
 

 
 
 
 
Meer daklozen in Amsterdam 
Het was de laatste maanden regelmatig in het 
nieuws: het aantal daklozen in Nederland is 
verdubbeld in de laatste tien jaar en het aantal in 
Amsterdam stijgt nog sneller. Onze coördinator 
Gerrit heeft regelmatig contact met andere 
hulpverleningsorganisaties om te kijken naar 
mogelijkheden voor samenwerking en versterking 
van elkaars activiteiten. In 2020 willen wij hier meer 
concrete invulling aan te geven. 
 
Teamdag 2019 
Op zaterdag 5 oktober jl. vond de jaarlijkse teamdag 
plaats, dit keer in Oldebroek. We vierden samen een 
aantal jubilarissen en Jacob van ’t Slot gaf een 
waardevolle training over omgaan met agressie. 
Ook genoten we van een Chinees buffet tijdens de 
lunch waarna een reünie plaatsvond van oud-
vrijwilligers.  
 
Portret van een gast: Gea 
Al tien jaar is Gea (rechts op de foto) een trouwe 
bezoeker van onze inloopdagen; de laatste jaren 
steeds vergezeld door haar hondje Bambi. Een 
vriendin had haar erover verteld en ze heeft hier 
veel kameraadschap en gezelligheid gevonden. Na 
een bewogen leven heeft ze een dak boven haar 
hoofd, maar het leven is duur en ze geniet daarom 
van de soep en vleeswaren tijdens de inloopdagen. 
“In Amsterdam is iedereen te druk met zichzelf, 
maar hier heb ik nieuwe vriendschappen gemaakt. 
Zo bel ik iedere dag met een andere bezoeker en 
toen ik onlangs geopereerd werd heb ik heel veel 
kaarten gehad van mensen van De Tweede Mijl. Ze 
voelen als mijn familie.”, vertelt Gea.  
 
Portret van een vrijwilliger: Henny 
Vrijdag 1 november was een memorabele dag: 
teamleider Henny (links op de foto) nam na 22(!) 
jaar afscheid als vrijwilliger van De Tweede Mijl. Via 
een kennis hebben zij en haar man Henk ooit een 
dag meegelopen met oprichter Jaap Spijkerboer.  
 
 

 
 
 
 
 
Jarenlang heeft Henny vrouwen die als prostituee 
werkten bezocht op de Wallen. De laatste jaren lag 
haar focus op de bezoekers van het inloophuis op 
vrijdag. “Ik kijk terug op een bewogen tijd met hele 
bijzondere ontmoetingen en had nooit kunnen 
bedenken dat ik dit werk mocht doen.”, zegt ze. 
Henny heeft een groot hart voor gebed en is 
dankbaar dat ze soms heeft kunnen zien wat haar 
luisterend oor, aandacht en gebed teweeg hebben 
gebracht.  

 
Oproep chauffeur 
Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand die af en 
toe de bus, waarmee vrijwilligers naar Amsterdam 
worden gereden, van Elspeet naar Nunspeet kan 
brengen en weer terug. Ben je in bezit van rijbewijs 
B en vind je het wat om De Tweede Mijl hiermee te 
helpen dan horen we graag van jou. Bel of app 
Gerrit op nummer 06 39190777. 
 
Eindejaarsgift? 
Met dankbaarheid kijken we terug op een jaar 
waarin vele daklozen en eenzamen in Amsterdam 
bij De Tweede Mijl gezelligheid hebben ervaren, een 
luisterend oor, eten en drinken, schone kleding en 
warme douches hebben gekregen en het Woord 
van God hebben gehoord. Graag willen wij hiermee 
in 2020 doorgaan. Uw eindejaarsgift is daarom van 
harte welkom om dit mogelijk te maken. Mogen wij 
op uw steun rekenen? Hieronder vindt u onze 
bankgegevens. 
 
 

 

Nieuwsbrief 
December 2019 


