Nieuwsbrief, voorjaar 2020
Corona-update Leven in Zuidwest
Het c-woord. Het woord dat de laatste tijd zo ongeveer
het meest uitgesproken woord is geworden. En wat
heeft het een grote invloed op zo’n beetje àlles. Ook
binnen Leven in Zuidwest gaan de dingen anders dan
dat we gewend waren. Overleggen tussen
kernteamleden en bestuur gaat via videobellen met
Zoom, de activiteiten op de vrijdag kunnen niet
doorgaan en ga zo maar door.
Juist in een wijk als Bouwlust komen de coronamaatregelen hard aan. Mensen die al ver afstonden
van de maatschappij worden nu nog verder geïsoleerd.
Ouderen die af en toe nog iemand zagen tijdens het
boodschappen doen of tijdens de wekelijkse
bridgeclub, moeten nu verplicht thuis zitten omdat
ongeveer alles wordt gecanceld. Een mevrouw van 89
gaf pas telefonisch aan: “geef mij maar oorlog in plaats
van dit virus, want voor oorlog kan je je nog
verschuilen.” Ook voor kinderen zijn het lastige tijden.
Zij zitten thuis omdat ze niet naar school kunnen gaan.
En dat bij gezinnen waar het vaak niet lekker loopt,
waar spanning is. School is voor veel kinderen juist een
uitlaatklep, om structuur te ervaren en even uit hun
thuissituatie te zijn. Zo raakt dit virus iedereen!
Is dit een reden om stil te zitten?
Maar we gaan zeker niet stil zitten in deze crisistijd.
Juist nu mogen we handen en voeten geven aan de
opdracht om naar elkaar om te zien. En wat zien we
mooie spontane initiatieven! Buren die elkaar helpen
en boodschappen voor elkaar doen. In één woord:
geweldig!

In één woord: geweldig!

En wat doen wij dan? We hebben met veel mensen uit
de wijk contact, vooral telefonisch. Dat doet mensen
al goed: een luisterend oor. We doen boodschappen
voor mensen bij wie dat nu niet lukt. Ook zitten de
schuldeisers helaas niet stil, waardoor ook het werk
van Schuldhulpmaatje door gaat. Daarnaast zijn we
verbonden aan hulpwebsite nietalleen.nl en hopen we
dat daar ook aanvragen op binnen komen. Het
inloopcafé gaat op dit moment digitaal door via
Whatsapp. De vaste bezoekers hebben veel contact
met elkaar en dat is mooi om te zien.

Sinds de afgekondigde maatregelen van 15 maart
heeft ook Voedselbank Haaglanden besloten te
stoppen met uitleveren van de voedselpakketten. Ook
in het netwerk dat wij hebben worden mensen geraakt
door deze sluiting. Gelukkig is er een passende
oplossing gevonden door voedselbonnen te
verstrekken bij de cliënten. Toch is de nood, zoals ook
door onze contacten wordt beleefd, hoog en de vraag
naar voedsel blijft bestaan. Reden voor ons om op elke
woensdag de handen uit de mouwen te steken en
boodschappenpakketten samen te stellen en uit te
delen vanuit Sterrenoord 97. De producten die wij
verzamelen komen overal vandaan: zuivel bij een
horecagroothandel
uit
Zoetermeer,
groenten van een
tuinderij uit het
Westland,
broden
krijgen we van de
Albert Heijn van de
Apeldoornselaan,
verschillende
diepvriesmaaltijden
en andere producten
van het Leger des
Heils, producten van
Ben Lachhab van
Resto van Harte en de sponsoring van de diaconie van
de kerk.
Samen sterk
We zien in deze tijden dat er mooie samenwerkingen
ontstaan. In de drie jaar dat we nu bezig zijn, hebben
we een goed netwerk kunnen opbouwen, maar nu zien
we dat deze contacten ook concreet tot samenwerking
komen of dat de samenwerking verder wordt
uitgebouwd. We denken aan Stichting Mooi en de
Evangeliegemeente Morgenstond waar we adressen
van ontvangen voor de boodschappenpakketten. We
werken samen met of verwijzen door naar
bijvoorbeeld Stek (Stad en Kerk van de PGG in Den
Haag) en Geloven in Moerwijk. Ook kunnen we
mensen doorverwijzen naar een kringloopwinkel in
Rijswijk waar de eigenaar op eigen initiatief
voedselpakketten verstrekt.

De boodschappenpakketten die wij samenstellen op
de woensdagen worden voor 80% opgehaald door de
mensen zelf en de overige 20% brengen wij bij de
mensen thuis. De reacties van de mensen zijn
hartverwarmend. De blijdschap is enorm. We zijn
dankbaar dat jongeren van de jeugdvereniging van de
kerk aanwezig zijn om ons hierin te ondersteunen.

Zo kan onder de zegen van God het werk op andere
manieren voortgezet worden en zijn we dankbaar voor
de contacten die we hebben en de mensen die zich
inzetten voor anderen.
Gebedspunten
Danken voor:
- Nieuwe mogelijkheden om
dienstbaar te zijn aan de wijk
- Stadsbrede contacten en
samenwerkingen
Bidden voor:
- Genoeg aanlevering van producten voor de
voedselpakketten
- Kwetsbare groepen die door de crisis hard
worden geraakt, met name (eenzame) ouderen,
kinderen, mensen die afhankelijk zijn van sociale
voorzieningen en de bezoekers van onze
activiteiten

