Juryrapport De Mantel van Sint Maarten 2022
Al jaren wordt in Utrecht ‘De Mantel van Sint Maarten’ georganiseerd: een stedelijke bijeenkomst
waar we met allerlei (vrijwilligers)initiatieven laten zien hoe mensen zich inzetten voor anderen. Dit
jaar is het thema: 'zorg voor elkaar en zorg voor de aarde'. Door corona hebben veel mensen, zowel
ouderen als jongeren, te maken gehad met isolement en eenzaamheid. Daarnaast hebben de oorlog
in Oekraïne en de stikstofcrisis ons duidelijk gemaakt dat er stappen nodig zijn op het gebied van
goede zorg voor de aarde. Gelukkig zijn er allerlei mensen en organisaties in onze stad die omzien
naar anderen en bezig zijn met duurzaamheid. Van het begin af aan is de uitreiking van de Mantel
van Sint Maarten bedoeld om vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor hun medemens in het
zonnetje te zetten. In de geest van Sint Maarten willen we elkaar inspireren om te blijven delen.
De afgelopen twee jaren had het evenement een ander karakter. Door de coronamaatregelen
vonden de bijeenkomsten online plaats. Nu zijn we verheugd dat we in de mooie Domkerk weer bij
elkaar kunnen komen en een gevarieerd programma hebben samengesteld met sprekers, muziek en
natuurlijk de uitreiking van drie stimuleringsprijzen aan inspirerende initiatieven die werk maken van
het thema: ‘zorg voor elkaar en de aarde’. Naar voorbeeld van Sint Maarten die zijn mantel deelde en
daarmee symbool is geworden als daad van zorg voor de ander.
Met meerdere organisaties is dit bijzondere evenement voorbereid: door De Domkerk, Katholieke
Caritas Utrecht, Protestantse Diaconie Utrecht en Huis van Dominicus. De organisatie van het
evenement is in handen van Hermen van Dorp. Dankzij financiële bijdragen van de volgende fondsen,
kerkelijke organisaties en de gemeente Utrecht is de bijeenkomst mogelijk gemaakt:
• Protestantse Diaconie Utrecht
• Domkerk Utrecht
• Katholieke Caritas Utrecht
• Ridderlijke Duitsche Orde
• ORKA
• Van Baaren Stichting
• Initiatievenfonds van gemeente Utrecht
Jury
Vorig jaar was het thema: ‘welzijn van immigranten’. De woongemeenschap Overhoop in Overvecht
won de Mantel van Sint Maarten. We hebben Lindy Flikweert, die zelf woont in woongroep
Overhoop en werkzaam is in het onderwijs, bereid gevonden om zitting te nemen in de jury om
samen met de andere juryleden tot een juiste beslissing te komen naar welke projecten de drie
stimuleringsprijzen gaan. Andere leden van de jury waren dit jaar:
• Matti Rookus: diaken van de Domkerk met speciale aandacht voor duurzaamheid;
• Ronald Smit: arts bij de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht en vooral
werkzaam met groepen/mensen die te maken hebben met kwetsbaarheid;
• Piet Kuijper: jarenlang werkzaam geweest bij Cordaid en bestuurservaring bij PCI Utrecht,
Netwerk DAK en Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk.

18 genomineerden
Dit jaar zijn er 18 projecten en initiatieven genomineerd. Zij kwamen in aanmerking voor één van de
drie stimuleringsprijzen. Deze initiatieven noemen we graag allemaal, omdat ze allemaal op een
eigen manier bijdragen aan zorg voor elkaar en de aarde. Meer informatie over deze initiatieven is te
vinden op www.mantelvansintmaarten.nl.
De genomineerden dit jaar zijn:
• Stichting Toevlucht
• Sociaal Tuinieren Present Utrecht
• Kerst – en zomerpakkettenactie Present Utrecht
• Zin op Maat
• De Buitenkamer
• St. Egidio: ontmoeting leeftijdsgenoten
• Buurtpastoraat Utrecht
• Tröst: ontmoeting rondom overlijden
• Papiercafés - Utrecht op orde
• Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders
• Silomaatjes nazorg vrijwilligerswerk
• Leef duurzaam, ook met een smalle beurs
• Musicaz@Utrecht
• Huiskamer van Dominicus
• Koor Duniya
• A beautiful mess
• Make your own toy
• Stichting Eet Mee
De jury is als volgt te werk gegaan:
• Er is een keuze gemaakt uit vooraf met elkaar bepaalde beoordelingscriteria op gebied van
‘zorg voor elkaar en de aarde’.
• Ieder jurylid heeft afzonderlijk de projecten beoordeeld en een top 3 gemaakt.
• In een online overleg is gesproken over ieders selectie en de relevantie ten aanzien van het
thema van dit jaar.
• Op basis van het overleg zijn drie initiatieven gekozen als prijswinnaars, waarbij een
‘hoofdwinnaar’ het meest onderscheidende is op het thema: ‘zorg voor elkaar en de aarde’.
Hoewel we drie winnaars hebben, wil de jury benadrukken dat álle aangedragen initiatieven
bijzonder mooi zijn en van grote betekenis zijn voor en in de stad. Het viel de jury op dat alle
initiatieven laagdrempelig en toegankelijk zijn. Iedereen die wil, kan meedoen en bijdragen aan zorg
voor elkaar en de stad. Of het nu gaat om mensen die te maken hebben met armoede, muzikale
initiatieven, in de tuin werken, of mensen zonder verblijfsvergunning. Mensen doen mee en dragen
bij aan de samenleving. Utrecht mag trots zijn op deze initiatieven!
Toch moest de jury een keuze gaan maken om prijswinnaars te kiezen. De prijswinnende projecten
bevatten elementen die voor de jury de doorslag hebben gegeven, namelijk, het initiatief richt zich
op:
• ‘zorg voor elkaar en de aarde’.
• een actueel thema dat momenteel speelt in de samenleving.
• een groep in de samenleving die de toekomst heeft.

Eerste prijs: de Mantel van Sint Maarten
De grote winnaar van de Mantel van Sint Maarten is dit jaar (2022) het project De Buitenkamer.
De Buitenkamer nodigt vluchtelingen, die in de noodopvang verblijven, uit om in de moestuin te
werken. Even weg van de drukte van de opvanglocatie en van zorgen en spanning. In de moestuin
werken Utrechters en nieuwkomers samen. Er wordt gezaaid en geoogst en er worden lunches uit
andere culturen bereid met de producten die van de tuin komen. Maar er wordt ook met verfplanten
wol geverfd. Tijdens de maaltijden en het werk ontstaan mooie ontmoetingen met leden van de
moestuinvereniging waarbij de Nederlandse taal geoefend wordt. Met dit initiatief worden omzien
naar elkaar, het leven delen en zorg voor de aarde op een unieke manier gecombineerd. Nu nog
kleinschalig, maar wat de jury betreft kan het ook op andere plekken navolging krijgen.
Tweede prijs
De tweede prijs gaat naar het initiatief Make your own toy; een project dat zich richt op kinderen.
In workshops op verschillende plekken in de stad Utrecht leren kinderen om technisch speelgoed te
maken van tweedehands speelgoed en natuurlijke materialen. Hierbij worden ze geassisteerd door
technici, musici en beeldende kunstenaars. Zo worden de meest bijzondere creaties gemaakt. Van
vliegtuigjes, bootjes tot zelfs robotjes met afstandsbediening. Duurzaamheid, creativiteit,
ontmoeting en aandacht voor de talenten van kinderen krijgen een plek in dit project. Het is een
goed voorbeeld van een laagdrempelig project waarbij positieve ontmoeting en duurzaamheid een
rol spelen én waarbij de jury ook kansen ziet voor verdere uitrol.
Derde prijs
De derde prijs gaat naar een initiatief dat inspeelt op een zeer actueel thema. Leef duurzaam met
een smalle beurs is een Utrechts initiatief om armoede en klimaatverandering te bestrijden. Mensen
met weinig geld hebben vaak al geen auto en gaan niet op vliegvakanties. Binnen het project gaan
vrijwilligers in gesprek met Utrechters met weinig geld en onderzoeken hoe ze zelf al duurzaam leven
en wat ze anders willen. Dat gebeurt in buurthuizen, buurttuinen en op andere plekken waar mensen
zich thuis voelen. Voor het uitvoeren van deze wensen, zet ‘Leef duurzaam’
samenwerkingsverbanden op met de gemeente Utrecht, kerken, maatschappelijke organisaties,
onderwijsinstellingen, bedrijven en met de bewoners van Utrecht. De jury vindt het initiatief
veelbelovend en verdient met deze stimuleringsprijs een verdere uitbouw van de activiteiten.
We willen de prijswinnaars van harte feliciteren én succes wensen met de activiteiten de komende
tijd. We wensen hen en al de andere Utrechtse initiatieven toe dat hun activiteiten mogen groeien
en bloeien, om zo van grote waarde te zijn voor de mensen in de stad waar Sint Maarten de
beschermheilige van is: Utrecht.
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