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Wat een bijzondere periode ligt er achter ons! 
Voor sommigen was het een rustige periode. Voor anderen een zware, moeilijke en 

eenzame periode.  Misschien heb je afscheid moeten nemen van een geliefde? Waren er 
lichtpuntjes? Of heb je iets geleerd over jezelf? 

Zoveel verschillende mensen; zoveel verschillende ervaringen. Dat geldt natuurlijk ook voor 
onze bezoekers. Hoewel het voor de meesten vooral moeilijk en eenzaam is geweest! (Hoe 

vind je een weg als alles om je heen wegvalt? je dagbesteding, je vaste loopje naar de 
inloop, je ontmoetingen op straat?) 

 
In deze nieuwsbrief vertellen we u/jou graag over de afgelopen „corona‟ periode in De 

Steiger. Want wij hebben niet stil gezeten.  We kijken terug én blikken vooruit. Je kunt ook 
altijd op onze website kijken voor meer (actuele) nieuwsberichten. 

 
Veel leesplezier! 

 

Vanuit de landelijke organisatie inloophuizen 
Netwerk DAK werd halvewege maart 
geadviseerd om de inloopplekken voorlopig te 
sluiten. Als bestuur en staf volgden wij dit advies. 
Dit was uiteraard geen gemakkelijk besluit om te 
nemen. Al 25 jaar vertellen wij onze bezoekers 
dat we er ALTIJD zijn en dan nu tóch... Met pijn in 
het hart, maar ook met de overtuiging dat we dit 
moesten doen, sloten wij per 14 maart onze 
deuren.  
Maar niet onze harten.  
Direct vanaf de sluiting zijn we door gegaan met 
ons werk. Zo hebben we geprobeerd en gedaan 
wat we konden om er tóch voor onze gasten te 
blijven zijn! 
 

 

 
  

 
 

  
 
Direct na het sluiten van onze deuren zijn wij aan 
de slag gegaan met het maken van een 
contactenlijst. 
„Normaal‟ werken wij niet met adressen en 
telefoonnummers van mensen. Tenzij mensen 
die prettig vinden, of in bepaalde situaties. Maar 
nu konden bezoekers dus aangeven of ze gebeld 
mochten worden en of ze graag een kaartje wilde 
ontvangen. Met hulp van heel veel mensen, lukte 
het uiteindelijk om bijna al onze gasten (die dat 
wilde) te  bereiken. 
 

 



 

 
Telkens wanneer wij contactgegevens van een 
bezoekers ontvingen, probeerden we die te 
koppelen aan een vrijwilliger. Zo werden zij 
maatjes. Hartverwarmend om te merken hoe 
graag vrijwilligers hun steentje wilde bijdragen. 
Bezoekers waardeerden de telefoontjes en/of 
bezoekjes (op gepaste afstand) enorm!  
 

 
Een geslaagde actie was de Ansichtkaarten Actie 
die we gelijk al in maart gehouden hebben. Van 
mensen (uit het hele land) kregen wij kaarten om 
te versturen aan onze bezoekers.  
De bereidheid om te helpen was wederom erg 
groot! We kregen stapels handgemaakte kaarten 
en velletjes postzegels. En ook wilden er mensen 
op de fiets kaarten rondbrengen. 

  

Paasbroden actie 
Begin april hebben we aan al onze bezoekers 
een paasstol met een bemoedigend kaartje 
uitgedeeld. Nog steeds hebben bezoekers het er 
nog over hoe leuk ze dit vonden. 
 

 
Al langere tijd trekken wij als coordinatoren van 
De Steiger samen op met de coordinator van De 
Zwaan (Marleen). Tijdens bijvoorbeeld intervisie 
bijeenkomsten, gezamenlijk overleggen of 
bijeenkomsten van netwerk DAK. De Zwaan 
werkt net als wij met een kwetsbare groep 
mensen en biedt inloop, activiteiten en noodhulp.  
 
Wij zien in Marleen een erg gewaardeerde 
collega. Toen we allebei door het corona virus 
onze huiskamers dicht moesten, voelden wij 
extra de behoefte om elkaar op te zoeken, te 
helpen en waar kon samen te werken in deze 
bijzondere tijd. Zodat we allemaal konden blijven 
doen waar we goed in zijn en onze krachten te 
bundelen. 

 
 

*** 
Soepactie 

Wat een leuke verassing toen we op een dag 
gebeld werden door Ramon; met de vraag of hij 
ons soep mocht doneren om uit te delen aan 
gasten van De Steiger en De Zwaan. Soep in pot, 
bedoeld om thuis op te warmen. Dat leek ons een 
mooi idee en zo onstond het plan om een “Soup 
Drive-Thru” te organiseren.  
Bij een gezellige, gedekte tafel en in vrolijke 
outfits stonden we bij de deur van De Steiger. 
Uiteindelijk zijn er in twee uur tijd 35 mensen 
langs geweest! Een succes dus.  

 
Paasbroden actie – Pasen 2020 

 
Soep actie – Hemelvaartsdag 2020 



  

 
Omdat bezoekers onze huiskamer niet konden 
bezoeken, leek het ons (Marieke, Sietske en 
Marleen van Inloophuis De Zwaan) een goed idee 
om naar hén toe te komen. Op een bakfiets met 
thermoskannen met koffie, thee en lekkers. Maar 
geld voor zo'n bakfiets was er niet, daarom 
hebben we een fondsaanvraag ingediend. Op de 
donderdag voor Pasen hebben wij deze aanvraag 
gedaan bij Netwerk DAK (een noodfonds voor 
acute hulp aan 100.000 mensen in de knel; 
zonder uitgebreide intake, en gericht op hulp bij 
basisvoorzieningen in de coronacrisis). Een dag 
later kregen we een goedkeuring voor het 
project en de dinsdag na Pasen stond het geld al 
op de rekening. Geweldig! 
Meer lezen over Netwerk DAK? 
https://netwerkdak.nl/ 
 
Al snel kwamen we op de naam ‘Babbelbakkie’. 
Vanwege het „bakkie‟ koffie dat we aanbieden en 
het babbeltje dat we met mensen maken. Na de 
aanschaf van de bakfiets, en alle praktische 
dingen die daarvoor geregeld moesten worden, 
konden we aan de slag!  
 

 
Spot Atelier, bedankt voor het op maat gemaakte 
plankje voor de bekertjes e.d.! 

 
 

 
 
In de periode tussen Pasen (toen wij de 
Babbelbak kregen) en 1 juni (toen de huiskamer 
weer open kon) hebben we de Babbelbak ingezet 
om mensen op te zoeken. 
Zo konden we blijven doen wat bij ons past, maar 
dan op straat. Uiteraard op de veilige afstand van 
1,5 meter. En om te zorgen dat niet iedereen 
tegelijk bij de fiets stond, zijn we ook bij mensen 
in hun straat of op een neutrale plek langs 
geweest. En wij vroegen mensen of ze zich bij 
ons wilden opgeven.  
 

 
Michel, bedankt voor het mooie logo!  
 
Vandaag de dag wordt de Babbelbak op zaterdag 
ingezet, vaak in  Park Oosterhout. En in de 
toekomst hopen wij de Babbelbak ook te kunnen 
inzetten bij andere activiteiten van De Steiger en 
De Zwaan. Zoals het bezoekwerk op de 
Achterdam, bezoekwerk op het Bolwerk of in de 
winter het aanbieden van wat warme koffie of 
soep aan dak- en thuislozen.  

  
Klik hier voor het krantenartikel dat in de krant heeft gestaan over onze babbelbak! 

https://netwerkdak.nl/
https://www.rodi.nl/regio/alkmaar/175630/bakfietsproject-de-steiger-en-de-zwaan-van-start-in-alkmaar


 

De huiskamer  
Zoals op deze foto te zien, is onze huiskamer zo 
ingericht dat we ons netjes aan de 1,5m afstand 
kunnen houden.  We hebben plek voor 12 gasten 
tegelijk. En ondanks dat alles toch net even 
anders is, blijft het vooral ook erg gezellig!  
Onze gasten zijn blij dat we weer open zijn en wij 
natuurlijk ook! 

 
 

Open Maaltijd 
Begin juli gaan we met de vrijwilligers van de 
open maaltijd in gesprek hoe we de Open 
Maaltijd weer zouden kunnen opstarten. Een 
goede mogelijkheid is het werken met twee 
groepen. We kijken er naar uit om weer gezellig 
samen te kunnen eten. 
 
 

Achterdam Team 
Begin juli komen ook de vrijwilligers van het 
Achterdam voor het eerst weer bij elkaar. Sinds 1 
juli is de Achterdam weer open en gaan wij met 
ons team kijken hoe we er weer voor de vrouwen 
op de Achterdam kunnen zijn. We hebben veel 
aan de vrouwen gedacht en konden voor hen 
bidden. Maar helaas was het niet mogelijk om 
goed contact met hen te (blijven) houden toen De 
Achterdam (plotseling) dicht ging. 
 

 
Kijk eens wat gezellig! 

Onze wandelgroep is 
sinds kort ook weer 

opgestart en we 
houden ons netjes aan 

de 1,5m afstand.  
Ook eens mee 

wandelen?  
We verzamelen iedere 

zondag om 14u bij De 
Steiger.  

(Uitgezonderd de 
zondag dat er Viering is in De Steiger).  

 

 
De afgelopen periode heeft ons – ondanks dat het verdrietig was om dicht te zijn –veel mooie dingen 
gebracht! Het heeft ons laten (in)zien hoe gezegend wij zijn. Gezegend met vrijwilligers die zich op 
allerlei manieren wilden inzetten, werk dat  op alternatieve manieren tóch door kon gaan, een 
prettige samenwerking met Marleen en De Zwaan, donaties, hulp vanuit het Noodfonds.  We beseffen 
ons hoeveel er normaal gesproken door vrijwilligers gedaan wordt. En hoe waardevol het is om 
gezien te zijn. Wij voelen ons door God gezegend in al deze dingen. En dankbaar dat Hij ons en onze 
doelgroep ziet en wij bij Hem ALTIJD terecht kunnen! 
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