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Voorwoord

door Saskia Bolten, voorzitter bestuur

april 2020

Wat een vreemde bezigheid. Een voorwoord schrijven voor het jaarverslag van een inloopcentrum, dat als
hoofdtaak heeft: een warm onthaal bieden aan mensen die zich vaak alleen voelen en daarnaast soms te
kampen hebben met nog meer problemen. De Jessehof in Delft is een ontmoetingscentrum, waarin de
mensen centraal staan. Iedereen mag er zijn en is als mens waardevol.
Waarom een vreemde bezigheid? 2019 was toch een goed jaar? We hadden meer dan 14.000 bezoeken.
Mensen die bij ons konden binnenlopen voor een kopje koffie of thee, die andere mensen konden
ontmoeten, hun verhaal konden vertellen, een spelletje konden spelen of stil een boek of krant konden
lezen. We boden een luisterend oor, we oordeelden niet, we droegen eraan bij dat mensen betekenisvolle
contacten konden hebben. De bezoekers en onze vrijwilligers vormden een gemeenschap. Een veilige plek
in onze drukke samenleving. Lief en leed werd met elkaar gedeeld. Waarom dan een vreemde bezigheid?
We maken een jaarverslag altijd in de eerste maanden na het vorige jaar. En uitgerekend in deze maanden
hebben we de Jessehof moeten sluiten. We kunnen mensen geen kopje koffie bieden, geen ontmoetingen
met andere mensen. We leven in een anderhalvemetersamenleving en weten niet hoe lang dit zal duren.
Ik denk aan de maaltijd die we de afgelopen zomer buiten op de Burgwal hebben georganiseerd

en waaraan veel van onze buren ook deelnamen en vraag me af of dat ook dit jaar mogelijk zal zijn. Ik denk
aan de manier waarop vrijwilligers en bezoekers met ziekte en ook sterfte van onze mensen omgingen. Lief
en leed met elkaar deelden. En ik weet dat zij dat nu, juist nu het zo moeilijk is om elkaar te ontmoeten,
meer dan ooit ook zouden willen doen.
Tijdens de coronacrisis stellen we alles in het werk om contact te blijven houden. Misschien is een geluk bij
een ongeluk dat Anita van Velzen, onze coördinator, in het verslagjaar al een begin had gemaakt met wat wij
noemen de “uitloop”. Ze bezocht mensen, die eenzaam zijn en vaak ook andere problemen hadden en die
om lichamelijke of psychische redenen niet naar de Jessehof (konden) komen. Op die manier was de
Jessehof – weliswaar op kleine schaal – ook buiten present op straat en bij mensen thuis. Waar het kon,
probeerden we mensen te verbinden met andere mensen of met instellingen in hun omgeving. De ervaring
die Anita in 2019 heeft opgedaan met de uitloop, komt nu tijdens de gedwongen sluiting van de Jessehof
voor de inloop goed van pas.
Desalniettemin hoop ik dat we weer spoedig open kunnen en verder kunnen gaan met de activiteiten die we
in 2019 gestart hebben. Misschien op een andere manier, maar altijd zo dat mensen zich bij ons weer
welkom voelen.
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Tafelgenoten Koken
Af en toe koken enkele leden van de Kerk aan het Noordeinde
voor de bezoekers van de Jessehof. Hans: “Het was hard werken
die middag, maar het gaf veel voldoening en het is ook nog eens
gezellig. Tijdens de maaltijd en na afloop kun je met enkele van
de gasten praten. Stoere verhalen kreeg ik daar te horen”.

Danique
Danique is als vrijwilliger helemaal op haar plek in het Jessehof. Ze werkte vroeger in de zorg en heeft ook de
nodige levenservaring die zij hier goed in kan zetten: “Mijn vader is ex-verslaafde. Als hier (ex-)verslaafden
binnen komen, dan doet dat me echt wat. Ik weet hoe mensen soms kunnen kijken naar verslaafden, zo keken
ze naar mijn vader ook “.
Wie ze ook voor zich heeft, Danique weet dat mensen vooral graag gezien willen worden. “Ik neem graag de tijd
voor de mensen die hier komen. Sommigen willen eerst niet kletsen, maar kruipen dan toch langzaam uit hun
schulp. De mensen die hier komen zijn vaak niet verbonden aan een familie of vrienden. Maar als mens heb je
echt dat soort verbintenissen nodig. Kijk maar eens naar hoe de wereld is gemaakt door God: met twee
personen, niet één.”
Danique hoopt dat de Jessehof nog jaren blijft bestaan.
“Voor sommige mensen is het gewoon belangrijk om hier te
kunnen komen. Ook hoop ik dat straks iets meer mensen van
ons bestaan afweten. Het is mijn droom om meer met de
ondernemers uit de buurt te doen, hen kennis te laten maken.
Of evenementen te organiseren om meer mensen te
betrekken!”

‘Thuisloos, dat is echt iets anders dan dakloos’: Frederik
Ik werkte als vertaler toen ik een hersenbloeding kreeg. Dat was in 1987.
Toen ik uit coma kwam, herkende ik niemand meer. Ik moest alles
opnieuw leren. En rusten, heel veel rusten.’ Aan het woord is Frederik
Vegter, bezoeker bij de Jessehof in Delft. Vanachter zijn bril kijkt hij me
vriendelijk aan. Hij vertelt verder met een rustige stem, soms aarzelend.
‘Ik verloor mijn baan en raakte in een depressie. Zo kwam ik in Delft
terecht, 20 jaar geleden.’
‘Toen ik bij de rechtbank zat voor de bewindvoering, was mijn halfzus er
plotseling bij. Ik herkende haar eerst niet eens.. Even later zag ik ze
wegrijden in een dikke auto. Sindsdien heb ik haar nooit meer gezien.
Mijn vader overleed toen ik vijf jaar was.. Ik ging naar het Aloysius
College in Den Haag, een school met een goede sfeer. Daarna Duits en
Frans studeren.
‘Anita is een moordwijf’, zegt Frederik met een brede lach. ‘Anita is de
coördinator. Ze doet nu iets minder, maar je ziet haar heel veel dingen regelen. Maar ze is niet alleen hoor.
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De vrijwilligers … ik kan met allemaal goed opschieten. Ze offeren hun vrije tijd op. Opofferen, hmm … , dat
is misschien wat veel gezegd. Ze doen het graag … het voelt als een soort warmte. Maar ja, ik kom hier ook
altijd met dezelfde instelling, ik kom voor de gezelligheid, ik babbel met iedereen die hier de tijd komt
doorbrengen. Als je normaal doet heb je van niemand last.’

Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft in haar vooruitblik naar 2020 in
“Delft op Zondag”:
Wat hoopt u dat 2020 de stad brengt?
‘Delft vaart goed op dit moment. Daar mogen we blij mee zijn, maar dat betekent niet dat we achterover
kunnen gaan leunen. Eén ding mogen we absoluut niet vergeten: eenzaamheid. Er alleen voor staan, niemand
met wie je een goed gesprek kunt hebben of met wie je gezellig samen kunt eten. Eenzaamheid past niet in een
stad die een krachtige gemeenschap vormt. Gelukkig zijn er in Delft vele mooie initiatieven, van de Jessehof
in het centrum tot Kopiekoffie in Buitenhof”.

Ambulant diaconaal werk: de uitloop.

door Anita van Velzen, coördinator
Sinds 2019 heeft de Jessehof er een nieuwe tak van zorg bij. Hoewel het inloophuis met haar werk veel
mensen bereikt, realiseren we ons ook dat er mensen lijden aan eenzaamheid en verdriet maar die zich niet
makkelijk laten bereiken door georganiseerde activiteiten. Vanuit ons geloof voelen wij de behoefte om
meer naar mensen toe te gaan en met hen in gesprek te gaan. Je kunt dan denken aan mensen die ziek zijn
of slecht ter been, mensen die last hebben van psychische ziekten voor wie de drukte van een inloophuis te
veel prikkels geven en mensen die niet naar binnen durven of weten dat wij er zijn. De focus in zowel inloop
als uitloop is eenzaamheid maar bij de uitloop gaan we naar de mensen toe. De doelgroep is in beide
gevallen hetzelfde: het gaat altijd om eenzaamheid met nog andere problematiek erbij.

Dit eerste jaar zijn we bij zo'n 35 mensen aan huis geweest. Bij sommige mensen is dat incidenteel na een
ongeluk of ziekte of voordat men naar een verzorgingshuis kan. Bij anderen is het contact intensiever en
komen we om de 2 of 3 weken langs. Dat zijn mensen zonder veel contacten met familie, vrienden of buren.
Formele zorg is er vaak wel maar die heeft weinig tijd voor gesprek. Door regelmatig langs te gaan, leer je
elkaar beter kennen en ontstaan er relaties van vertrouwen en steun.
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Bijdrage Fondsen en kerken
Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele
Stichting de Lichtboei
De Lichtboei (straatpastoraat)
Franciscusfonds
Diversen
Delftse kerken

Diverse bijdragen in nature:
€ 11.000,-€ 29.000,-€ 11.000,-€ 25.000,-€ 1.429,-€ 22.355,--

Slager Verbree: elke maand al het vlees
Voedselbank Den Haag: koffie en thee
Hotel de Plataan: diner voor gasten
Voedselbank Delft: diverse levensmiddelen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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“Waarom komt u in de Jessehof?”

door Anneke Kroesen

Met bovenstaande vraag zou ik – in het kader van dit jaarverslag – zo eens wat
mensen benaderen in de Jessehof. Maar dat liep anders dan ik verwacht had.
De eerste keer dat ik deze vraag stelde, nog voordat ik enigszins had
kennisgemaakt, moest een meneer een poosje nadenken. Hij keek mij aan en
tenslotte zei hij: ‘de koffie is hier zo goedkoop’. Nou leek hij mij niet iemand, die de
koffie niet zou kunnen betalen. Ik realiseerde me dat het een intieme vraag is.
Waarom zou je daarover direct openhartig zijn en zeggen dat je b.v. eenzaam
bent? Ik bedacht dat ik deze vraag niet zomaar op iemand kan afvuren. Eerst moet
het ijs gebroken worden!
Ik sprak een oude dame. Ik zie haar regelmatig in de Jessehof. Eerst dus een
gesprekje over alledaagse dingen. Ja, ze komt graag in de Jessehof, al vele jaren.
“De dokter heeft gezegd dat ik er elke dag even uit moet gaan. Anders blijf ik denken
aan de problemen van mijn kindertjes (die ook bejaard zijn). Daar word ik
depressief van. Zo ben ik er even uit”.
Ik zat even bij een man van rond de 60 aan de tafel. Hij werkt al meer dan 40 jaar
en hij werkt nog. Ik ben even verbaasd. Voor of na zijn dienst komt hij even koffie
drinken in de Jessehof. Op mijn vraag, antwoordt hij: “Nou, gewoon gezellig, met
mensen….” Hij vindt het zichtbaar moeilijk om er veel woorden aan te besteden.
Later komen we te spreken over elektrische fietsen. Hij en ik hebben dezelfde fiets,
gekocht bij dezelfde dealer. Nou, dat gesprek liep veel soepeler!
Aan hetzelfde tafeltje spreek ik met een mevrouw van ongeveer 50 jaar. Ze vindt het
minder lastig om openhartig te zijn. “Ik zou liever miljonair zijn, maar ja, ik ben
arm en daarom zit ik hier. Mijn vriend vindt het maar niks, hij wil niet dat ik de
deur uitga. Eerst luisterde ik naar hem, maar ik heb toch voor mezelf gekozen”.
Vervolgens hebben we een vrolijk gesprek over wat ze zou doen met veel geld. “Ik
zou een weeshuis openen”.
Een mevrouw zit rustig een tijdschrift te lezen. Ze vraagt of ik ook een tijdschrift wil
hebben. Zonder dat ik een vraag hoef te stellen, zegt ze: “Ik vind het prettig om hier
te lezen, hier lukt het wel. Ik kan niet thuis zijn, daar heb ik geen rust om te lezen.
Hier vergeet ik tenminste even mijn problemen”.
De vraag “Waarom komt u in de Jessehof” is nogal een indringende vraag. Niet
iedereen kan daar openhartig antwoord op geven. Alsof je verantwoording moet
afleggen over je aanwezigheid daar. Pas in een alledaags, vertrouwelijk gesprek
kunnen dingen gezegd worden.
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Tellen in de Jessehof
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door Anneke Kroesen

was de Jessehof op de televisie: in een portret van een vrijwilligster in het programma
‘Man bijt hond’.
was er hoog bezoek: Ethiopische priesters en het Nederlands Bijbelgenootschap voor de
overhandiging van een platenbijbel
zijn de bezoekers getrakteerd: door hotel de Plataan en de pizzaria ‘De pizzabakkers’ en
door de vrijwilligers met een high-tea
Mensen hebben geëxposeerd in de Jessehof.
Feestelijke bijeenkomsten in 2019: jaarfeest, Pasen, Zomerlunch, afscheidsreceptie Jan
Lambrechts, Sinterklaas, Kerst.
per week is de inloop open voor bezoekers
hebben bezoekers en vrijwilligers met elkaar verhalen uit de bijbel gelezen.
heeft het bestuur van de Jessehof vergaderd.
heeft een kookploeg een heerlijke 3-gangenmaaltijd klaargemaakt voor 30 bezoekers.
was er een viering in de Jessehof, met verschillende thema’s, zoals “Heer, geef mij meer
geloof” en “Vrede is… niet oordelen over een ander” en “Emmaüs, of keer je om”
Nieuwe vrijwilligers zijn ingewerkt.
Vrijwilligers hebben helaas hun taken in de Jessehof moeten neerleggen
is er door een vrijwilliger tijdens de inloop soep gekookt voor de bezoekers.
Fondsen zijn aangeschreven voor een bijdrage voor 2020
Fondsen zijn verantwoord en bedankt voor hun bijdrage voor de Jessehof in 2018
Per week bracht de voedselbank voedsel naar de Jessehof en dit werd graag aanvaard.
brieven van bezoekers zijn aan de coördinator voorgelegd om uitleg of hulp te krijgen.
telefoontjes zijn door de coördinator gepleegd ter wille van dienstverlening aan hen
Stagiaires hebben in de Jessehof hun bijdrage geleverd
was er een publicatie over de Jessehof in de plaatselijke bladen of in de kerkbladen.
per week wordt de Jessehof verhuurd aan andere groepen.
is een vertegenwoordiger van de Jessehof bij de stadsradio geïnterviewd
Pastores van plaatselijke kerken zijn regelmatig aanwezig en zij voeren pastorale of
alledaagse gesprekken met bezoekers en vrijwiligers.
Bezoekers en vrijwilligers zijn ons ontvallen in 2019. Wij hebben hen respectvol herdacht.
Bezoekers komen gemiddeld per dag naar de Jessehof.
hebben de vrijwilligers in 2019 de deuren van de Jessehof geopend
Mensen bezoeken met een zekere regelmaat de Jessehof
Bezoeken zijn totaal in 2019 aan de Jessehof gebracht
Zoveel bezoekers waren er op een dag in de zomer. Alle stoelen waren nodig!.
Liter koffie is er in de Jessehof geschonken.
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