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Veel nieuwe ontwikkelingen bij De Tweede Mijl
Inmiddels is alweer ruim een jaar verstreken sinds
de vorige nieuwsbrief. Dat betekent echter niet dat
het werk van De Tweede Mijl heeft stilgelegen. Dit
met name dankzij onze trouwe vrijwilligers en uw
ondersteuning. Hoog tijd dus om u op de hoogte te
brengen van het laatste nieuws binnen stichting De
Tweede Mijl!
Een nieuwe Coördinator
Na vele jaren trouwe dienst is Dicky Bruins op 1 juli
jl. uit dienst getreden bij onze stichting. Zij heeft de
AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. In haar rol als
Coördinator heeft Dicky heel veel bijgedragen aan
het werk van De Tweede Mijl, met name wat betreft
contact met onze vrijwilligers en gasten en
fondsenwerving. Ook op deze plek willen we haar
hartelijk danken voor haar vele jaren inzet.
Op 1 april jl. is Gerrit van Kruistum, de nieuwe
coördinator, gestart bij onze Stichting. Gerrit heeft
jarenlange
ervaring
als
ondernemer
en
hulpverlener. De afgelopen vier jaar had Gerrit een
pioniersfunctie bij Stichting Ontmoeting gericht op
thuisloze jongeren in Almere. Uiteraard waren
Gerrit’s eerste maanden gericht op het ingewerkt
raken als coördinator en het leren kennen van
gasten en vrijwilligers. We zijn blij dat hij met zijn
werk is begonnen en merken dat hij snel de zaken
oppakt. Welkom Gerrit!
Een nieuw bestuurslid
Marjan Companjen is onlangs toegetreden tot ons
stichtingsbestuur. Zij woont in Amsterdam, is lid van
de Amstelgemeente aldaar, en werkt bij een grote
ouderenzorgorganisatie in de randstad. Hiervoor
werkte zij in het bedrijfsleven en bij MAF
Zendingsvliegers en is dus bekend met vrijwilligersorganisaties.

Wij zoeken nog twee nieuwe bestuursleden voor
onze stichting, met name een penningmeester en
een secretaris. Namen van potentiële kandidaten
kunnen worden doorgegeven aan Jan van Delden
(bestuursvoorzitter, jvandelden@ziggo.nl).
Een nieuwe website
Een van de dingen die Gerrit snel heeft opgepakt is
het maken van een nieuwe website. Neem gerust
een kijkje op www.detweedemijl.nl en deel de link
met familie en vrienden en via sociale media.
Portret van een gast: Gerard
Als Gerard (71 jaar) aanschuift voor ons korte
interview, is het eerste wat ons opvalt dat hij er
goed verzorgd uitziet. Hij heeft duidelijk aandacht
voor zijn uiterlijk en begint meteen met het verhaal
dat hij jaren geleden bij de Tweede Mijl een mooi
kostuum kreeg dat hij met veel plezier heeft
gedragen. Gerard heeft al vele jaren geen vaste
verblijfplaats. “Zwerven is in mijn bloed en ik slaap
buiten. Ik kan het iedereen aanraden, want het is
namelijk niet zo koud als je zou denken. In de winter
gebruik ik gewoon een paar extra slaapzakken in
elkaar”, vertelt hij. Gerard is de meeste dagen bij de
Tweede Mijl te vinden en komt hier al zo’n 10 jaar.
Hij vindt er mensen met wie hij zijn geloof in Jezus
kan delen, eten, een warme douche en gezelligheid.

Als kind stelde Gerard zichzelf al grote vragen. Op
zijn 4e ging hij, als enige in zijn familie, naar de
zondagsschool waar hij de Bijbel leerde kennen.
Toen hij 13 was kocht zijn vader een Bijbel van
iemand die aan hun deur kwam. Daarin ging hij
verder lezen en hij keek Christelijke films. En op zijn
27e voelde hij zich down en in de stad raakte hij in
gesprek met iemand die aan het getuigen was over
Jezus. Toen heeft hij gevraagd of Jezus in zijn hart
wilde komen. Eerst merkte hij weinig verschil, maar
thuis las hij in Titus 3:5 over het bad van de
wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige
Geest. Hij wist dat hij dat bad nodig had. Hij legde
zijn Bijbeltje op zijn nachtkast en toen kwam dat
bad. Vervolgens viel hij in slaap en de volgende
ochtend merkte hij een enorme rust in zichzelf. Ook
al kan het stormen in zijn leven, die rust ervaart hij
nog steeds. Volgens Coördinator Gerrit is Gerard
een visitekaartje voor de daklozen: “Mensen
hebben een bepaald beeld van daklozen: vies, met
bier in de hand bedelen, maar Gerard is anders. Hij
deelt van het weinige dat hij heeft en heeft oog voor
andere gasten die bij De Tweede Mijl komen.”
Portret van een vrijwilliger: Meta
Het was via een vriend van haar zoon dat Meta voor
het eerst hoorde over het werk van De Tweede Mijl.

Ik wil graag iets voor die mensen betekenen. Het
evangeliemoment tussen de middag is heel
belangrijk en het is fijn om midden in de Jordaan
voor God te zingen.” Eerst kwam Meta hier een keer
per maand en nu elke 14 dagen. “Ik ben graag bezig,
mag gezond zijn en krijg ook de kracht van boven.
En dat is nodig, want het is moeilijk om te zien als
gasten niet verder komen in hun leven of met
verslaving worstelen. Maar ik ga elke keer weer met
een voldaan gevoel weg. Met een paar andere
vrijwilligers fiets ik na afloop weer naar huis in
Aalsmeer en dat uur op de fiets is fijn.”
Een willekeurige inloopdag bij de Tweede Mijl

125 bezoekers
20 liter koffie
30 liter fris
45 liter soep
90 eieren
23 broden
10 vrijwilligers
1 evangeliemoment met gasten
1 dagopening en -sluiting met vrijwilligers
Oproep
Wij zijn op zoek naar iemand die af en toe de bus,
waarmee vrijwilligers naar Amsterdam worden
gereden, van Elspeet naar Nunspeet kan brengen en
weer terug. Ben je in bezit van rijbewijs B en vind je het
wat om De Tweede Mijl hiermee te helpen dan horen
we graag van jou. Bel of app Gerrit op nummer 06
39190777.

In november is het inmiddels al 12 jaar geleden dat
Meta als vrijwilliger is gestart. Haar eerste dag
herinnert zij zich nog als de dag van gisteren: “Er
was een gast die geen tanden in zijn mond had,
maar mij vertelde dat hij een universitaire studie
had gedaan en verschillende talen sprak. En toch
was hij op de straat terecht gekomen. Dat greep mij
erg aan, want dat kan dus iedereen overkomen.

Bedankt!
Het werk van onze stichting is mogelijk dankzij uw
steun! Velen dragen financieel een steentje bij: in
gemeenten wordt gecollecteerd, verschillende
bedrijven en winkeliers leveren eenmalig of
structureel diverse goederen. Langs deze weg willen
wij u allen heel hartelijk bedanken voor uw bijdragen
en meeleven! Wij hopen ook de komende maanden op
uw steun te mogen blijven rekenen.

