Waar de naam M25 vandaan komt

Meer weten?

De naam M25 (M-Twentyfive) is afgeleid van
de bijbeltekst Matteüs hoofdstuk 25 waarin
Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat ze zich
vooral voor de kwetsbare mensen in moeten
zetten.

Wil je meer weten van M25 Leiden of wil
je je aanmelden? Kijk op onze website:
www.m25leiden.nl of neem contact op met:

Hij noemt 6 groepen: de hongerigen,
dorstigen, naakten, vreemdelingen, zieken
en gevangenen. En zegt daarbij: alles wat
jullie voor deze minsten van de mijnen
gedaan hebben, heb je uiteindelijk voor mij
gedaan.

.

Zeven Werken
Je inzetten voor deze groepen stond bekend
als de Werken van Barmhartigheid.
Paus Innocentius III voegde daar in 1 207
een zevende werk aan toe: de doden
begraven, want in het door epidemieën
geteisterde Europa van die tijd was dit een
belangrijk, maar ook heel gevaarlijk werk.

M25 doet haar werk met dank aan:

Yiri Bloemkolk
en Carijn Westeneng

Projectmedewerkers M25 Leiden Regio
Diaconaal Centrum De Bakkerij
Oude Rijn 44 b
231 2 HG Leiden

T: 071 - 51 44 965
E: info@m25leiden.nl
W: www.m25leiden.nl
M25-Leiden-Regio
M25Leiden

Wat is M25 Leiden?

Voor en door jongeren

Een proeftuin

M-Twentyfive Leiden is een jongerenproject
vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij, dat
jongeren tussen 1 2 en 1 7 jaar uitdaagt én
ondersteunt om zich in te zetten voor de
zwakkeren en kwetsbaren in de stad Leiden
e.o. die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken.

M25 Leiden kent behalve de leeftijd geen
drempels om mee te doen. Of je gelovig
bent of niet, christen, moslim of hindoe: je
bent van harte welkom.

Op 1 juni 2011 ging het project M25 Leiden
Regio vanuit De Bakkerij van start:

Wij leggen de contacten,
bespreken de hulp die
nodig is en gaan
samen met de
jongeren aan
de slag.

Want andere mensen willen en kunnen
helpen, is niet aan godsdienst of levensbeschouwing gebonden.
M25 Leiden wordt voor en door jongeren
georganiseerd. Dus er is voldoende
begeleiding, maar ook alle ruimte voor eigen
plannen en ideeën.

Waar geen helper is
M25 Leiden is een initiatief van Diaconaal
Centrum De Bakkerij, naar een idee van een
soortgelijk jongerenproject in Delft.
De M25-formule sluit aan bij het motto van
De Bakkerij: helpen waar geen helper is.
Diverse organisaties, die nu via acties van
M25 Leiden worden gesteund, zijn ooit
vanuit of mede dankzij De Bakkerij ontstaan.

een proeftuin om de succesformule van
M25 Leiden, via contacten met scholen,
parochies en kerkelijke gemeenten, te
verbreden naar de omgeving van Leiden.
Naast steun bij het opzetten van een eigen
M25 groep met een aantrekkelijk jaarprogramma voor kerkelijke gemeenten en
parochies in de regio, is er hard gewerkt aan
de uitbreiding van het aanbod richting
onderwijsinstellingen.

Projectdagen en stageweken
Zo hebben onze projectmedewerkers op
verzoek van scholen in de regio in de
afgelopen jaren nieuwe programma's
ontwikkeld voor M25 projectdagen en
stageweken.
En met succes! Want organisaties, jongeren
en docenten zijn razend enthousiast over de
activiteiten van de afgelopen seizoenen.
Jaarlijks kan M25 Leiden Regio inmiddels
rekenen op de deelname van ruim 300
jongeren aan haar programma aanbod.

