

In 2020 vonden er ondanks de coronacrisis meerdere culturele activiteiten plaats in de
Mozes en Aäronkerk. Sant’Egidio opende regelmatig de kerk voor het publiek zodat ze
konden genieten van het prachtige interieur of stil konden zijn en bidden. Bezoekers
bestonden grotendeels uit Amsterdammers en toeristen, maar ook de arme vrienden van
Sant’Egidio bezochten de culturele activiteiten.
Het feit dat Sant’Egidio de arme vrienden een cultureel aanbod kan bieden is een
belangrijke stimulans om dit voort te zetten. Want naast de reguliere initiatieven blijken de
culturele activiteiten een grote meerwaarde te hebben voor hen.

Mozes en Aäronkerk

Cultureel erfgoed
Het steeds meer openstellen van de
iconische kerk leidde in 2020 wederom
tot vele bezoekers – alhoewel minder
dan voorgaande jaren vanwege de
coronacrisis. Mensen kwamen naar de
kerk uit nieuwsgierigheid, vanwege
culturele interesse, voor inspiratie, stilte
en gebed en voor muziek.

Culturele aanwezigheid
400 bezoekers Open Monumentendag
9 pianoconcerten
541 bezoekers
Music in the Making
31 dagen (juli)
2750 bezoekers
300 privé concerten
320 orgellessen
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In 2020 deed Sant’Egidio met de Mozes en Aäronkerk
voor het eerst mee aan Open Monumentendag.
Hoewel ingetogen, vanwege de coronasituatie, was
het een dag waarop vele mensen kennis konden
maken met het rijksmonument en zijn geschiedenis.
Bezoekers kwamen meer te weten over onder andere
het interieur, het beroemde orgel en de geschiedenis.

Muziek

Interieur Mozes en Aäronkerk

“Waar mag ik voor jou over spelen?” Harpiste Beate Loonstra luistert naar het verhaal van
een bezoeker en begint daarna op de harp te spelen. Al improviserend zet ze het verhaal
om in muziek. Met het project Music in the Making:
“Nog nooit heeft iemand
‘Een harp onder de riem’ zat Beate de gehele
voor mij alleen een concert
maand juli met haar harp in de kerk. Mensen
konden zich van tevoren opgeven voor een gratis
gegeven, en al helemaal
privéconcert.
niet met muziek die speciaal

over mijn leven gaat.”

Ook een aantal vrienden van de straat wist dit
Myrthe Meester in Katholiek
bijzondere project zeer te waarderen. Meerderen
Nieuwsblad (17-07-2020)
van hen kwamen langs en Beate luisterde naar hun
verhalen en verklankte dit in haar muziek. Het was een bijzondere maand waarin muziek
in combinatie met mooie ontmoetingen en persoonlijke aandacht centraal stonden.
Naast deze harpconcerten vonden er lunchpauzeconcerten plaats in samenwerking met
Stichting Pianoconcerten. Verder kregen conservatorium studenten les op het historische
Philbert/Adema-orgel.

Harp- en cellospel tijdens het kerstfeest in de Mozes en Aäronkerk

Privéconcert ‘Een harp onder de riem’

Lunchpauzeconcert
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VREDE: NATIONAAL EN INTERNATIONAAL
Met de eenvoudige m iddelen van gebed, ontmoet ing en dialoog wer kt Sant ’Egidio
aan vrede, in conf lictgebieden en op iedere plek waar de Gemeenschap aanwezig
is. Sant ’Egidio stelt steeds de armen centraal die door niemand verdedigd worden
en het meest onder conf licten te lijden hebben.

Dit jaar hebben er weer meerdere activiteiten plaatsgevonden omtrent het thema vrede.
Zo waren er gebeden voor de vrede, werd er aandacht gevraagd voor eenheid en
solidariteit door middel van vredeswandelingen, werd er een interreligieuze ontmoeting
voor de vrede georganiseerd en zette Sant’Egidio zich in voor dialoog en interreligieuze
samenwerking.

“Vrede is werkelijk mogelijk in onze wereld, dichtbij en ver weg.”
Deelnemer Vredeswandeling

Bijzondere momenten in 2020
Op de eerste dag van het jaar kwamen zo’n tweehonderd mensen samen om met de
Gemeenschap van Sant’Egidio te wandelen voor vrede in Apeldoorn. Net als in meer dan
900 steden in de wereld (waaronder ook de Gemeenschap in Roosendaal) trokken de
deelnemers met fakkels en borden met de namen van landen die geteisterd worden door
oorlog en borden met het woord vrede in vele talen door het centrum. De tocht in
Apeldoorn ging langs het monument Kamp Rees, de synagoge, de Herberg, de
ambassade van de vrede, de moskee en de kerk. Samen zongen joden, moslims,
christenen en niet gelovigen voor de vrede, schouder aan schouder met dezelfde intentie.

Vredeswandeling Apeldoorn
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Op de Dag van Gebed, Vasten en
Barmhartigheid in mei nodigde de
Gemeenschap vrijwilligers van ‘Salaam
Shalom’ uit om samen een lunch te verzorgen
voor de dakloze vrienden. Het was een mooie
ervaring om als joden, moslims en christenen
samen te vasten en de zorg voor de vrienden
van de straat op te nemen.
Bezoek minister Kaag aan Sant’Egidio in Rome

Een ander bijzonder moment dit jaar was toen minister Sigrid Kaag (D66) Rome en het
Vaticaan bezocht en daarbij ook een bezoek bracht aan de Gemeenschap van
Sant’Egidio. Ze liet zich door hen informeren over de dialoog tussen godsdiensten, het
vredeswerk, de bestrijding van aids en de humanitaire corridors voor vluchtelingen.
Vanwege de coronamaatregelen vonden sommige
“Ervaren dat iedereen er
activiteiten online plaats. Zo was er dit jaar in
mag zijn is zo verbindend
oktober in plaats van de jaarlijkse lezing in Utrecht
en verbroederend; Shalom,
een online ontmoeting ter gelegenheid van de
Salaam, Vrede voor
Werelddag tegen de Doodstaf, die vanuit
iedereen”
Sant’Egidio in Rome werd gecoördineerd. In
Deelnemer Vredeswandeling
dezelfde maand organiseerde Sant’Egidio
(gedeeltelijk online) de Internationale Ontmoeting van het Gebed voor de Vrede tussen de
grote wereldreligies in Rome waar paus Franciscus aan deelnam. Deze dag stond in de
geest van de woorden van de paus: “De verschillende religies, die uitgaan van de
erkenning van de waarde van ieder mens als een schepsel dat geroepen is om een zoon
of dochter van God te zijn, bieden een waardevolle bijdrage aan het opbouwen van
broederschap en het verdedigen van gerechtigheid in de samenleving."

Demonstratie Europe Must Act

Tot slot sprak Sant’Egidio dit jaar in
november samen met de bisschop van
Haarlem-Amsterdam bij een demonstratie
van Europe Must Act over het Europees
migratiebeleid. Er werd onder meer gepleit
voor de humanitaire corridors van
Sant’Egidio, die een veilig alternatief
bieden voor de levensgevaarlijke reis van
kwetsbare vluchtelingen over de
Middellandse Zee. En er werd benadrukt
dat de recente humanitaire corridor tussen
Lesbos en Italië niet alleen hoop geeft,
maar ook aan politici aantoont dat zulke
oplossingen mogelijk zijn.
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PERS
Hieronder volgt een selectie van persuitingen over de Gemeenschap van Sant’Egidio in
2020.

Eerste televisiemis in de Mozes en Aäronkerk (KRO-NCRV)

Reportage over Sant’Egidio in het radioprogramma Zin in Weekend! (NPO Radio 5)
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Stoepkrijttekeningen voor ouderen (Corona in de Stad)

Het daklozenrestaurant van Sant’Egidio tijdens de
coronacrisis (Katholiek Nieuwsblad)

Sant’Egidio Roosendaal werkt
samen bij project tegen
eenzaamheid (BN DeStem)
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Over Sant’Egidio Rome en de daklozen tijdens de eerste lockdown (De Volkskrant)

Aankondiging herdenking omgekomen vluchtelingen bij Sant’Egidio in de Mozes en Aäronkerk (Net in Nederland)
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Muziekproject in de Mozes en Aäronkerk (Katholiek Nieuwsblad)

Sant’Egidio drukt medeleven uit met slachtoffers
terreuraanslag kathedraal Nice (Nieuw Wij)

Minister Kaag bezoekt Sant’Egidio in
Rome (Katholiek Nieuwsblad)
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