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Yolanda Hoefman, Henny Melis en Corrie van Dongen voor het pand van Siriz (met fiets voor het raam) in Delft.

Soepele samenwerking diaconie, Siriz, gemeente en Voedselbank

Een toekomst voor
tienermoeders in Delft
Gratis babykleertjes, oppas wanneer het nodig is en een plek om tijdelijk te
wonen. Voor jonge moeders die onbedoeld zwanger zijn geworden, trekken
de protestantse diaconie in Delft, Siriz, de gemeente en de Voedselbank alles
uit de kast.

Delft
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De lamellen van het grote raam aan de Koornmarkt
zitten altijd dicht. Zeker, dat staat een beetje
ongezellig, maar de privacy van de bewoners
weegt zwaarder. In het pand – eigendom van de
diaconie - zitten vier ‘woonunits’ van de stichting
Siriz, een landelijke zorgorganisatie met expertise
op het gebied van onbedoelde zwangerschap.
Die units zijn, zeg maar, goed ingerichte apparte
mentjes waar de jonge moeders en hun kind
voor maximaal een jaar kunnen verblijven. Niet
dat ze bij Siriz heel star zijn in de handhaving
van die termijn. Het kan korter, het kan langer.
Afhankelijk van hoe het gaat met moeder en

kind. Maar het verblijf is hoe dan ook tijdelijk en
gericht op ‘doorgroei’ naar de samenleving.
In Delft heb je relatief veel jonge, alleenstaande
moeders. Zo laten cijfers zien. In die plaats zijn
6,8 tienermoeders (onder de twintig jaar) per
1.000 meisjes. Dit is iets hoger dan het landelijk
gemiddelde van 5 op de 1.000. Hoe dat precies
komt, is niet duidelijk.
Sinds kort is er een warme samenwerking tussen
met name de diaconie, Siriz, de Voedselbank, de
Kledingbank, de Non-foodbank en de burgerlijke
gemeente om hulp te bieden. Samen staan we
sterker, zo hebben ze vastgesteld.

De capaciteit van vier ‘woonplekken’ is niet
groot, zo realiseren ze zich in Delft. Maar Yolanda
Hoefman is er blij mee. Zij heeft de dagelijkse
leiding over het woonproject aan de Delftse
Koornmarkt. Samen met collega’s en een aantal
vrijwilligers - ook vanuit de kerk – zorgt ze ervoor
dat ‘de meiden’ na verloop van tijd weer zo
zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen
functioneren.

Jong leven
Corrie van Dongen, diaken en secretaris van
het College van Diakenen in Delft, is blij met de
opbouwende samenwerking. Het pand aan de
Koornmarkt werd jarenlang gebruikt voor jongeren
werk en als noodopvang voor vluchtelingen.
Toen beide functies vervielen, vond de centrale
diaconie dat het pand een diaconale bestemming
moest blijven houden. Daarom liet ze uitgebreid
onderzoek doen naar de mogelijkheden door een
gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk.

‘Ik vertel de meiden steeds
dat het pand van de kerk is’
Toen kwam de opvang van tienermoeders in
beeld, en Siriz als nieuwe gebruiker. Vanuit haar
werk bij de jeugdgezondheidszorg in Delft kende
Corrie de problematiek van de jonge moeders.
Siriz kreeg de vraag of ze een pand in Delft konden
gebruiken voor hun hulpverlening, vervolgens
verbouwde de diaconie het pand voor dit doel.
Corrie: “Het was binnen de gemeente nog wel
een afweging, maar uiteindelijk is er voor de vier
woonplekken binnen Siriz hulp vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) gekozen. Waarom zouden we het wiel
opnieuw uitvinden als er een organisatie is die
ervaring heeft met de doelgroep? De gemeente
is blij met de samenwerking. Vanaf het begin is
er ook regelmatig overleg. De gemeente heeft
zicht op de hulpvraag en daar kunnen ze bij Siriz
zoveel mogelijk op inspelen.”

Snel zakendoen
Zo kwamen kerk, gemeente en Siriz snel tot elkaar.
Het pand was en is eigendom van de kerk en
tegen een schappelijke prijs kan Siriz de locatie
huren en daar de jonge moeders onderbrengen.
Het leidde binnen een jaar tot een degelijke samenwerking met open vizier bij alle participanten.
Siriz kan ook nog rekenen op enige geldelijke
steun vanuit de kerk, want het ‘huis’ is opgenomen
in de collecte-agenda binnen de kerk.
Zo doen ze snel zaken in Delft, zonder dat er
een formele overlegstructuur aan ten grondslag
ligt. Ze vinden elkaar als het nodig is en ze slaan
spijkers met koppen. Over een verhuizing, een

kapotte wasmachine. Dat soort praktische zaken.
Steeds vanuit dezelfde focus: bescherming van
het jonge leven, vóór en na de geboorte.
“Waar we ook op inzetten, is preventie”, vertelt
Yolanda Hoefman. “Alles wat je voorkomt, hoef
je niet op te lossen. We proberen jongeren aan
het denken te zetten over gezond seksueel gedrag
en hun eigen keuzes hierin, over de impact van
een onbedoelde zwangerschap en de ontwikkeling
van leven. Preventie vinden we dus erg belangrijk,
maar dit huis is er om te helpen als een jonge
vrouw toch te maken krijgt met een onbedoelde
zwangerschap, ervoor kiest deze zwangerschap uit
te dragen en daarbij ondersteuning nodig heeft.”

Geschenk uit de hemel
Bij Siriz werken veel vrijwilligers. Die komen via
allerlei kanalen. Bijvoorbeeld via een wervingscampagne van Siriz, maar ook via de kerk. Die
vrijwilligers hebben de meest uiteenlopende
taken. De een leert jonge moeders koken en
schoonmaken, de ander gaat een avondje om
de tafel om te kijken hoe financiën op orde te
brengen zijn. “Ook maken we graag gebruik van
vrijwilligers om op de baby te passen of om eens
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Het eerste wat je tegenkomt bij de entree van Siriz in Delft is vier maxi cosi’s op rij.
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eerste vijftig euro van benodigde schoolspullen
voor onze rekening nemen.”

Babykleertjes
Wie ingeschreven staat bij de Voedselbank of via
een andere organisatie wordt doorverwezen, kan
in Delft ook gebruikmaken van de Kledingbank
en de Non-foodbank. Henny: “De Kledingbank
is voor veel jonge moeders belangrijk, want daar
kun je vaak gratis aan (baby)kleertjes komen.
En bij de Non-foodbank kun je terecht voor huishoudelijke spullen.”
Intussen is Yolanda Hoefman erg in haar nopjes
met de samenwerking met de kerk in Delft. Ze
hecht eraan te melden “dat ze de diaconie erg
dankbaar is dat ze dit mogelijk maakt.” En, voegt
ze daaraan toe, “ik vertel de meiden ook steeds
dat het pand van de kerk is. Dat vinden ze heel
bijzonder. Ze kijken ervan op hoeveel de kerk doet
voor mensen die het niet altijd even gemakkelijk
hebben. Voor hen is het vaak een eyeopener.
Als ik het ze niet zou vertellen, realiseren ze
zich geen moment dat de kerk een belangrijke
bijdrage levert aan wat hier mogelijk is.”
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iets gezelligs met de moeder te ondernemen
zoals een keer babyzwemmen of naar de kinderboerderij.”
Henny Melis is sinds jaar en dag vrijwilliger bij de
protestantse gemeente in Delft en is twaalf jaar
lang diaken geweest. Ze steekt haar energie onder
andere in de contacten met de Voedselbank
en het organiseren van de vijf uitdeelpunten in
de kerken van Delft. De Voedselbank en aanverwante organisaties vervullen volgens Henny
inmiddels een vitale rol binnen de gemeenschap.
“Mooi”, zegt Henny, “dat de voedselbank een
belangrijke rol kan spelen in het lenigen van de
noden in samenleving. Natuurlijk, een beetje
beschamend dat het nodig is in een land dat
zichzelf rekent tot de meest beschaafde op de
wereld, maar inmiddels voor veel mensen een
geschenk uit de hemel.”
Dit geldt ook voor de jonge moeders. Henny:
“Jaarlijks maken we vakantiepakketten voor de
kinderen en we hebben het project ‘Jarige Job’.
Daarmee zorgen we dat jarige kinderen een leuk
cadeautje krijgen. Voor jongeren in het voortgezet onderwijs kunnen we een schoolpakket
beschikbaar stellen. Dat wil zeggen dat wij de

