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De Sleutelbloem goede doel van het diaconieweekend

“De liefde die wij vanuit ons geloof ervaren, 
die gun je een ander ook”
Door: Tom Zuijdervliet

“We hebben kleine muisjes, kom je kijken?” Anneke neemt me 
enthousiast mee naar de afdeling Dierenverzorging, waar in 
een bak de muisjes achter elkaar aan rennen. Michel is bezig 
met een grote muurschildering in de centrale ruimte van de 
Sleutelbloem, een zorglocatie in Noorden. De Sleutelbloem is 
dit jaar het goede doel van het diaconieweekend van de paro-
chies H. Clara en H. Franciscus.

Het is koffietijd, dat betekent drukte in de Sleutelbloem. Deelne-
mers aan de dagbesteding nemen even pauze, anderen komen 
net binnen nadat ze met een busje van huis uit zijn opgehaald. 
“Op het ogenblik begeleiden we 75 deelnemers, waarvan er zo’n 
20 à 30 dagelijks aanwezig zijn”, zegt Addie Muilwijk. Samen met 
zijn vrouw Evalien is hij eigenaar van de Sleutelbloem.

Dagbesteding
“Ik heb heel lang als hovenier gewerkt”, vertelt Muilwijk. “Eva-
lien werkte in de zorg, in de psychiatrie. We wilden vanuit onze 
christelijke levensovertuiging echter meer doen, voor anderen. 
Voor mensen die hulp nodig hebben. Daarom richtten we in 
2004 Zorgkwekerij De Sleutelbloem op, een dagbesteding voor 
mensen met problemen zoals verslavingen, afstand tot de ar-
beidsmarkt, depressies. Maar ook mensen die eenzaam zijn, die 
door wat voor reden ook hun contacten en aanspraak zijn kwijt-
geraakt.”

Opleiding
“De mensen die hier komen, onze deelnemers, worden dikwijls 
doorverwezen door instanties als de huisarts, de GGZ, het UWV, 
de gemeente of door particulieren die ons kennen. Om deel te 
nemen aan onze dagbesteding is vervolgens wel een indicatie 
van de gemeente nodig, we werken namelijk op basis van het 
PGB (Persoonsgebonden Budget). In de loop der jaren is de 
zorgkwekerij uitgebreid met andere onderdelen, zoals een hout-
werkplaats, een garage, een keuken en een dierenverblijf. We 

zijn ook een officiële leerwerkplaats. Onze deelnemers kunnen 
op diverse gebieden een professionele opleiding volgen, bijvoor-
beeld als automonteur of hovenier. Dat is vooral belangrijk voor 
jongeren die op de een of andere manier zijn vastgelopen op 
school. Hier kunnen ze een opleiding volgen en hopelijk daarna 
met een diploma elders aan de slag gaan.”

“In september hebben we een woon-zorglocatie in Rijswijk 
(Betuwe) opgericht; 13 appartementen waar we moeders met 
kind en (jong) volwassen vrouwen opvangen. Verder zijn er nog 
12 woonhuizen waar deelnemers ambulante zorg van de Sleutel-
bloem ontvangen.”

Welkom
“We schrijven met elke deelnemer een doelplan”, gaat Muilwijk 
verder. “Daarin wordt opgenomen waartoe de dagbesteding 
moet leiden en hoe dat moet worden bereikt, bijvoorbeeld door 
het aanbrengen van structuur in hun dagelijks leven, door het 
volgen van een opleiding, door zingeving, door het maken van 
contacten. Ons streven is dat deelnemers zelf de draad van hun 
leven weer op kunnen pakken.”

De deelnemers worden begeleid door een professioneel team, 
zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers. Muilwijk: “Iedereen 
die hier werkt, doet dat met de overtuiging om wat voor je me-
demens te willen doen. Wij werken vanuit een christelijke levens-
overtuiging. Maar iedereen is hier welkom. Wel proberen we het 
geloof mee te geven. De liefde die wij vanuit ons geloof ervaren, 
die gun je een ander ook. Die liefde, die willen wij delen en door-
geven. Dat doen we onder andere door Bijbelstudie en mensen 
het gevoel te geven dat ze er mogen zijn, dat ze kostbaar zijn en 
van harte welkom.”

Om redenen van privacy zijn de namen van Anneke en Michel gefingeerd.

Clara & Franciscus Ontmoeting

Het diaconieweekend is op het Hoogfeest van Christus Ko-
ning, 20 en 21 november. De PCI van de H. Claraparochie en 
de PCI van Leimuiden/Rijnsaterwoude leggen tijdens de vie-
ring uit wat een PCI doet en wat het project de Sleutelbloem 
is. De opbrengst van de collecte komt samen met bijdragen 
van de PCI’en ten goede aan de Sleutelbloem.

Addie Muilwijk: “De liefde die wij ervaren, willen wij delen en doorgeven.”

De Sleutelbloem is gevestigd aan de Ir. J. Nysinghweg 13A in 
Noorden. Informatie: www.de-sleutelbloem.nl


