MOC Schilderswijk: Veel gezichten, één hart
Het Multicultureel Ontmoetingscentrum Schilderswijk (MOC) is in 2007 opgericht door de katholieke
kerk in de Schilderswijk. Het is een plek waar mensen van verschillende religieuze en culturele
achtergronden elkaar op “ hartelijke “ wijze kunnen ontmoeten.
In het MOC staan de volgende kernwaarden centraal: menselijke waardigheid, solidariteit, eigen
verantwoordelijkheid en maatschappelijk welzijn. Dat vertaalt zich in de 3 O’s van ons programma-aanbod:
ontmoeten, ondersteunen en opleiden.
Daarnaast werkt het MOC samen met andere organisaties in de buurt zoals Zebra Welzijn, Stek, Wereldhuis,
Vluchtelingwerk, Dokters van de Wereld en Buurtkamer.
Het MOC is een veilige plek voor wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Je kunt er terecht voor advies
en ontspanning. Door aan activiteiten mee te doen kom je meer in je kracht te staan. Dankzij het team van
medewerkers en ruim 45 vrijwilligers voel je je meteen thuis.
Het programma aanbod bestaat o.a. uit Nederlandse les aan zowel beginners als gevorderden, sociaal café,
yogales, huiswerkbegeleiding, creatief café voor vrouwen en eten in de buurt. Tevens is het MOC een
uitdeelpunt van de Voedselbank Haaglanden waarbij iedere week 130 cliënten van een voedselpakket worden
voorzien.
Ook stelt het MOC ruimtes beschikbaar aan maatschappelijke organisaties zoals Gezondheidscentrum
Rubenshoek, Stichting Avrasya, de Ghanese kerkgemeenschaap en de Bisschoppelijke Vastenactie.
Vanwege de huidige coronacrisis kan een groot aantal activiteiten geen doorgang vinden. Dankzij de inzet van
vrijwilligers worden de lessen zoveel als mogelijk online gehouden en is het MOC wel open gesteld voor de
meest kwetsbaren. Het uitdeelpunt van de Voedselbank is wekelijks geopend zodat onze cliënten worden
voorzien van een voedselpakket. In het MOC kookt pater Vincent Wang svd met zijn medebroeders en zusters
voor de dak en thuislozen, waarna deze maaltijden worden uitgedeeld op het Malieveld.
Onlangs is een project van MARA Opstap gestart in het MOC. Dit is een Haags project van Stichting MARA voor
dak- en thuisloze jongeren tussen de 16 en 23 jaar, die door verschillende oorzaken in de problemen zijn
gekomen. Vanaf februari worden er in het MOC activiteiten voor hen georganiseerd, bijvoorbeeld zodat de
jongeren nieuwe mensen ontmoeten en andere gespreksonderwerpen hebben en zo even vrij zijn van de
situatie waar ze in verkeren.
Bij de ingang is een digitaal bord geplaatst dat 24/7 beschikbaar is met informatie over het MOC en de
geldende coronamaatregelen. Voor acute nood is er een telefoonnummer beschikbaar.
We hopen dat de huidige coronamaatregelen binnenkort versoepeld worden zodat we het “normale” leven
weer kunnen oppakken en alle activiteiten kunnen hervatten. Voor zowel vrijwilligers als bezoekers van ons
centrum is dat van groot belang!
Mocht op de een of andere manier uw interesse gewekt zijn, neem dan een kijkje op onze website
www.mocschilderswijk.nl
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