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Hoog tijd om u weer op de hoogte te brengen van
het reilen en zeilen in het inloophuis van De Tweede
Mijl! De afgelopen maanden hebben we niet
stilgezeten. De verbouwing en herinrichting van
vorig jaar betekent meer bewegingsruimte voor
zowel bezoekers als vrijwilligers en elke dag mogen
we zo’n 80 unieke bezoekers te verwelkomen. We
zien en horen dat er helaas steeds meer dak- en
thuislozen in Amsterdam zijn. In de Corona-periode
zijn de banden met andere inloophuizen in
Amsterdam en met de Gemeente Amsterdam
versterkt en we trekken hierin gezamenlijk op.

Ook zijn we dankbaar te kunnen melden dat Rob
Wolters sinds begin
juni de functie van
Secretaris in het
bestuur bekleedt. Hij
volgt in deze functie
Aafke Woudstra op.
Rob woont met zijn
vrouw Esther in
Nunspeet en hun kinderen Ruben en Eva zijn
inmiddels uitgevlogen. In het dagelijks leven is hij
verzekeringsadviseur bij een kantoor in Barneveld.
Welkom Rob!

Ervaringen van een oud-vrijwilliger
Als je zo’n 20 jaar als vrijwilliger hebt meegedraaid
bij De Tweede Mijl, dan maak je aardig wat mee. We
spreken Joop Verkerk die eind 2020 vanwege zijn
leeftijd is gestopt. Rond de eeuwwisseling had Joop
zijn belastingadviesbureau verkocht, waardoor hij
meer tijd kreeg. Een vrijwilligster uit zijn woonplaats
Barneveld vertelde hem over De Tweede Mijl en na
een dag meelopen besloot hij zich hiervoor in te
zetten.

Jaarrekening 2021
We zijn dankbaar dat we, naast alle giften die we in
natura
ontvingen,
voor
het
tweede
achtereenvolgende keer het jaar met een positief
financieel resultaat mochten afsluiten. Dit was o.a.
dankzij een aantal trouwe gevers, collecteopbrengsten van kerken, mooie giften van fondsen
en ook een legaat. De jaarrekening is op onze
website beschikbaar.

Joop ervaarde een behoefte om iets te doen voor
zijn medemensen en de opdracht uit Mattheus 5: 41
om met anderen op te trekken en de tweede mijl te
gaan. In zijn jeugd was hij betrokken bij het werk
van het Leger des Heils en dat sprak hem erg aan.
Het werk bij De Tweede Mijl deed hem daaraan
denken.
Het fijnst vond Joop het contact met de bezoekers,
en de mooie gesprekken in de trein met andere
vrijwilligers van en naar Amsterdam.

Net als bijna elke vrijwilliger begon Joop achter de
bar, werkte toen op de kledingafdeling, maar al snel
stond hij bij de deur en die rol heeft hij vele jaren
vervuld. Praatjes maken met bezoekers en de rust
bewaken: hij genoot ervan. Mensen komen vaak
met allerlei problemen aan de deur. Hij kon ze
adviseren en heeft meerderen geholpen met
aanvragen bij overheidsinstanties en bij het zoeken
naar een baan. Joop vertelt: “Er komt veel narigheid
naar voren. Bezoekers waarderen het persoonlijke
contact, de aandacht en het meeleven. Begrip tonen
is zo belangrijk. Dat doet ze heel veel. Zo worden ze
een klein beetje mens en tellen ze weer mee.”
Jaren geleden heeft hij een dakloze man met een
roerig verleden geholpen aan schoonmaakwerk als
zelfstandige en die vond vervolgens een huis. Zij
hebben nog steeds contact en bellen elke twee
weken om te horen hoe het gaat. Waar nodig geeft
Joop hem nog steeds raad.

om hem overeind te krijgen. De man had een fles
wijn in de hand. Toen een vrijwilliger de fles uit zijn
handen pakte en ermee wegliep, stond hij zo op en
liep achter de vrijwilliger aan om zijn fles terug te
krijgen. De macht die de fles wijn over hem had
maakte veel indruk.
Ook herinnert Joop zich een Paasmaaltijd die vaak
op Goede Vrijdag werd geserveerd. Het eten
daarvoor werd meestal gedoneerd. Dat jaar was er
alleen niet veel: rijst met satéstokjes en -saus.
Diezelfde ochtend kwam er iemand aan de deur die
de dag ervoor een catering had gedaan waarvan
zo’n 80 porties couscous en Marokkaanse salade
over waren en die bood hij aan. Zo werd het op het
laatste moment alsnog een feestmaaltijd met meer
dan voldoende eten voor iedereen.

Hartelijk dank voor uw steun!
Elke keer zijn we enorm dankbaar voor alle mensen,
fondsen en kerkgemeenschappen die het werk van
De Tweede Mijl helpen mogelijk te maken. Zo
hebben we o.a. een prachtige nieuwe koelkast
gekregen van Stichting Meros. Als u bij de groep
hoort die ons werk steunt met uw tijd, eten,
drinken, kleding, geld of gebed: heel hartelijk dank!
Onze exploitatiebegroting dit jaar vraagt om baten
van in totaal € 112.000. Hopelijk mogen wij op uw
steun (blijven) rekenen? Giften kunnen via
onderstaande QR-code rechtstreeks worden
overgemaakt. Het bedrag kunt u zelf aanpassen.
Mocht u meer willen weten over andere
mogelijkheden van ondersteuning, mail ons gerust
via info@detweedemijl.nl en dan nemen wij contact
met u op.

Oud-vrijwilliger Joop Verkerk
bij de ingang van het inloophuis
Als bijzondere gebeurtenis komt de herinnering
naar boven dat op een dag een bezoeker aan de
deur kwam, die zo dronken was dat hij in elkaar
zakte. Het lukte Joop en een andere vrijwilliger niet

Een hele fijne zomer gewenst!

