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1. Voorwoord 
 

2020 werd gekenmerkt door alle beperkingen die ‘het coronabeleid’ met zich mee bracht. 

De gemeente Amsterdam heeft goed gezien dat dak-en thuisloosheid niet te combineren valt met corona 

maatregelen en heeft ook aan De Tweede Mijl gelden ter beschikking gesteld om meer opvang te kunnen 

realiseren. Dat opvang bieden is ook dit jaar weer gelukt. DTM kon bijna ’gewoon’ open blijven op de 

geplande dagen. Onze vrijwilligers boden ook dit jaar weer een goed gesprek, een douchebeurt, een 

luisterend oor, deelden een bemoediging, konden schone kleding uitdelen, boden maaltijden en ook een 

Kerstviering kon plaatsvinden. Er voor ons ‘gewoon even zijn’ is voor onze doelgroep zeker niet gewoon. Zij 

ontmoeten helaas meer ‘uitstoting’ dan omarming. Dat maakt ons werk ook waardevol.  

Ook hebben we een interne verbouwing kunnen realiseren waardoor de ruimtes effectieve en meer 

coronaproof konden worden gebruikt. 

Zo kon De Tweede Mijl verschil maken voor deze mensen die we mogen zien als beelddragers van Christus, 

handen en voeten geven aan zijn boodschap van heil en vrede en liefde voor mensen. Zonder onze vrijwilligers 

was dit allemaal niet mogelijk geweest. Zij zijn de drijvende krachten van DTM. Zij doen het werk en staan 

het dichtst bij de bezoeker. Bovendien zijn zij onvervangbaar omdat zij het werk vrijwillig doen. Zonder hen 

kan het inloophuis niet draaien. 

 

We hebben gemerkt dat de gemeente Amsterdam DTM ziet als een belangrijk sluitstuk in de hulpverlening, 

als partner niet meer  weg te denken. Ook zijn de banden met collega organisaties aangehaald om meer samen 

op et trekken om onze doelgroep beter te kunnen bedienen. 2020 was ook in financieel opzicht een goed jaar. 

Dankzij de bijdrage van Amsterdam en diverse legaten en giften sluiten we dit jaar financieel gezien, zeer 

gezond af. Veel redenen voor dankbaarheid. 

De naam ‘De Tweede Mijl’ verwijst naar een uitspraak van Jezus. Tijdens de Romeinse bezetting van Israël, 

kon een Romeinse soldaat een willekeurige Jood op straat aanspreken en hem dwingen een mijl zijn bagage te 

dragen. Jezus zei tegen zijn volgelingen daarover: ‘Als iemand u dwingt één mijl te gaan, ga er twee’ (Mattheüs 

5:41).  Jezus vraagt ons om meer te doen dan wat anderen van ons vragen..  

Namens het bestuur, 

Dick van Hoek, voorzitter 
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3.1 Algemeen 
 

Het secretariaat van onze stichting is gevestigd op Willemstraat 39, 1015 HW Amsterdam. Zie voor de overige 

gegevens de voettekst. 

 

3.2 Doelgroep 
 

Drugs- en gokverslaafden, alcoholisten, dak- en thuislozen en eenzamen. Een grote groep mensen valt in onze 

maatschappij buiten de boot. De Tweede Mijl trekt zich het lot van deze mensen aan.  

 

De Tweede Mijl heeft tot doel deze mensen drie dagen in de week op te vangen in het inloophuis te Amsterdam; 

naar de bezoekers te luisteren; eten en drinken te geven; het evangelie te brengen en bezoekers door te 

verwijzen naar ketenpartners.  
 

3.3 Werkgebied  
 
De Tweede Mijl heeft haar werkgebied voornamelijk in de Jordaan te Amsterdam. De bezoekers komen niet 

alleen uit dit gebied, maar uit geheel Amsterdam. De Tweede Mijl staat bekend om haar laagdrempeligheid.  

 

3.4 Activiteiten 
 

De Tweede Mijl biedt op basis van christelijke naastenliefde hulp aan 

gemiddeld 90 bezoekers per dag (in 2020). Deze bezoekers hebben 

veelal te maken met dak- en thuisloosheid, verslaving en allerlei vormen 

van psychische stoornis. Ook hebben zij vaak maatschappelijke opvang 

nodig. In veel gevallen worden bezoekers naar ketenpartners verwezen.   

 

Ook in 2020 kon De Tweede Mijl drie keer per week de deuren openen 

van het inloophuis in de Amsterdamse Jordaan, wel werd er gewerkt met een tijdsslot. Op maandag, 

woensdag en vrijdag konden er in drie shifts van elk 45 minuten tussen 11.00 uur en 14.00 uur maximaal 30 

gasten terecht voor vers eten, drinken en een luisterend oor. Na iedere shift werd er door de vrijwilligers 

schoongemaakt.   
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Juist in deze coronatijd is hygiëne belangrijk daarom is er op de vrijdagen de mogelijkheid om te douchen en 

om een nieuwe set schone kleren te krijgen. Ook tijdens Pasen en Kerst was De Tweede Mijl open om een 

feestelijke maaltijd aan te bieden.  

 

Het bezoek van de kapper en de pedicure, evangelie momenten en de taallessen vonden plaats in januari en 

februari en in de weken dat de overheid versoepelingen aankondigden voor contactberoepen.  

 

Verbouwing 

Eind 2020 is De Tweede Mijl begonnen met een verbouwing van het pand. Vele vrijwilligers hebben hieraan 

meegeholpen. De keuken en de kledingafgiftehoek is nu van elkaar gescheiden en de ruimte waar de douches 

zich bevinden is verbouwd zodat er ook makkelijk afstand gehouden kan worden. Een hele mooie, positieve 

vooruitgang dat niet alleen voor de gasten, maar ook voor de vrijwilligers prettig werkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Samenwerkingsrelaties  

De samenwerkingsrelaties bestaan uit contacten met: 

o De gemeente Amsterdam. 

o De wijkagent 

o De achterban (die de activiteiten van De Tweede Mijl ondersteunt met giften). 

o Sector Openbare ruimte van de gemeente voor het uitvoeren van buurtklussen (veegploegen) 

o Buurtzorg.  

o Maatschappelijk werkers van de Regenbooggroep. Zij komen 1 x per twee weken voor de Poolse en 

Roemeense bezoekers. 

 

De Tweede Mijl staat goed bekend in de omgeving, en heeft goede relaties opgebouwd met de gemeente 

Amsterdam, de wijkagent en de directe omgeving. Ook heeft de Tweede Mijl een brede achterban die het 

werk draagt en ondersteunt. 
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3.6 Communicatie 
 

In het verslagjaar zijn vier nieuwsbrieven verstuurd naar de achterban. 
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4 Bestuur en Personeel 
 
Het bestuur wordt gevormd door: 

Voorzitter : Jan van Delden tot juni 2020 

  Dick van Hoek per juni 2020  

Secretaris : Aafke Woudstra  

Penningmeester : Robin Bruins tot juni 2020  

  Hans van der Ploeg per december 2020   

Algemeen lid       : Marjan Companjen   

In 2020 is er een bestuurswisseling geweest. De heer Jan van Delden heeft zijn voorzitterschap neergelegd en 

Dick van Hoek heeft hem opgevolgd.  

Robin Bruins heeft zijn functie als penningmeester neergelegd en Hans van der Ploeg heeft deze functie 

opgevolgd.  

Aafke Woudstra is per juni 2020 toegetreden tot het bestuur als secretaris.  

Het bestuur heeft in het verslagjaar 4 x vergaderd; naast de bestuursleden is ook de coördinator bij de 

vergaderingen aanwezig. 

Ter ondersteuning van het bestuur wordt de financiële administratie uitgevoerd door een deskundig 

vrijwilliger in de persoon van Ap Mulder. 

Gerrit van Kruistum is de coördinator van De Tweede Mijl. Hij stuurt o.a.  de teamleiders aan. Per dag zijn er 

twee teamleiders. Het werk van De Tweede Mijl is ondenkbaar zonder de inzet van vele vrijwilligers, meer 

dan honderd zetten zich in om onze gasten te verwelkomen.  

 

5 Financiën 
Het financiële beleid is er in 2020 wederom op gericht geweest de noodzakelijke randvoorwaarden te 

scheppen voor een verantwoorde financiële exploitatie voor de komende jaren.  Sloten we het boekjaar 2019 

nog met een verlies van ruim 40.000 euro, dankzij een forse coronabijdrage van de Gemeente Amsterdam 

konden we het boekjaar 2020 afsluiten met positief saldo van ruim 100.000 euro. Wij huren (voor onbepaalde 

tijd) als stichting het inloophuis van stichting Tot Heil des Volks. De bestuursleden en vrijwilligers 

ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele financiële vergoeding. Wel kan men de gemaakte onkosten 

declareren. De coördinator ontvangt wel een salaris (0,5 FTE). Voor financiële details verwijzen wij u naar 

de jaarrekening. 
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ETEN EN DRINKEN 

Tijdens de eerste corona maanden 
hebben we ons eten bij een cateraar 

laten klaar maken, na de zomer zijn we 
weer zelf aan de slag gegaan met vers 
gekookte soep, broodjes ei, worstjes, 

boterhammen. Koffie, thee en limonade 
hebben we het hele jaar zelf verzorgt.  

 

VERZORGING 

Op vrijdag kunnen de bezoekers bij ons 

douchen en kleding ruilen, op de andere 

dagen was een kapper aanwezig 

uitgezonderd de tijden dan de kapper 

niet mocht werken vanwege de corona 

maatregelingen.  

.  
 

6 Hulpverlening in 2020  
 
In 2020 was de Tweede Mijl elke maandag, woensdag en vrijdag met gemiddeld 7 vrijwilligers geopend  

voor c.a. 90 bezoekers per dag.  
Door de corona maatregelingen mochten er maar 30 bezoekers gelijktijdig binnen zijn  
Voor hen was er onder andere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EVANGELIE 

Wekelijks was er ruimte voor een 

bezinningsmoment waarin het Evangelie 

centraal staat. Ook dit liep wat anders dan 

voorgaande jaren.  

 

GOED GESPREK 

Corona maakte dat het wat moeilijker 
was om met elkaar in gesprek te gaan. 

Met de nodige voorzorg maatregelingen 
was dit wat beperkter dan voorgaande 

jaren toch mogelijk.  
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Giften in natura 
 

Heel veel dank zijn we verschuldigd aan een groot aantal leveranciers die belangeloos allerlei goederen 

beschikbaar stellen. Dankzij deze bijdragen zijn de kosten voor het eten en de verzorging minimaal.  
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