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We zijn nog steeds open, ondanks Corona! 
Totale bezoekersaantallen per dag zijn soms wel 
125 verdeeld over drie shifts van elk 45 minuten. 
Met de start van het koude seizoen hopen we iets 
langer open te zijn. Ook dankzij extra financiële 
ondersteuning van de Gemeente Amsterdam 
konden we een cateraar inhuren die de Corona-
proof lunches kon afleveren. Vanaf deze maand 
doen onze vrijwilligers dit weer. We zijn dankbaar 
dat veel van onze vrijwilligers weer beschikbaar zijn 
en ondanks de gezondheidscrisis toch weer hun 
vrijwilligerswerk bij de Tweede Mijl oppakken. 
 
Verbouwing 
Helaas is de verwachting dat het Corona virus 
voorlopig nog onder ons is. Mede daarom zullen we 
de ruimten gaan verbouwen, o.a. meer wasbakken 
voor de bezoekers, meer ruimte voor kledinguitgifte 
en ook meer ruimte in de keuken voor onze 
hardwerkende vrijwilligers. Ook komt er een 
grotere buitenruimte voor onze bezoekers met 
afdak beschikbaar zodat overlast voor onze buren 
vermindert.  
 
Bestuurswisseling 
In juni zijn er bestuurswisselingen geweest. Onze 
penningmeester Robin Bruins heeft na 13 jaar het 
stokje overgedragen aan Marjan Companjen. Aafke 
Woudstra is toegetreden als Secretaris en Jan van 
Delden heeft het voorzitterschap overgedragen aan 
Dick van Hoek. De laatste maanden van zijn 
bestuurslidmaatschap heeft Jan zich enorm ingezet 
in het aanschrijven van fondsen en fondsenwerving 
en met succes.  
 
Mede hierdoor verwachten wij het jaar met een 
positief financieel resultaat af te sluiten en dat we 
geen reserves hoeven aan te spreken. Ook van deze 
plek veel dank aan Robin en Jan voor hun trouwe 
inzet voor onze stichting! 
 
Portret van een bezoeker  

Haitham bezoekt al vele jaren ons inloophuis en is 
er de meeste dagen te vinden voor eten en drinken, 
gezelligheid en soms een douche. Regelmatig helpt 
hij mee. “De mensen zijn hier vriendelijk en aardig.” 
Oorspronkelijk uit Irak, woont Haitham inmiddels al 
25 jaar in Nederland en heeft een woning in 
Amsterdam-West.  

Zijn familie in Irak heeft hij al 16 jaar niet gezien. Zij 
zijn van oorsprong Christenen en Haitham gaat hier 
naar een Arabische kerk en ook naar een Koptische 
Bijbelstudie. Eerder heeft Haitham bij een kwekerij 
in Aalsmeer gewerkt en in de horeca bij het 
voorbereiden van eten in de keuken. Helaas zijn er 
echter te weinig uren werk voor hem. Haitham zegt: 
“Dank jullie wel mensen van De Tweede Mijl. God 
vergeet ons niet.”  
 
Portret van een vrijwilliger  
Sinds vier jaar fietst Dirk elke maandag met een 
andere vrijwilliger 1,5 uur heen en terug tussen 
Vinkeveen en Amsterdam om aan de slag te gaan in 
ons inloophuis. En dat doet hij met veel plezier! “Zo 
komen we fris aan en op de terugweg kan ik alles 
van de dag nog eens goed overdenken, heerlijk”, 
zegt hij.  
 
Nadat hij zijn slagersbedrijf had verkocht en tijd 
over had, werd Dirk benaderd door mede-
vrijwilliger Meta met de vraag of hij wilde 
meewerken bij De Tweede Mijl.  



Toen hij hoorde dat hij dan met daklozen moest 
werken, had Dirk er eerst niet zo veel zin in. De 
gedachte liet hem echter niet meer los en hij 
besloot een keertje te proefdraaien om te kijken 
hoe het is. “Al mijn vooringenomenheid en 
vooroordelen waren gelijk weg. Ik zag een groep 
kwetsbare mensen en realiseerde me hoe goed ik 
het heb. Vanaf toen ben ik gaan danken voor een 
huis en een bed”, vertelt Dirk. Het raakt hem nog als 

hij dit vertelt. “Ik ben hier 
een paar oud-miljonairs 
tegengekomen die na een 
belastingaanslag hun 
vrouw zijn kwijtgeraakt en 
toen ook hun huis. Ik ben ze 
meer gaan begrijpen. We 
hebben geen recht op een 

mooi huis, op geld of op een goede baan. Dat is 
allemaal genade van God. We zoeken allemaal rust, 
maar echte rust is rust in je ziel”, aldus Dirk. 
Bezoekers ervaren De Tweede Mijl als een oase 
waar ze even kunnen komen, en als een huis van 
God. 
 
Dirk vertelt verder: “Ik zat een keer tegenover een 
jongen die ergens uit Brabant kwam en vroeg hem 
waarom hij zich zo onrustig gedroeg. Hij 
antwoordde dat hij nog een gevangenisstraf tegoed 
had vanwege het kweken van wietplanten. Zijn 
tweelingzus en zijn ouders zag hij niet meer. Ooit 
had hij ook een baan, maar daar was hij 
weggevlucht want hij werd gezocht door de politie. 
Ik heb hem geadviseerd om zich zo snel mogelijk te 
melden bij de politie, schoon schip te maken, geen 
plantjes meer te kweken en zo ook weer contact 
krijgen met zijn familie en zonder angst te leven. 
Vervolgens heb ik een tijd niets meer gehoord. Pas 
maanden later, tijdens een teamdag van De Tweede 
Mijl, gaf ik aan dat ik zo graag meer zou willen doen 
voor onze bezoekers, bijvoorbeeld ze doorverwijzen 
naar opvangcentra. Toen raakte ik er in gesprek met 
een vrijwilligster van het vrijdagteam over de 
Brabantse jongen die ik had gesproken. Zij wist 
precies over wie ik het had en vertelde dat zij hem 
exact hetzelfde had aangeraden, dat zij toen 
meteen de daad bij het woord hadden gevoegd en 
naar het politiebureau zijn gegaan.  
 
 

Zijn vader heeft hem er opgehaald en het contact 
tussen hun is hersteld. Hij heeft zijn tijd uitgezeten 
en heeft nu een baan als vrachtwagenchauffeur.” 
 
Veel dank! 
• Aan onze trouwe vrijwilligers en supporters. 

Jullie steun wordt zeer gewaardeerd en dankzij 
jullie kan ons inloophuis open blijven. 

• Iemand heeft een prachtige nieuwe bus 
gedoneerd waarmee vrijwilligers vanaf de 
Veluwe en een achterbak vol etenswaren voor 
onze gasten worden vervoerd naar 
Amsterdam. Op de foto staan onze woensdag 
teamleiders Sjirk & Ria bij de nieuwe bus. 
 

 
• Deze en andere fondsen: 

- Dr. C.J. Vaillant fonds 
- Het R.C. Maagdenhuis/Stichting Marie Louise 
- en:  

 
 
 

• De kerken en diaconieën die voor ons werk 
hebben gecollecteerd.  
 

Helpt u mee?  
Hulp blijft welkom om ons inloophuis draaiende te 
houden: 
- Tijdens het verbouwingsproject: Er is werk voor 

een loodgieter en elektricien en er moet nogal 
wat gesjouwd, verplaatst en schoongemaakt 
worden. Heb je zin en tijd om samen met 
andere vrijwilligers je handen uit de mouwen te 
steken dan horen we graag van je. 

- Een chauffeur die de mooie nieuwe bus met 
vrijwilligers en etenswaren op woensdag van 
de Veluwe naar Amsterdam kan rijden. 

- Tijdens de inloopdagen op maandag, woensdag 
en vrijdag 

 
Aanmeldingen zijn welkom bij onze coördinator 
Gerrit van Kruistum via info@detweedemijl.nl

 


