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BIJDRAGENADVIES 2022
1. INLEIDING
Hierbij ontvangt u de Bijdragenadvieslijst 2022 van de Classicale Commissie classis Veluwe en Gelderland
Zuid & Oost.
Wij hopen dat deze Bijdragenadvieslijst 2022 u, evenals voorgaande jaren, ondersteuning kan bieden bij het
maken van de juiste keuzes. Alle instellingen, die in het verleden voorkwamen op de verzendlijst van de
provincie Gelderland, hebben de aanvraagformulieren ontvangen. De Beoordelingscommissie bestaat uit
afgevaardigden van de provincie Gelderland.
Wij spreken over een Bijdragenadvies, omdat in het woord ‘bijdragen’ besloten ligt dat wij alleen niet klaar
zijn met het overmaken van een gift aan genoemde projecten, maar dat deze ook op velerlei andere
manieren onze bijdragen mogen verwachten. Het 'betrokken-zijn-bij' en het geven van aandacht aan hen die
de projecten uitvoeren is minstens zo belangrijk! Zo zou u zich bijvoorbeeld in een van genoemde projecten
speciaal kunnen gaan verdiepen. Dit kan door iemand van het project uit te nodigen om iets te vertellen op
een diaconievergadering of gemeenteavond. In sommige gevallen is het ook mogelijk om met een groep
gemeenteleden een bezoek te brengen aan een project. Op deze wijze kan diaconale betrokkenheid worden
vergroot. Dit kan zo mogelijk ook een vervolg krijgen in de voorbede, het beschikbaar stellen van tijd voor
vrijwilligerswerk, enz.
In het Bijdragenadvies worden normaal gesproken alleen die instellingen en organisaties opgenomen die
voldoen aan de gestelde voorwaarden; zie de criteria genoemd in hoofdstuk 2 en 3.
Hoofdstuk 4 reikt u een stappenplan aan om financiële steunaanvragen te beoordelen. Tal van organisaties
overladen u met hulpvragen buiten de kerkelijke kanalen om. Aan de hand van een aantal vragen kunt u
snel beoordelen hoe met deze aanvragen om te gaan.
De digitale versie van de Bijdragenadvieslijst 2022 kunt u vinden op onze website www.protestantsekerk.nl
(zoekopdracht Bijdragenadvieslijst 2022).

Namens de Classicale Commissie Bijdragenadvies classis Veluwe en Gelderland Zuid & Oost,

S. van Loo, voorzitter
Classicale Commissie Bijdragenadvies classis Veluwe en Gelderland Zuid & Oost
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2. TOELICHTING
a.

Waarom een Bijdragenadvies?

Daar zijn twee redenen voor.
Diaconieën ontvangen regelmatig van allerlei organisaties verzoeken om ondersteuning. De Werkgroep
wil diaconieën behulpzaam zijn bij het maken van hun keuze en eraan bijdragen dat diaconaal geld een diaconale bestemming krijgt.
Veel instellingen, die een regionale uitstraling hebben, of instellingen, die in onvoldoende mate door de plaatselijke diaconieën financieel gesteund kunnen worden, verzoeken ons hen op te nemen in ons
bijdragenadvies. Indien aan dat verzoek door ons kan worden voldaan, heeft dat tot gevolg dat deze
instellingen zich niet op andere wijze richten tot de diaconieën.
Om deze redenen ontvangt u dus dit bijdragenadvies.
Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?
De Werkgroep hanteert bij de beoordeling van aanvragen een aantal aandachtspunten, zoals:
▪ Is het een diaconaal project?
▪ Is er behoefte aan het project?
▪ Is er een redelijke garantie voor de kwaliteit van het werk?
▪ Is diaconale steun effectief? Met andere woorden: kan de aanvrager met steun van diaconieën
de doelstelling van het project verwezenlijken?
▪ Kan een diaconale bijdrage het beste in de vorm van een gift worden gedaan of zou een lening
beter zijn?
▪ Is er een garantie voor zorgvuldig beheer van de gelden?

3. VOORWAARDEN VOOR OPNAME IN HET REGIONAAL BIJDRAGENADVIES
3.1.
3.2 .
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

De desbetreffende instelling of organisatie moet zelf het verzoek indienen om geplaatst te worden in
het bijdragenadvies.
Bij het verzoek dienen bescheiden te worden overlegd waaruit inzicht kan worden verkregen in de
eigen financiële middelen.
De bestemming van de gevraagde gelden dient duidelijk te worden aangegeven. Dus: hoeveel geld is
nodig en voor welk doel.
Het onder 3.3 genoemde doel moet een diaconaal doel zijn. Het moet erom gaan mensen-in-de-knel
tot hun recht te laten komen. Daarop beoordeelt de Commissie iedere aanvraag.
Aanvragen om wegvallende exploitatiesubsidies op te vangen, zullen als regel niet worden
opgenomen.
Van instellingen/organisaties die in het bijdrageadvies zijn opgenomen, wordt verwacht dat zij achteraf
informatie verstrekken over het totaal aan ontvangen giften en de besteding daarvan.
Bovendien wordt van hen verwacht dat zij zich gedurende de opnameperiode niet langer rechtstreeks
tot diaconieën in de kerkprovincie richten met een verzoek om bijdragen.

4. DE BEHANDELING VAN 'BEDELBRIEVEN' – EEN STAPPENPLAN
Elke diaconievergadering liggen ze er weer; de brieven van allerlei organisaties die financiële steun
aanvragen. En van de diaconie wordt gevraagd om een gemotiveerde keus te maken, want iedereen
steunen, dat lukt niet. Aan de hand van onderstaande vragen kunt u deze ‘bedelbrieven’ bekijken.
Organisatorisch werkt het goed om de brieven voor de diaconievergadering te laten screenen door één of
twee leden van de diaconie; ter vergadering kunt u dan een besluit nemen de aanvraag wel of niet te
honoreren.
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4.1

Wordt er echt om steun gevraagd?
Vaak stuurt een organisatie ongevraagd informatie over haar werk aan diaconieën, zonder dat om een
gift wordt verzocht. Misschien hoopt men toch op een financiële bijdrage, misschien hoopt men op steun
in medewerkerssfeer.
Advies: zonder duidelijke vraag geen geld overmaken. Eventueel kan een van de diakenen bij de
organisatie informeren naar wat zij van u verwacht, en daarover een volgende keer rapporteren.

4.2

Is het steunverzoek gericht aan de diaconie?
Dikwijls worden brieven die aan de kerkenraad, de beheersraad of de predikant gericht zijn, doorgegeven aan de diaconie. Dit is niet in alle gevallen terecht.
Advies: de vraag kritisch beoordelen op haar diaconale karakter. Denk erom dat diaconaal geld, geld is
dat door gemeenteleden is gegeven voor de armen, voor diaconaat. Diaconaat dat zich richt op
mensen die worden verdrukt of in de knel zijn geraakt; de armen, de minsten, de kwetsbaren.
Diaconaat dat zich richt op misstanden in de samenleving, misstanden die veroorzaken dat
mensen in moeilijkheden komen of daarin blijven vastzitten. Wanneer de vraag gericht is op het
wegwerken van dergelijke misstanden, geef dan gul!

4.3

Is de aanvrager werkzaam in uw eigen woonplaats of directe omgeving?
Dikwijls kunt u aanvragen uit uw eigen woonplaats het beste zelf beoordelen. Wanneer u er over denkt
financiële steun te verlenen, zijn de volgende punten het overwegen waard:
a.
Heeft het werk een diaconaal karakter?
b.
Voorziet het in een werkelijke nood?
c.
Vinden we de organisatie en haar werk van voldoende kwaliteit?
d.
Is er ook een andere betrokkenheid mogelijk – en nodig – dan alleen financiële steun:
bijvoorbeeld de voorbede van de gemeente, voorlichting, het zoeken van vrijwilligers, enz.?
e.
Hebben we voldoende zicht op de financiën van de organisatie?
f.
Heeft de aanvrager al een beroep gedaan op de overheid, andere fondsen, andere kerken? Kan
daarmee overlegd worden?

4.4

Is de aanvrager (vooral) werkzaam in de kerkprovincie Gelderland maar niet opgenomen in het
bijdrageadvies?
Advies: niet financieel steunen.

4.5

Is de aanvrager werkzaam in andere regio’s van het land?
Advies: niet financieel steunen.

4.6

Is de aanvrager landelijk werkzaam?
En niet met een positief advies vermeld door Kerk in Actie?
Advies: niet financieel steunen.

4.7

Gaat het om internationale hulp?
Deze hulpverlening proberen we zo veel mogelijk via de kerkelijke kanalen te leiden. Zo kunnen we
voldoende garanties geven dat het geld effectief wordt besteed. De landelijke sectie Werelddiaconaat
werkt samen met veel andere organisaties. Daarmee bestaat de afspraak dat zij niet afzonderlijk geld
werven bij diaconieën.
Advies: Geef uw bijdrage bestemd voor het werelddiaconaat langs de weg van het landelijk orgaan
Kerk in Actie te Utrecht. Indien er binnen uw diaconie vragen leven ten aanzien van het beleid van het
werelddiaconaat, neemt u dan contact op met ons of het landelijk bureau.
Wij hebben het hier alleen over hulp voor het werelddiaconaat. De zending valt, kerkordelijk gezien,
onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad, met name de predikanten en zendingsouderlingen en
komt dan ook ten laste van de kerkenkas. In veel gemeenten is de verantwoordelijkheid gelegd bij een
zendingscommissie of soms tezamen met het werelddiaconaat bij een commissie van Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO).
Het is goed om het onderscheid tussen zending en werelddiaconaat te bewaren, al zien we in de
praktijk dat ook bij onze kerkeigen organen Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendings Bond (GZB)
zendingsprojecten soms werelddiaconale aspecten hebben.
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Om misverstanden te voorkomen
Het diaconaal bijdrageadvies is niet bindend: het is een advies. U maakt uw eigen keuzes en u bent vrij de u
toevertrouwde gelden naar eigen inzicht diaconaal te besteden, binnen het kader van een door de
kerkenraad vastgestelde begroting.
5. TENSLOTTE
▪
▪

Mocht u instellingen kennen die wellicht in aanmerking zouden kunnen komen voor plaatsing op onze
advieslijst, dan kunt u hun adviseren bij ons een aanvraag in te dienen vóór 1 augustus van elk jaar.
Aan dit bijdragenadvies hebben wij ter wille van een volledig overzicht ook andere informatie over diaconale
bijdragen toegevoegd.
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ANDERE INFORMATIE OVER DIACONALE BIJDRAGEN
LANDELIJK EN WERELDWIJD
Kerk in Actie brengt het Missionaire en Diaconale werk van de partners van Kerk in
Actie in Nederland en in het buitenland onder uw aandacht en doet een beroep op de
plaatselijke kerken om daar hun verantwoordelijkheid voor te nemen.

Ontwikkelingssamenwerking
Onderstaand treft u een selectie van projecten die door Kerk in Actie voor Gelderland
is geselecteerd en door het Classicale Commissie Bijdragenadvies wordt aanbevolen.
Noodhulp & Rampenpreventie in Ethiopië
Hier is nog een recente update van dit project: https://www.kerkinactie.nl/projecten/acutehongersnood-tegengaan-in-ethiopie
Hier gaat het vooral om klimaatbestendige landbouw.
Goed boeren in een lastig klimaat
Naast klimaatbestendige landbouw gaat dit project ook echt over het terugdringen van de houtkap
en het tegengaan van bodemerosie. Dus hier wordt echt gekeken hoe we beter met het milieu om
kunnen gaan. Op lange termijn profiteren de boeren in Noord-Oeganda hier natuurlijk ook weer
van!
Een beter inkomen voor Javaanse boeren
Bij dit project richt Kerk in Actie zich met name op het bevorderen van duurzame landbouw onder
arme Javaanse boeren. Zo zetten ze biogasinstallaties op en het verminderen van het gebruik van
chemicaliën om de kwaliteit van de grond te verbeteren

Bijdragenadvies 2022

7

STANDAARDFORMULIER 1:
ALGEMENE ZAKEN

1. a. Wat is het doel van uw organisatie?
b. Is dit doel vermeld in uw reglement en/of statuten zodat we het kunnen terugvinden?
Als u voor de eerste keer een aanvraag indient, wilt u dan een reglement en/of statuut meesturen?
2. a. Als u met beroepskrachten werkt:
- hoeveel mensen hebt u in loondienst en voor welke functie?
- hoeveel fulltime plaatsen (herleid) betreft dit?
b. Als u met vrijwilligers werkt:
- hoeveel mensen werken mee en wat zijn hun taken?
3. a. Heeft uw organisatie een bestuur en zo ja hoe is dit dan samengesteld?
b. Hoe vaak vergadert uw bestuur?
c. Is er een dagelijks bestuur en waar bestaat dit uit?
d. Is er in uw organisatie een directie voor de dagelijkse leiding?
e. Uit hoeveel personen bestaat de directie en met welke functies?
4. Wie draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor uw organisatie?
5. Hoeveel mensen worden door uw organisatie bereikt?
Kunt u dit aantonen (b.v. door middel van een jaarverslag)?
Zo ja, graag meezenden.
6. Welke activiteiten zijn het afgelopen jaar door uw organisatie verricht?
7. Heeft u met het oog op uw werkzaamheden contacten met kerkgemeenschappen in uw omgeving?
Zo ja, met welke en waar bestaat dit contact uit?
8. Doet u ook een niet-financieel beroep op diaconieën?
- werving vrijwilligers
- meedragen bestuurlijke verantwoordelijkheid
9. Heeft u met het oog op uw werkzaamheden contacten met professionele hulpverleningsorganisaties in uw
omgeving? Zo ja, met welke en waartoe dienen deze contacten?
10. Tot welk geografisch gebied strekken de activiteiten van uw organisatie zich uit?

Insturen voor 1 augustus
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STANDAARDFORMULIER 2:
FINANCIËN

1. Wij willen graag van u de laatste goedgekeurde jaarrekening ontvangen alsmede de begroting voor het a.s.
jaar.
2. Dient uw aanvraag om een exploitatietekort op te vangen?
Zo niet, wat is dan de reden van uw aanvraag?
3. Hoe groot is het (begrote) tekort waarvoor u een beroep op de diaconieën wilt doen?
4. a. Bent u bereid informatie te verstrekken over het totaal aan giften dat u via onze bemiddeling van
diaconieën zult gaan ontvangen?
b Indien u in onze vorige bijdragenadvieslijst was opgenomen:
- hoeveel heeft u aan giften van diaconieën ontvangen?
- hoeveel diaconieën hebben daaraan bijgedragen?
5. Wat is uw garantie voor het zorgvuldig beheer van de gelden?
- Is er een penningmeester?
- wordt de jaarrekening door een onafhankelijke deskundige gecontroleerd?

Door ondertekening van deze formulieren verklaren wij dat wij voor financiële werving geen aparte mailingen
zullen doen uitgaan naar Gereformeerde, Hervormde en Lutherse diaconieën van de Protestantse Kerk in
Gelderland tenzij met instemming van uw organisatie.

Namens de organisatie:
naam, functie:
handtekening:

Insturen voor 1 augustus
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Time-outvoorziening voor dak- en thuislozen
Hartelijk dank voor de bijdrage die in de afgelopen jaren door u werd gedaan!
Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap
van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en
geboomte ademt het een sfeer van schoonheid en
aandacht. Omringt door vrijwilligers en professionals
vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd
nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te
ondernemen.
Diaconale kamers
Voor mensen die door welke situatie, regel of
systeem niet de zorg ontvangen die hij of zij
nodig heeft biedt Het Passion een plek, een
diaconale kamer. Steun ons, daarmee kunnen
we mensen weer op weg krijgen richting
verdere zorg.

U kunt ons steunen door Het Passion:
o voor een periode te steunen met een gift
o als vakantievrijwilliger te komen voor
een diaconale werkvakantie
o ons bekend te maken in uw gemeente

Het Passion wordt voor 30% gefinancierd door kerken,
particulieren, fondsen, particulieren en bedrijven. Van
de overheid (WMO) krijgen we inkomsten waar
mogelijk (70%).
Wilt u meer weten?
abonneer u op de nieuwsbrief
ontvang een folder
we komen graag een presentatie doen
bel met 0314-382462
bezoek de website www.hetpassion.nl

Cijfers op een rij: (per
jaar)
*****
110-130 dak- en thuislozen
*****
Time-outperiode 6 weken
*****
70% positieve uitstroom
*****
85 vaste vrijwilligers
*****
200 diaconale
vakantievrijwilligers
*****
Ruim 400 collecterende kerken
Werkvakanties van maandag tot zaterdagochtend
Als vakantievrijwilliger bent u actief door er te zijn voor
de dakloze medemens. Door voor ze te koken, schoon
te maken, een gesprek, samenwerken in de moestuin
of een fietstocht in de omgeving. U krijgt onderdak in
het eigen verblijf met een eigen kamer en douche.

Nodig vanuit onze regio: een bedrag van €25.000
Uw bijdrage stellen wij zeer op prijs en u kunt hem storten op rekeningnummer
NL 11 TRIO 078.13.22.618 van de Triodosbank ten name van Stichting Het Passion te Hummelo
Bijdragenadvies 2022
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De Stichting Betuwse Jeugdkampen vraagt uw aandacht en steun
t.b.v. het organiseren van zes jeugdvakantieweken voor kinderen.
Vanaf de oprichting in 1959, verzorgen de vele vrijwilligers van de Stichting Betuwse Jeugdkampen
(SBJK) elke zomer zes kampeerweken voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar.
Dominee F.H. Scheffer en zijn collega Abelsma startten destijds met het organiseren van een
kampeervakantie voor kinderen die van huis uit niet op vakantie gingen of konden gaan.
Vanuit hun visie worden onze uitgangspunten nog steeds gevoed en geven wij ook nu nog vorm aan de
algemeen christelijke achtergronden.
Een prachtige mogelijkheid wordt kinderen geboden om in een bosrijke omgeving een week vakantie,
‘rust’, ontspanning, saamhorigheid en bovenal plezier te beleven.
Een mogelijkheid welke anno 2021/2022 nog steeds voorziet in een behoefte.
Generaties kinderen hebben sinds de oprichting van de avontuurlijke en gezellige kampeerweken
genoten.
In 1988 zijn de Betuwse Jeugdkampen overgegaan in de Stichting Betuwse Jeugdkampen.
De stichting heeft ten doel het organiseren van kampeervakanties voor kinderen zonder winstoogmerk.
Mede door de inzet van meer dan 90 vrijwilligers draait de organisatie en uitvoering van dit jeugdwerk als
een goed geoliede vakantiemachine.
De zes kampeerweken die georganiseerd worden, kennen steeds een verschillende samenstelling.
Zo is er een week alleen voor jongens, weken alleen voor meisjes en zijn er weken voor gemengde groepen.
Ook de leeftijdscategorieën verschillen.
Met elke week ongeveer 40-50 deelnemers en minstens 12 begeleiders is het kampeerterrein met
deelnemerstenten, keukententen, grote entertainmenttent, opslagruimte, sanitair etc. aardig gevuld. Alle
kampeerweken vinden nu plaats in Overasselt, Gelderland bij de Haterse en Oveasseltse vennen.
Voorheen is meer dan 40 jaar gekampeerd op de Veluwe in Lunteren en 16 jaar in Noord-Brabant op een
natuurkampeerterrein in ‘de Beugense Peel’. Het vervoer van en naar de plaats van bestemming wordt door
de Stichting BJK verzorgd.
Dankzij vrijwilligers, donaties en sponsoring zijn wij in staat de kostprijs voor een kampeerweek laag te
houden en daarmee de jeugdkampen toegankelijk te houden voor zo veel mogelijk kinderen.
Er blijken nog steeds c.q. steeds meer kinderen te zijn, waarvan de ouders de kosten voor een kampeerweek
of een dagje vakantiepret niet kunnen opbrengen. En juist deze kinderen gunnen we zo’n week onbezorgde
vakantie van harte!
De prijs van een volledig verzorgde kampeerweek proberen we het komend jaar rond de € 115,- te houden
(en voor elk volgend gezinslid 10 euro minder) .
Voor de borging van deze laagdrempelige weekprijs hopen we op uw aandacht en steun.
Graag wijzen wij u daarom op de mogelijkheid om de Stichting Betuwse Jeugdkampen financieel te
ondersteunen. Mogelijk kent u ook kinderen uit uw kerkgemeenschap, uit uw nabije omgeving die u graag in
staat wilt stellen om deel te nemen aan een vakantieweek met onze stichting BJK.
Wij vragen u van harte, om deze kinderen voor te dragen en /of aan te melden.
I.v.m Covid 19 zijn er extra aanpassingen gedaan om veilig samen op kamp te kunnen en de nieuwe
kampeerplek in te richten. Verdere investeringen zijn in voorbereiding zodat het nieuwe
kampeerterrein in 2022 helemaal naar onze wensen opgebouwd kan worden.
We hopen dat 2022 een succesvol kampeerjaar zal kunnen worden in de reeks van meer dan 60 jaren
Betuwse jeugdkampen.
Wij blijven onze uiterste best doen om alle deelnemers een onbezorgde kampeerweek te bezorgen.
Tevens hopen we dat u de Stichting BJK in uw gemeente bekendheid wilt geven.
Bijdragenadvies 2022
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Voor meer informatie over de Stichting Betuwse Jeugdkampen, verwijzen wij u naar onze website:
www.betuwsejeugdkampen.nl.
Wij hopen als inmiddels interkerkelijke organisatie dat deze aanbevelingsbrief u kan overtuigen van
het belang van het organiseren van deze vakantieweken voor heel veel kinderen uit onze directe
omgeving.
Graag rekenen wij in 2022 op U.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar:
Rek.nr.: NL22INGB0005008995
Dhr. H. Jurgens,
Penningmeester Stichting Betuwse Jeugdkampen
Brederode 5,
4116 HH Buren
Tel: 0344-682186
E-mail: hans.jurgens@hetnet.nl
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KLUSSENTEAM VAN HET HUIS VAN COMPASSIE NIJMEGEN
Andere mensen ontmoeten, een plek bezoeken waar je je thuis voelt, je
begrepen, erkend en nuttig voelt, dat stond voor ons allemaal het afgelopen jaar onder druk vanwege de
beperkingen door Corona. Voor onze doelgroep is dat alles nooit vanzelfsprekend geweest; vluchtelingen,
daklozen, mensen die in armoede leven en/of psychische problemen hebben, in sociaal isolement verkeren
en/of zorg behoeven. In het Huis van Compassie leren mensen elkaar kennen, en kunnen ze iets voor elkaar
betekenen als vrijwilliger bij een van onze projecten. Ook in het afgelopen jaar ging dat zo goed en zo kwaad
als het kon door en ook in de toekomst zullen we ons daarvoor inzetten.
Graag willen we als voorbeeld van een van onze ruim 20 projecten Het Klussenteam bij u aanbevelen. Zie
voor de andere projecten onze website.
Door vluchtelingen. Voor klanten van de Voedselbank, vaak ook alleenstaande vrouwen met jonge kinderen.
Hoe werkt het:
Klanten van de Voedselbank laten weten welke klussen in en rond het huis zij zelf niet kunnen verrichten of
betalen. Wij gaan op bezoek en bekijken of we de klussen kunnen doen. Zo zijn er veel voorbeelden van
alleenstaande vrouwen met jonger kinderen die in Nijmegen een nieuw bestaan moesten opbouwen en
daarmee alle hulp kunnen gebruiken. Vluchtelingen voeren de klussen vervolgens uit onder deskundige
begeleiding. Zij ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.
Wat komen we zo al tegen:
Een tuin die vol puin ligt, niet geschikt is om de kinderen er veilig in te laten spelen; een uitgeleefd huis dat
door de woningstichting toegewezen is; kapotte rolluiken, die kamers gedurende lange tijd verduisterden;
kapot getrokken elektrische bedrading; ingetrapte deuren. We hebben ook meegeholpen met verhuizingen
en het opruimen van huizen, kasten in elkaar gezet, geschilderd, laminaat gelegd, en vele andere dingen.
Wat kon er ondanks corona bereikt worden:
Klanten van de Voedselbank zijn geholpen met hun klussen, zonder dat het hen veel geld heeft gekost en de
vluchtelingen doen werkervaring op, oriënteren zich op een vak, leren de Nederlandse taal in praktijk en
ontvangen positieve waardering voor hun inzet.
In 2020/2021 waren 15 vrijwilligers verbonden aan het klussenteam: vluchtelingen met of zonder status. Zij
hebben ondanks de corona-beperkingen toch nog honderden klussen verricht en werden daarbij
ondersteund door een team van 6 vrijwilligers.
Met uw bijdrage kunnen we dit werk en andere projecten in 2022 voortzetten.
Het Huis van Compassie ontvangt geen structurele subsidie van de overheid. Voor ons werk doen we een
beroep op giften van diaconieën, particulieren, en fondsen. We vragen u om een bedrag van € 15.000,-. Uw
bijdragen kunt u overmaken op rek.nr NL80 TRIO 0391029460 tnv Stichting Huis van Compassie Nijmegen

Bij voorbaat hartelijke dank
Paul Oosterhoff, emeritus Diaconaal predikant en voorzitter Huis van Compassie

www.huisvancompassienijmegen.nl
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De Stichting Perspectief vraagt aandacht voor boeren- en tuindersgezinnen in de knel.
Een project voor vakantie, rust en ontspanning.
Achtergrond
De Stichting Perspectief richt zich op boeren- en tuindersgezinnen die door een structureel laag inkomen in
een moeilijke situatie zijn geraakt, met als gevolg: gedwongen bedrijfsbeëindiging en soms faillissementen.
Dit leidt tot armoede en sociale uitsluiting, verlies van inkomen en veerkracht. Door het bieden van een
financiële tegemoetkoming voor een korte vakantie, kunnen deze gezinnen mogelijk even tot rust en
ontspanning komen.
Het vakantiefonds bestaat sinds 2005 en is sinds 2016 een zelfstandig project. De financiële steun komt van
donaties van personen en giften van religieuze congregaties en kerkelijke instanties, zoals de protestantse en
katholieke kerken, Bisdom Rotterdam en welzijnsfondsen.
Ontwikkelingen
Overal ter wereld is een uitstroom van de boerenstand, terwijl we landbouwers nodig hebben om een
gezonde en betaalbare voeding te produceren. Decennia lang moeten kleine en middelgrote bedrijven ook in
Nederland plaats maken voor grootschalige, geïndustrialiseerde en rationeel gerunde bedrijven. Ook grote
bedrijven kunnen om verschillende redenen failliet gaan. De boer en tuinder willen graag ‘loon naar werken’
en een faire prijs voor het product. Helaas kunnen niet alle agrariërs deze ratrace van groei naar een groter en
een moderner bedrijf bijhouden en moeten soms stoppen met hun bedrijf. Door de sociale gevolgen van deze
landbouwontwikkelingen is er in deze gezinnen vaak geen ruimte om op vakantie te gaan en daarvoor kan de
Stichting Perspectief hiervoor een eenmalige financiële tegemoetkoming bieden.
Doelstelling Perspectief:
Financiële steun bieden bij vakantie, rust en ontspanning.
De agrarische gezinnen die in aanmerking komen voor een ondersteuning worden voorgedragen door
hulpverlenende instanties als de ZOB, maatschappelijk werk of vanuit de diaconie, pastoraat of anderszins.
De beoordeling wordt zorgvuldig gedaan en begeleiding en nazorg van de gezinnen blijven hierbij
noodzakelijk.
Het werven van fondsen en donaties.
Perspectief heeft sinds september 2016 een nieuwe folder en een eigen website
www.vakantiefondsperspectief.nl en de ANBI-status.
De werving richt zich op individuele donateurs, kerkelijke, religieuze, maatschappelijke en
landbouworganisaties. Elk jaar worden de cijfers en resultaten bekend gemaakt in een jaarverslag.
Waardigheid van de boerengezinnen centraal stellen.
Bij het opsporen van de gezinnen die in aanmerking komen voor een vakantiebijdrage staat een integere
benadering voorop. De erkenning van de problematiek en het luisteren naar de ervaringen is belangrijk bij
een zorgvuldige hulpverlening.
Aandacht vragen voor de problematiek.
De betrokken organisaties vinden het belangrijk om blijvend aandacht te vragen van de politiek, overheid,
kerk en maatschappij voor de lage inkomensproblematiek van agrariërs.
Zodoende kunnen knelpunten zichtbaar worden op weg naar oplossingen. Het blijft: ‘Helpen onder protest!’
Het bestuur van de Stichting Perspectief werkt samen met verschillende hulpverlenende organisaties.
Bestuursleden:
voorzitter: W.A.J. Verbeek
secretaris: A.H.W.B. Bredenoord
penningmeester: J. Dunnink
bestuursleden: F. van den Bosch, J.G. Derksen, C. Hoogenboom, R. Schut-Hakvoort.
banknummer Stichting Perspectief: NL94RABO 01125.09.924
Contact: info@vakantiefondsperspectief.nl
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Stichting Kruispunt Arnhem - Opvang van dak- en thuislozen
Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden
en anderen aan de rand van de samenleving. Het afgelopen jaar hebben we, vanwege de Corona-maatregelen,
alle zeilen bij moeten zetten om onze bezoekers, de dak- en thuislozen, wat rust, aandacht en een maaltijd te
bieden. Dat is ook in dit bijzonder moeilijke jaar weer gelukt. Essentieel in het werk is de belangeloze
interesse in mensen en het bieden van ruimte om met vragen te komen over zin en doel van het leven.
Kruispunt biedt een plek waar mensen zonder oordeel hun verhaal kunnen vertellen, waar vertrouwen kan
groeien om te laten zien wat er in je leeft aan teleurstelling en hoop, frustratie en vertrouwen.
Aandacht en vertrouwen mogen we wel het handelsmerk van Kruispunt noemen: aandacht voor en
vertrouwen in concrete mensen.
Het ervaringsverhaal van een van onze pastors over bezoeker Marli zegt alles:
Marli, een jonge vrouw met kinderen. Opgegroeid in Suriname en een aantal jaar geleden naar Nederland
gekomen. Ze had al een paar weken geen contact meer met haar kinderen. Dat contact verliep normaal al
moeizaam, maar nu zij haar baan bij Etos was verloren, was het contact helemaal verbroken. Zij voelde zich
schuldig naar haar kinderen toe, een falende moeder die niet in staat was haar eigen broek op te houden en
ook nog eens haar baan verloor. Het bijzondere aan de situatie van Marli was dat haar problemen vrij – en
dat klinkt misschien vreemd – overzichtelijk waren. Ze had ‘alleen maar’ geen woonruimte en geen inkomen.
In Kruispunt zien wij veel mensen die een onoverzichtelijke wanorde van problemen hebben. Problemen die
elkaar over een weer beïnvloeden, waardoor deze vaak moeilijk zijn op te lossen. Het is lastig om dan ‘op de
handen te blijven zitten’ en niet direct in actie te komen. Marli was echter niet verslaafd en had ook geen
psychiatrische problemen. Wel had zij een probleem met lopen, maar ook dat was overzichtelijk. Wij
luisterden naar haar verhalen, naar haar verdriet en dachten mee in de stappen die zij kon zetten om haar
situatie zelf te verbeteren. Vanuit de GGD werd geregeld dat zij naar het ziekenhuis kon voor haar been.
Opeens was zij verdwenen. Dit gebeurt vaak in Kruispunt, mensen komen plotseling en gaan onverwachts.
Maar Marli bleef op een of andere manier in mijn hoofd hangen. Waarom? Ik weet het niet goed. Soms
worden we extra geraakt door een mens, door een situatie. Dat had ik bij Marli. Maar zij kwam niet meer en
ik kon alleen maar hopen dat het goed met haar ging.
Drie weken later deed ik boodschappen bij de supermarkt in mijn buurt. Opeens hoor ik mijn naam. Ik draai
mij om en er staat een stralende Marli voor mij. Ze zag er goed uit, leek een heel ander mens geworden. In
de buurt had zij een logeeradres gevonden en ze was druk bezig om een kamer 'voor vast’ te regelen. Zelfs
haar kinderen had zij weer gesproken. Het been deed nog pijn, echter de behandeling in het ziekenhuis sloeg
aan. Ik was heel blij om haar te zien en vooral om te horen dat zij de weg naar een beter bestaan had
gevonden. Het was direct de laatste keer dat ik haar zag. In Kruispunt is zij nooit meer geweest. Aan het eind
van onze ontmoeting vertelde zij hoe fijn het was dat we naar haar verhaal hadden geluisterd en dat dit
luisteren haar had geholpen om de draad van het leven weer op te pakken. Zij herinnerde mij er met die
opmerking aan, dat het luisteren misschien wel het belangrijkste van ons werk is. Ook ik heb de neiging om
soms 'te willen aanpakken'. Een luisterend oor is vaak écht genoeg om mensen weer vooruit te helpen.
Handelen, problemen willen oplossen kan dat luisterende oor verhinderen zijn of haar werk te doen. Sinds
Marli zet ik mijn oren weer meer vooraan en laat ik mijn handen rusten op mijn rug. Want dat is onze
kerntaak in Kruispunt.
Stichting Kruispunt biedt een gastvrije plek waar mensen zich welkom voelen en gezien weten.

Stichting Kruispunt
Spoorwegstraat 13
6828 AM Arnhem
www.stichtingkruispunt.nl
IBAN: NL85 INGB 0007 2357 57
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We hebben een zeer bijzonder jaar achter de rug!!
Corona heeft alles en iedereen beïnvloed maar zeker onze bezoekers. Normaal konden zij op
allerlei plekken overdag nog wel even terecht voor een kop koffie of voor toiletbezoek, tijdens de
lockdown was dat nergens meer mogelijk, dat had een grote impact op de bezoekers.
De nachtopvang is er om de bezoekers te verwelkomen en een “thuis” te geven, tijdens corona en
de lockdown vergde dat veel van beroepskrachten en vrijwilligers.
Door corona waren wij genoodzaakt de nachtopvang zo in te richten dat deze voldeed aan de
COVID19-richtlijnen. Vrijwilligers en medewerkers hebben gezorgd dat de opvang op een
aangepaste vorm door kon gaan. Gelukkig regelde ook de Gemeente Arnhem extra slaapplaatsen
en met onze samenwerkingspartners in Arnhem is het gelukt om te zorgen dat er voor iedereen
die een slaapplaats nodig had die gevonden werd, en dat de hele corona periode lang.
Samen met de medewerkers en een grote groep vrijwilligers is het gelukt om voor iedere dak of
thuislozen onderdak voor de nacht te bieden, een veilige plek, warm en rustig.
Naast het bieden van een slaapplaats hebben wij ook een luisterend oor en/of een bemiddelende
rol tussen bezoekers en hulpverlening die nodig is om uit de dakloosheid te komen.
Medio maart zagen we enigszins een toename van bezoekers uit midden- en oost
Europa. Zij verloren door de corona hun baan en daarmee ook hun huisvesting. Er is
vaak contact geweest met een Oost Europese hulpverleningsinstatntie, om te tracten
deze bezoekers weer terug te begeleiden naar het land van herkomst.
De openingstijden zijn verruimd tijdens corona en op zondag hebben we een maaltijd
verzorgd. Vanaf september zagen we weer een toename van bezoekers en dit is zo
gebleven.
Dankzij grote inspanning van vrijwilligers en een minimum aan beroepskrachten is het ons gelukt
iedereen die dat nodig had een slaapplaats te bieden, een gevoel van “thuis” te geven, een
maaltijd te verzorgen en een luisterend oor te hebben. En corona hebben we buiten de deur
weten de houden!!
Stoelenproject De Duif
Spoorwegstraat 11
6828AM Arnhem
stoelenprojectdeduif@gmail.com
IBAN: NL17 INGB 0003 4280 82
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Stichting Betuwe Wereldwijd bestaat in 2022 35 jaar. Op dit moment bestaat het team uit zo'n 45
medewerkers: een mix van mensen met een rugzakje (zoals autisme of een verstandelijke beperking),
vrijwilligers, langdurig werklozen, stagiairs en drie betaalde coördinatoren.

Kansen met gereedschap, voor mensen hier en mensen daar
Betuwe Wereldwijd streeft ernaar dat iedereen een kans krijgt, zowel mensen hier in Nederland als mensen in
ontwikkelingslanden. Voor de mensen hier richt de stichting zich op een passende, veilige en stimulerende
werkplek voor een ieder die ondersteuning nodig heeft om sociaal en maatschappelijk mee te kunnen doen. In
ontwikkelingslanden streeft ze ernaar dat achtergestelde, kwetsbare mensen (jong of oud, man of vrouw) die
een beroep wil leren en uitoefenen, kunnen beschikken over voldoende en kwalitatief goed gereedschap.
De twintigjarige Joan woont nog bij haar
ouders thuis, in een klein dorpje in
Oeganda. De ouders van Joan konden
geen schoolgeld meer betalen. Daarom
is ze met school gestopt. Joan gaat nu
naar de naailessen in het vocational
training center van Egoli Africa in
Kisozi. Een van de organisaties die door
Betuwe Wereldwijd is voorzien van
gereedschappen. “Ik had totaal geen
ervaring met het werken op de
naaimachine, maar maak grote stappen
vooruit.” Wat is haar droomwens als ze
straks alle kneepjes van het
kleermakersvak onder de knie heeft? “Ik
zou ook heel graag mensen willen
trainen en ze een beroep leren, zodat ze
later ook een eigen inkomen kunnen
verdienen en zich niet nutteloos voelen
omdat ze denken dat ze niks kunnen.”

In de werkplaats in Culemborg knapt Betuwe Wereldwijd gebruikt
gereedschap, naaimachines, breimachines, fietsen en computers
op en verzendt het naar ontwikkelingslanden. Het gaat naar kleine
opleidingscentra en andere organisaties die zich richten op
armoedebestrijding en werkgelegenheid door training,
deskundigheidsbevordering en coaching. Dit deel van het werk
valt onder de internationale noemer 'Tools4Change'. Spullen en
materialen die uiteindelijk niet verzonden kunnen worden, halen
medewerkers uit elkaar. De materialen worden gesorteerd en
voor recycling afgevoerd.

Gevolgen van Corona
Door de anderhalve-meter regel hebben de deelnemers
gemiddeld minder dagdelen bij Betuwe Wereldwijd kunnen
werken. Sommigen bleven helemaal thuis, uit angst om zelf
corona te krijgen, of hun gezinsleden te besmetten. Gelukkig is er
al die tijd geen Corona-uitbraak in de werkplaats geweest. Om zo
lang minder of helemaal geen vorm van dagbesteding te hebben
was voor veel deelnemers behoorlijk zwaar. Ze misten zingeving,

dagritme, maar zeker ook de onderlinge contacten. Het ziet er
naar uit dat er vanaf september 2021 weer meer mensen tegelijkertijd aan het werk kunnen. Naast de impact
op de medewerkers heeft corona ook financiële gevolgen, door verminderde begeleidingsvergoedingen en
door een afname van de bijdragen van fondsen.

Op volle kracht vooruit
Ondanks alle aanpassingen vanwege Corona heeft Betuwe Wereldwijd afgelopen periode weer containers vol
met opgeknapte goederen verscheept naar Uganda, Kenya en Zambia. Zending naar Tanzania, Suriname en
Roemenië worden voorbereid.
De vraag naar fijne, veilige werkplekken blijft stijgen, zeker voor mensen in sociale isolement en jongeren
vanuit het speciaal onderwijs.
Financiële steun is juist in deze tijd voor Betuwe Wereldwijd belangrijk voor de voortzetting van de
activiteiten en het voortbestaan van de gehele organisatie. Uw bijdrage is dan ook zeer welkom, op
rekeningnummer NL04 RABO 0123435102 t.n.v. stichting Betuwe Wereldwijd.
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Goilberdingerstraat 32
4101 BP Culemborg
0345 - 51 56 40
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Notaris Fischerstraat 10 | 6711 BC Ede | 0318 - 65 01 87 | info@meet-inn.nl | meet-inn.nl

Na een winter vol beperkingen om het coronavirus de kop in te drukken, gloort er sinds afgelopen
voorjaar hoop op minder ziekte door het virus en weer meer vrijheden voor ons als mensen. En
dat is goed nieuws! Mensen hebben behoefte aan sociaal contact en er ontstaan weer meer
mogelijkheden daartoe. Ook in Meet-Inn.
Langzaam maar zeker konden we de afgelopen maanden de activiteiten van Meet-Inn weer
opstarten. De gezamenlijke maaltijden bijvoorbeeld. Die vormen een wezenlijk onderdeel van al
het moois dat we vanuit ons inloopcentrum aan te bieden hebben. En juist voor die maaltijden
willen wij uw aandacht vragen.
Om tot een verantwoorde bereiding te komen van deze maaltijden, is een goed gefaciliteerde
keuken noodzakelijk. En vele jaren lang hebben onze vrijwilligers in de huidige keuken de
maaltijden bereid. Het moeten er duizenden geweest zijn. Nu echter is vervanging van de
complete keukeninventaris noodzakelijk. De huidige apparatuur is bedrijfseconomisch gezien
allang afgeschreven en begint ook daadwerkelijk defecten te vertonen. Het kan zo niet langer.
Sinds anderhalf jaar zijn wij achter de schermen bezig om te komen tot een concreet en goed
onderbouwd plan om de keuken te vernieuwen. En dat plan ligt er nu. Maar om tot realisatie over
te kunnen gaan, zijn uiteraard veel financiële middelen noodzakelijk. Gelukkig hebben we
inmiddels al een ruim deel van het benodigde bedrag klaarstaan.
Voor de nog niet gedekte kosten, nog zo'n 15.000 euro, doen wij hierbij een beroep op u. Wilt u
ons steunen met een donatie om de vervangingsplannen voor de keuken geheel te kunnen
verwezenlijken? Samen dragen we er dan aan bij dat we de gasten van Meet-Inn ook de komende
jaren een maaltijd kunnen blijven voorzetten. In een keuken waarin onze vrijwilligers dit
verantwoord, met oog voor voedselveiligheid en veilig werken, mogen doen.
Met Meet-Inn hebben we ook voor de komende jaren een initiatief in handen waar de
samenleving mooier en kleurrijker van wordt. Mogen wij u vragen om uw financiële steun?
Het zou geweldig zijn als de diaconieën in Gelderland een bijdrage kunnen geven ter grootte van
€ 15.000. Ons rekeningnummer is IBAN NL47RABO 0136 6719 18. t.n.v. Stichting Steunfonds
Meet-Inn Ede.
Met vriendelijke groet,
Joost Verbakel
penningmeester Stichting Steunfonds Meet-Inn Ede
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De werkgroep Pax Kinderhulp Borculo heeft zich ten doel
gesteld om ook in 2022 opnieuw 24 Poolse kinderen uit
kansarme gezinnen en weeshuizen uit het zuiden van
Polen uit te nodigen voor een mooie vakantie in Borculo.
Deze kinderen komen vaak uit ontwrichte gezinnen, als
gevolg van de sluiting van de mijnen en de als gevolg
daarvan weer ontstane werkloosheid en
drankproblematiek.
Helaas kon door corona geen uitnodiging plaatsvinden
voor de jaren 2020 en 2021. Aangezien de uitgaven in
2020 en 2021 beduidend minder waren dan in de jaren dat
een vakantie werd georganiseerd, heeft Pax Kinderhulp Borculo besloten in 2021 een bijdrage te
leveren aan de aanschaf van keukeninrichting voor een vijftal weeshuizen. Ook is een bijdrage
geleverd aan de kosten voor de aanschaf van een rolstoel voor een 4 jarig jongetje dat deels is
verlamd.
Het ligt in het voornemen van Pax Kinderhulp Borculo ook in januari 2022 een actie te organiseren,
waarbij allerlei behoeften die de weeshuizen hebben, deels of geheel kunnen worden gerealiseerd
door gelden ter beschikking te stellen.
Gedurende tal van jaren zijn door Pax Kinderhulp Borculo kansarme kinderen die te kampen
hebben met diabetes uitgenodigd. De komende jaren zal Pax Kinderhulp Borculo haar activiteiten
verleggen naar kansarme kinderen, die jarenlang verblijven in weeshuizen in de omgeving van
Katowice.
De eigenaar van de vakantieboerderij, alwaar de kinderen gedurende de vakantieweken
verblijven, heeft aan het eind van de actie 2019 aangegeven, over enige tijd met de verhuur
te willen stoppen, gelet op zijn naderende pensioengerechtigde leeftijd.
De werkgroep zal dus op zoek moeten gaan naar een alternatief. Dat zal niet gemakkelijk
worden aangezien in Borculo niet veel vakantieboerderijen beschikbaar zijn. Inmiddels zijn
wel voorlopige afspraken gemaakt met een alternatieve vakantieboerderij. De kosten
daarvan zijn echter beduidend hoger dan de werkgroep gewend is.
Gelukkig beschikt de werkgroep Pax Kinderhulp Borculo over een buffer om deze kosten
deels op te vangen, maar aanvullende baten zullen de komende jaren nodig zijn om deze
vakantieweken te kunnen blijven organiseren.

Uw gift graag storten op RABOBANK rek.nr. NL 73 RABO 0170 8235 98 t.n.v. Pax
Kinderhulp Borculo.
Stichting Pax Kinderhulp Polen – Borculo
Toon Baakman
p/a Grolse Steeg 1
7271 RV Borculo
e-mail: info@legal-management.nl
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Postbus 8090
6710 AB Ede
www.deinstap.org

Jaarlijks komen er ongeveer 30.000 gedetineerden vrij. Cijfers geven aan dat de kans op
recidive onder ex-gedetineerden behoorlijk groot is: ongeveer 70% recidiveert binnen vijf
jaar.
De maatschappelijke schade die ontstaat door overlast gevend crimineel gedrag
(vernielingen, diefstal, mishandeling, bedreiging) heeft niet alleen grote financiële
gevolgen, maar zorgt ook voor een toenemend gevoel van onveiligheid.
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat onze samenleving fel reageert op criminaliteit; de
roep om vergelding is groot. Evenals de twijfel die overheerst over de slaagkans van een
verantwoorde terugkeer van ex-gedetineerden in de maatschappij. De Instap heeft de
overtuiging dat veroordeelden die hun straf hebben uitgezeten niet afgeschreven mogen
worden door de maatschappij. Het delict gedrag keuren we af, maar door verder te kijken
dan alleen hun gepleegde delict en te focussen op hun mens-zijn, resocialisatie- en reintegratieactiviteiten wordt de kans op een veiligere en betere samenleving alleen maar
groter. Iedereen verdient een tweede kans.
De Instap heeft als missie om (ex-)gedetineerden een soepele overgang van detentie naar
de maatschappij bieden, zodat ze in staat zijn een maatschappelijk geaccepteerd bestaan
op te bouwen.
Wij doen dat door het bieden van tijdelijke huisvesting met ondersteuning. De Instap biedt
een laagdrempelig programma Huisvesting Plus, gericht op vijf leefgebieden:
identiteitsbewijs, huisvesting, inkomen en schuldenproblematiek, dagbesteding en zorg.
Wij werken met een toegewijde en kundige groep van professionals en vrijwilligers die zich
dagelijks inzetten om onze doelgroep nieuwe kansen te bieden in hun leven. Wij zetten de
extra inkomsten die wij ontvangen, zoals giften, in om wat extra’s te kunnen doen voor
onze doelgroep. Vaak komen zij met helemaal niks naar De Instap. Hoe mooi is het dat wij
dan uit uw giften hen nog beter op weg kunnen helpen.
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Interkerkelijke Stichting Naaste Zutphen
Postbus 4169, 7200 BD Zutphen.
Banknr. NL 91 ABNA 0443 5329 74

www.stichtingnaaste.nl

Opzet van het vrijwilligerswerk
Onze vrijwilligers zijn op verschillende terreinen actief te weten; het ondersteunen van de
geestelijke verzorging bij de kerkdiensten in de gevangenis, de in- en nazorg van gedetineerden, het
Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) en ondersteuning aan patiënten van Forensische
zorg de Boog Zutphen. Bij de begeleiding van (ex) gedetineerden hanteren de vrijwilligers vier
sleutels; wonen, werken, relaties en zingeving. In de praktijk is hiervoor het bieden van een
luisterend oor om samen met de (ex)gedetineerde actief met genoemde sleutels bezig te zijn.
In- en nazorg van gedetineerden
Een verzoek voor bezoek aan een gedetineerde is doorgaans afkomstig van de geestelijke
verzorging en de case managers van de gevangenis. In het intakegesprek met onze coördinator
wordt nagegaan wat de hulpvraag van de gedetineerde is en welke vrijwilliger hier hulp kan bieden.
In de gevangenis is een re-integratiecentrum (RIC) waar de gedetineerde onder leiding van onze
vrijwilligers zich kan voorbereiden op zijn terugkeer in de maatschappij met betrekking tot
huisvesting, uitkering, dagbesteding en werk. Ook wordt hier taalonderwijs gegeven ter verbetering
van de zeer lage geletterdheid.
De Boog
We zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Boog, onderdeel van GGNet. Hier
worden patiënten behandeld met psychiatrische problemen die tevens in aanraking met justitie zijn
gekomen. Ook hier bestaat bij sommigen behoefte aan regelmatig bezoek van een onzer
vrijwilligers voor een goed gesprek en ondersteuning.
Ouders, Kinderen en Detentieprogramma
Kinderen van gedetineerden worden onder leiding van een vrijwilliger naar de gevangenis gebracht
om hun vader of moeder te bezoeken. Een andere activiteit is het project “Papa leest voor”. Deze
activiteit houdt in dat bijvoorbeeld een gedetineerde vader onder begeleiding van een vrijwilliger
voor zijn kind (eren) een verhaaltje voorleest uit een kinderboek. Hiervan wordt een video-opname
gemaakt en op DVD gezet en naar het thuisadres van zijn kind(eren) gestuurd. Met dit alles wordt
beoogd het contact tussen ouder en kind(eren) te behouden en zo mogelijk te bevorderen.
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