TIEN GESELECTEERDEN RELIGIEUZENPRIJS 2015
(1) “BROOD EN ROZEN” / DEN HAAG
Bijstandvrouwen hebben vaak te kampen met autoriteitsproblemen.
De inspirator Nora Kasrioui gelooft dat het de taak van ieder van ons is
de medemens op een liefdevolle manier te helpen.
Bij “Brood en rozen” wordt ervoor gewaakt dat mogelijkheden voor maatwerk en compassie
niet uit het oog worden verloren bij de inzet voor de kwetsbare
medemens.
Niet alleen de moeders, maar ook hun kinderen hebben baat bij deze aanpak.
Na de leergang Brood en Rozen zoeken ze elkaar op en ondersteunen ze elkaar.
Bijstandsmoeders als lichtend voorbeeld!
Deze liefdevolle en respectvolle aanpak verdient een welverdiende erkenning.
Een mooie oorkonde ter stimulering!
(2) “EETPROJECT HANGMANNEN” / AMSTERDAM

Op een plein in de Indische Buurt in Amsterdam groepten lange tijd mannen samen.
“Hangmannen”.
Het zijn vaak ex-verslaafde mannen van 30 tot 70 jaar.
Lesley Gilliot – een van hen – zorgde bij hem thuis voor hen voor een bord eten.
Het maaltijdproject werd naar een parochiekerk verplaatst.
Rond vier uur gaat elke donderdag de kerk open.
Na een kort gebed, waarbij vrouwen en mannen een kaarsje aansteken,
worden veertig maaltijden verstrekt.
Koken, toezicht houden, bedienen, de kerk schoonmaken, etc. doen ze zelf.
Al vijftien jaar lang worden mensen als méns benaderd, geïnspireerd door
Lesley The King.
Wat een vol-menselijk initiatief! Dat verdient een prachtige oorkonde.

(3) FRANS BAAR
Op het vlak van ouderengeneeskunde en palliatieve zorg is een deskundig en charismatisch
man al vele jaren werkzaam.
Hij besteedt op een unieke wijze aandacht aan de spirituele dimensie van zorgverlening. Frans
Baar is zijn naam.
Als medicus ontwikkelde hij een cursusaanbod voor hulpverleners.

“Aandacht voor zieken dient niet alleen uit persoonlijke zorg bestaan, maar moet
goed geïntegreerd zijn in de dagelijkse beroepspraktijk van elke arts en consulent”.
Menselijke zorg op maat, met aandacht voor lichaam én ziel.
Een edel streven in onze verzakelijkende ziekenzorg.
Een dik compliment dat onderstreept wordt met een welverdiende oorkonde!
(4) PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS PRO PERSONA / WOLFHEZE
Sinds 2011 brengt een groep langdurig zieke patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis Pro
Persona in Wolfheze tweemaal per maand een bezoek aan de abdij van de Zusters
Trappistinnen in Arnhem.
Ze nemen dan deel aan de Vespers.
Het is opvallend en fijn te constateren dat deze patiënten – die veel onrust in zich voelen – als
vanzelf tot rust komen bij het binnenkomen in het klooster van de zusters.
Dezen ervaren de komst van een groep bewoners van Pro Persona als een genade en
geweldige steun in religieus leven. ‘Ook ik voel dan nadrukkelijk mijn eigen kwetsbaarheid
en onafheid”, zegt een van de Trappistinnen.
Wat een menselijk en gelovig initiatief, dat wederzijds vruchten afwerpt.
We waarderen dit met een mooie oorkonde.
(5) ZORGATELIER PINOKKIO / EINDHOVEN
Tot voor enkele jaren terug konden mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking
voor hun dagbesteding terecht in het revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven.
Hans Aerts, een van de cliënten, nam het initiatief om Zorgatelier Pinokkio op te zetten toen
de dagbesteding van Blixembosch sloot.
De Broeders van Liefde aan de Aalsterweg, stelden ruimten ter beschikking.
En via wethouder Lenie Scholten ontvingen ze een startkapitaal.
Hans nam een tweede hypotheek op zijn huis en van dat geld werd een professionele
activiteitenbegeleider in dienst genomen.
Inmiddels is het Zorgatelier verhuisd naar een nieuwe plek, maar ook daar wordt cliënten een
structurele tijdsbesteding aangeboden.
“Het komt goed met Pinokkio met de hulp van Boven”, vindt Hans.
We helpen hem, helaas niet met het verlichten van zijn hypotheek, maar schenken hem wel
van harte een feestelijke oorkonde.
(6) LEVENSBESCHOUWELIJKE INZET IN HET MMC / AMERSFOORT
In 2013 verhuisde het Meander Medisch Centrum Amersfoort naar een prachtig nieuw
gebouw. De vakgroep Geestelijke Verzorging maakte zich sterk voor de inrichting van een
Stiltecentrum in het hart van het M.M.C. Hierin staat de aandacht voor de innerlijke bronnen

van spiritualiteit, inspiratie voor zorgverleners, bezoekers en patiënten, voor motivatie,
ontmoeting en gesprek centraal.
Er worden bijeenkomsten belegd rond thema’s als: keuzen maken in de zorg, over
(over)behandelen, over kwetsbaarheid en voor aandacht voor innerlijke ruimte en inspiratie.
De Raad van Bestuur nomineerde dit Stiltecentrum zeer terecht.
En wij ondersteunen dat met een prachtige oorkonde.

(7) STICHTING MONDZORG / RANDSTAD
De tandarts Remko en ergotherapeut Carolina Ullersma hadden een droom.
Toen hun lieve zoon David op een wonderbaarlijke wijze was genezen van een zeer ernstige
ziekte, waren ze heel dankbaar ten opzichte van God die hun gebeden had verhoord.
Ze wilden graag hun dank tonen door het initiatief te nemen tot ‘Stichting Mondzorg’, een
zorgproject dat in juni 2011 van start ging.
Ze hadden geconstateerd dat veel ouderen, psychiatrische patiënten en mensen zonder
verblijfsvergunning niet naar een tandarts kunnen gaan.
Om deze kwetsbare groep medemensen van dienst te kunnen zijn startten ze een mobiele
praktijk. Momenteel bestaat het team uit 17 personen, die in tien instellingen en in de mobiele
praktijk (de ‘bus’) het gebit van honderden mensen verzorgen.
Allen worden ze geïnspireerd door hun geloof en refereren dan aan het Schriftwoord : “Wat je
aan de armsten hebt gedaan, dat heb je aan Mij gedaan.”
Dit prachtige initiatief van medemenselijkheid belonen we met een oorkonde.
(8) SAMEN KERK / BOLLENSTREEK
Vaak zien we dat mensen met een verstandelijke beperking qua gelovige aandacht uit de boot
vallen.
In de Bollenstreek is het initiatief ontstaan om met behulp van met name jongeren, aangepaste
vieringen voor hen te organiseren.
Hierbij wordt een Kijk-bijbel gebruikt, worden eenvoudige liederen gezongen, en kiest men
makkelijk te bevatten teksten.
Jongeren begeleiden hen bij de wandelvierdaagse, verzorgen een gezellige ochtend in een
tuincentrum of gaan met de patiënten naar het strand.
Pauline van der Veek is de drijvende kracht achter dit project.
In woord en daad worden verstandelijk beperkten bij de kerkgemeenschap betrokken.
Een groot en welgemeend compliment voor dit “Samen kerk-zijn”, dat dubbel en dwars een
oorkonde waard is.

(9) STICHTING HET TWEEDE HUIS / NEDERASSELT
Vijf en twintig jaar geleden stond in Nederasselt een voormalig klooster leeg.
Het kreeg toen een zinvolle nieuwe bestemming als een tweede huis voor mensen die buiten
de boot dreigden te vallen en behoefte hadden aan een plek. Hen wordt hier in alle
gastvrijheid, in een rustige en warme omgeving, de kans geboden om weer bij zichzelf thuis te
komen.
Zo worden ze voorbereid op een goede terugkeer in de maatschappij.
Er is een 24 uurs-bezetting, waarvoor een groep van 40 vrijwilligers garant staat.
Marijke Graat is coördinator van het Tweede Huis.
“We zetten ons met compassie voor de medemens in. De tijdelijke bewoners kunnen hier
opkrabbelen om hun leven op de rails te zetten.”
Bij een zilveren jubileum past een gouden oorkonde.
(10)

M-TWENTY FIVE / WESTLAND

In elf parochies in het Westland zetten jongeren van 12 tot 18 jaar in voor de zwakkeren en
kwetsbaren in de samenleving.
Voor verstandelijk beperkten organiseren ze bingobijeenkomsten. Ze verzamelen voedsel bij
een supermarkt voor de lokale voedselbank. Ze brengen ingezamelde groenten en fruit naar
ouderen. Ze organiseren sinterklaasavonden bij mensen die het financieel niet gemakkelijk
hebben. Ze wandelen met ouderen en maken voor daklozen maaltijden gereed.
De jeugd van het Westland staat zijn sociale mannetje en steekt daadwerkelijk de handen uit
de mouwen. Dat schept verwachtingen voor de toekomst !
Voor jullie inzet verkregen jullie de meeste stemmen en zijn jullie winnaar
geworden van de Religieuzenprijs 2015! Van harte proficiat ! In M-TWENTY FIVE /
WESTLAND bekronen wij graag al die locale M-25 groepen, die er inmiddels in Nederland
zijn.

