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Blikvanger Jaap Spijkerboer

Jaap Spijkerboer (71) is de oprichter van ‘De Tweede Mijl’
Mijl’, een inloophuis voor verslaafden en daklozen in Amsterdam.
‘De Tweede Mijl’
Mijl’ wordt gerund door vrijwilligers. Jaap neemt na 13 jaar afscheid van dit werk.
Hoe is dit werk ontstaan?
“Destijds ben ik bij een soortgelijke kleine organisatie teamleider geweest. Dat werk is toen gestopt bij gebrek aan
vrijwilligers, maar na een half jaar ben ik gevraagd om het opnieuw te gaan opzetten.”
Hoezo de naam ‘De Tweede Mijl’?
“Die naam is gebaseerd op Mattheüs 5:41, waar Jezus zegt: ‘En zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem.’ Als
een Romein (in Jezus’ dagen) je preste om een mijl mee te lopen om zijn wapenrusting te dragen, zegt Jezus om ook een
tweede mijl met hem op te lopen. Dit beeld sprak me aan. De problemen van de jongens die we opvangen, ‘dwingen’ ons
om hen te helpen.”
Het betreft allemaal dak- en thuislozen?
“Voornamelijk, maar ook oudere mensen die van een minimum moeten leven, of die hulp willen bij het invullen van hun
papieren zijn hier welkom.”
Hoe ervaart u het om met dit werk te stoppen?
“Pittig! Ik ben blij dat we een heel goede opvolger krijgen, een man met hart voor de zaak en veel kennis en aanvullende
kwaliteiten die ik niet heb. Aan de andere kant voel ik dat dit werk, gezien mijn leeftijd, me te veel energie kost. Want het
stopt niet met drie dagen in de week.”
Welke affiniteit heeft u met de doelgroep?
“Ik heb zelf een probleemverleden gehad. Na mijn bekering is er veel ten goede veranderd en kon ik de drank laten staan. Er
was hoop voor mij en dat is er ook voor de mannen die we in ons inloophuis ontvangen. Ik heb me echt geroepen gevoeld
voor dit werk. Als God ook hun leven binnenkomt, worden het prachtige kerels!”
Wat biedt ‘De Tweede Mijl’?
“Vooral een huiskamer, maar ook een douche, schone kleren, eten, gezelligheid, gesprek, gebed, bijbelstudie, Alpha-cursus.
En we helpen hen om, waar nodig, door te stromen naar de professionele hulpverlening.”
Is er genoeg media-aandacht rondom ‘De Tweede Mijl’?
“Er is media-aandacht, vooral rondom Kerst als we een traditionele kerstdienst met een kerstdiner aanbieden. Daar komen
wel vijfhonderd gasten, onder wie 350 daklozen, op af. Onlangs stonden we in de dagbladen en waren we in diverse tvprogramma’s rondom de sponsoractie ‘Een dag en een nacht op pad met een zwerver, voor € 1000,-’. Diverse kerken
collecteren 1 keer per jaar voor ons, en scholen sparen voor ons werk. Dus we zijn bekend.”
Hoe kijkt u naar de maatschappij?
“Ik maak me zorgen over het feit dat het ouderlijk huis steeds minder een warm nest is. Ik vind het een gevaarlijke
ontwikkeling dat kinderen gemakkelijk naar de opvang worden gebracht omdat beide ouders werken. Wij hebben hier
jongens uit welgestelde gezinnen, voor wie thuis nauwelijks aandacht was. Juist dat komt te weinig in de media.”
Welk nieuwsfeit maakt u stil?
“De honger in de wereld. Wij gooien in ons land gemakkelijk restanten voeding weg, terwijl aan de andere kant van de
wereld honger wordt geleden.”
Hoe komt u tot rust in een wereld van geluiden, krant, tv, internet?
“Ik vind m’n rust in mijn geloofsleven en kijk van daaruit naar mensen en situaties. Ik laat me niet opjagen door de media.”
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De keuze van Jaap
Krant: Regionale kranten, geen abonnement
Muziek: Michael W. Smith, blues, country en gospel
Website: “Ik gebruik de computer alleen voor e-mail.”
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