
Caritas

De deur van Amiecitia, een ontmoetings- 

ruimte in de wijk Amby in Maastricht, staat 

open als ik aankom. Ik loop naar binnen en 

een heerlijke etensgeur komt me al 

tegemoet. Ik heb afgesproken met Marie- 

Thérèse Seegers, een opgewekte dame die 

druk bezig is om de tafels te dekken.

Ete en Genete

Marie-Thérèse is al een aantal jaren als 

vrijwilliger betrokken bij het project ‘Ete 

en Genete’. Elke maand wordt Amiecitia 

omgebouwd tot een restaurant.

De maaltijd is bedoeld voor mensen uit de 

buurt, zodat mensen elkaar beter leren 

kennen en minder eenzaam zijn. Ook 

mensen die krap bij kas zitten, waardoor ze 

niet uit eten kunnen gaan in een 

restaurant, zijn van harte welkom. Voor 

drie tot vijf euro wordt een volwaardig 

driegangenmenu geserveerd. 

Drie vrijwilligers zijn druk bezig in de 

keuken om voor de gasten een heerlijk 

Italiaanse maaltijd te bereiden. 

Het is duidelijk dat gastvrijheid Marie- 

Thérèse in het bloed zit, ze vindt het fijn 

om het anderen naar de zin te maken. ‘Ik 

zie het als een hobby. En ik vind het zelf 

ook leuk om onder de mensen te zijn en 

anderen te leren kennen’.

De drempel over

De eerste stap naar de maaltijd is vaak wel 

een hoge drempel voor de gasten, vertelt 

ze. Persoonlijk mensen uitnodigen werkt 

meestal het beste. ‘Als mensen eenmaal 

een keer mee gegeten hebben, zien we ze 

vaak weer terug komen. De meesten geven 

aan dat ze de avonden heel fijn vinden en 

dat ze het leuk vinden om met andere 

mensen kennis te maken. 
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In gesprek over ‘goed doen en inzet voor de ander’.



Er wordt tussendoor muziek gemaakt door 

studenten van het Conservatorium, dat 

geeft ook een ontspannen sfeer’. 

Getuigen

Ook Titia Bosch, die naast Amiecitia woont, 

is aanwezig. Zij vertelt dat het heel leuk is 

dat ze door het project ‘Ete en Genete’ 

steeds meer mensen leert kennen in haar 

buurt en dat ze daardoor vaker een praatje 

maakt in bijvoorbeeld de supermarkt. 

Titia en haar man zijn protestantse 

gelovigen en zij hebben het verlangen dat 

meer mensen in hun buurt kennis maken met 

het christelijk geloof. 

Tijdens de maaltijden wordt er niet expliciet 

over het geloof gesproken, maar de vragen 

hierover komen meestal vanzelf en dat geeft 

gelegenheid om te getuigen. 

De maaltijden zelf bieden in ieder geval 

al een gelegenheid hun christelijke 

naastenliefde in de praktijk te brengen. 

De tafels zijn inmiddels allemaal gedekt 

en mooi versierd met servetten. 

De vrijwilligers leggen de laatste hand 

aan de maaltijd. Ik word uitgenodigd om 

te blijven eten, maar helaas gaat dat niet

lukken, want ik heb die avond nog een 

andere afspraak. Jammer, want de avond 

belooft veel goeds als ik zie hoe 

enthousiast de vrijwilligers alles 

verzorgen.

Volgende maand heb ik een nieuwe 

kans… 

-Annette
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