
Juryrapport Mantel van Sint-Maarten 2020 
 
Jaarlijks buigt de jury van “De Mantel van Sint-Maarten” zich in oktober over allerlei Utrechtse 
vrijwilligersprojecten op sociaal-maatschappelijk en/of diaconaal terrein waarin delen naar het 
voorbeeld van Sint-Maarten centraal staat, en bekijkt welk initiatief uiteindelijk de stimuleringsprijs 
krijgt. Met een feestelijk evenement rond 11 november in de Domkerk krijgen alle projecten jaarlijks 
de mogelijkheid  om hun initiatieven te presenteren en is er ruimte voor ontmoeting en verbinding.  
 
Dit jaar is alles anders. Geen Sint-Maarten-optocht en geen Sint-Maarten-evenement met een 
prijsuitreiking. Maar waarom dan toch de vraag om initiatieven aan te dragen, dit jaar met het thema 
‘Delen in Coronatijd’? 
 
De Heilige Sint-Maarten had geen plan. Wel een grondhouding, gebaseerd en geïnspireerd op het 
leven van Christus.  
 
Het lijkt wel alsof de Coronatijd buiten dood en ziekte ook veel verzachting bij mensen teweeg heeft 
gebracht. Mensen die meer dan anders omzien naar elkaar, oog hebben voor elkaars nood. Onder 
beperkende maatregelingen werden mensen creatief en zochten naar mogelijkheden om  toch hun 
handen en hart uit te reiken naar diegene die dit nodig hadden. Geen grootse meeslepende dingen 
maar gewoon kijken wat er op dat moment kan én doen wat nodig is.  
 
In deze nieuwe en hopelijk eenmalige situatie is er gekeken naar wat wél mogelijk was, met een 
frisse blik en de wil om iets voor een ander te kunnen blijven betekenen; soms is een initiatief ook 
pas tijdens de lockdown ontstaan. In dit bijzondere jaar verdelen we het beschikbare prijzengeld 
daarom over alle ingezonden initiatieven. Alle initiatieven zijn waardevol. Ieder heeft geroeid met de 
riemen die er voorhanden waren.  
 
Dit betekent dat onderstaande initiatieven ieder een bedrag van 500 euro krijgen: 
- Samen eten in De Wijkplaats – Eykpuntgemeente 

https://www.eykpunt.org/pub/activiteiten/maaltijddakenthuislozen  
- 100 gratis afhaalmaaltijden – ACU https://www.acu.nl  
- Groepsapp Hart voor Overvecht – Buurthuis De Boog https://www.facebook.com/BHdeBoog  
- Cadeautje! 180 cupcakejes – Johannescentrumgemeente 

http://www.johannescentrumgemeente.nl  
- Buurtmaaltijden in Overvecht https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/ustad/ustad-

docu/20200627-1735  
- Bezinningsmaaltijd Tuindorp 
- Wekelijkse brunch op straat – Straatpastoraat https://www.straatpastoraatutrecht.nl  
- Bankpastoraat – Straatpastoraat https://www.straatpastoraatutrecht.nl 
- Tafel van Twaalf to go – Straatpastoraat https://www.straatpastoraatutrecht.nl 
- Facebookgroep – De Haven https://www.dehaven-kanaleneiland.nl  
- Bel- en kookgroep – De Haven https://www.dehaven-kanaleneiland.nl 
- Afhaalmaaltijd – De Haven https://www.dehaven-kanaleneiland.nl 
- In de gaten – Stil https://www.stil-utrecht.nl  
 
Wij mochten namens vele Utrechtse kerken dit prachtige geldbedrag verdelen.  
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We hopen u volgend jaar weer in de Domkerk te mogen ontmoeten. Ook dan zullen 
kerkgemeenschappen graag geld bijdragen ter stimulering van het omzien naar elkaar en het samen 
delen. Blijf gezond en tot volgend jaar! 
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Piet Kuijper, Caritas parochies Utrecht. 
Jan van Bemmel, Diaconie Citypastoraat Domkerk 
Caroline Bennemeer, parochiaan Katholieke kerk 
 


