
 
Mara en het MOC 
 
 
Het MOC(Multicultureel Ontmoetingscentrum) in de Schilderswijk is dé plek in Den Haag 
waar het katholieke, diaconale werk het meest zichtbaar wordt. Hier is tijd en aandacht voor 
de meest kwetsbaren in onze samenleving, de vreemden, armen en onderdrukten. Hier is de 
plek waar veel vrijwilligers omkijken naar hun naasten. Het is niet vreemd dat stichting Mara 
juist op deze plek wil zijn. 
 
Stichting Mara is al meer dan een halve eeuw een organisatie die vrijwilligers activeert en 
ondersteunt, die zich (willen) inzetten voor mensen in de knel. Mara heeft in Den Haag en 
Rotterdam projecten onder meer voor zwerfjongeren, jonge moeders en vluchtelingen. 
Mara komt voort uit het katholieke activeringswerk, dat eind jaren zestig ontstond, toen de 
verzorgingsstaat haar hoogtepunt naderde. Armenzorg en maatschappelijk werk werden 
officieel overheidstaken, ‘van genade naar recht’, en dus ‘verdwenen’ die taken bij de 
kerken. Maar het activeren van de achterban werd nog steeds van belang geacht, en zo 
ontstond stichting Mara (toen nog: KASO, Katholieke Samenlevingsopbouw). 
 
Actieve burgers 
Ondertussen vielen en vallen er in die verzorgingsstaat allerlei gaten en doen veel kerkelijke 
en andere particuliere initiatieven veel om die gaten op te vangen. En dat is niet per se 
slecht. De Voedselbank, twintig jaar geleden nog weggehoond als ‘dat hoort niet in een 
beschaafd land’ is nu een vast onderdeel van onze samenleving. We mogen graag kritiek 
hebben op de overheid als die mensen in de kou laat staan, maar actieve burgers in een 
samenleving die naar elkaar omkijkt zijn ook een groot goed. 
 
Antwoord 
Het MOC is ook zo’n antwoord op maatschappelijke tekorten in de Haagse Schilderswijk. Te 
midden van mensen die uit de hele wereld afkomstig zijn en vaak de aansluiting bij onze 
samenleving missen. Hierdoor ontstaan tekorten op inkomen, participatie, kennis van taal 
en van rechten en plichten, opleiding, gezondheid. Het MOC biedt voor buurtbewoners en 
vreemdelingen een welkome plek, waar de mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar mensen 
geholpen kunnen worden met voedsel en informatie, en waar mensen kunnen leren. 
 
En daar wil stichting Mara graag haar steentje aan bijdragen. Door fondsen en vrijwilligers te 
werven, kennis te delen in trainingen en cursussen, het netwerk met de wijk uit te bouwen 
en relaties met de overheid te leggen. En zo met de vele vrijwilligers van het MOC te werken 
aan een waarde(n)volle samenleving.  
 
Persoonlijk vind ik het een prachtige kans om in het MOC te werken, al is dat in de huidige 
tijd best een uitdaging. Ik was vanaf de start betrokken bij het MOC. Het is een heerlijke plek 
om te werken en er zijn veel enthousiaste vrijwilligers. Misschien kom ik U ook nog eens 
tegen? Altijd welkom! 
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