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    Toegekend 

Kerk- en samenlevingsopbouw    

     

2020-0001 Veelkleurige Religies Den Haag 2020, 2e jaar  

 Stichting Mara Het bevorderen van een actieve bijdrage vanuit Katholieke en 

andere groeperingen aan maatschappelijke, sociale en culturele 

ontwikkelingen. 

 

 Dit project geeft aan schoolklassen in Den Haag de gelegenheid om in één dagdeel gebedshuizen van 

verschillende denominaties te bezoeken. In deze gebedshuizen krijgen de klassen een rondleiding van 

een medewerker/vrijwilliger van het gebedshuis (die zelf ook lid is van de betreffende 

geloofsgemeenschap). Deze geeft voorlichting over wat er gebeurt en de leerlingen kunnen vragen 

stellen en in gesprek gaan met de medewerker. 

10.000,00 

2020-0015 Vernieuwingstraject inloophuizen  

 Protestantse Diaconie Utrecht De diaconie komt op voor mensen die niet gehoord worden. Zij 

geven aandacht aan mensen die vragen naar God en verdieping 

zoeken in hun leven. 

 

 Het betreft de locaties De Wijkplaats, De Roobolkapel en Het Knooppunt. Onderzocht is hoe dit soort 

bijzondere plekken behouden kunnen worden voor kwetsbare stadsbewoners. De activiteiten die in 

2020 worden ontplooid zijn een uitkomst van het nu gevolgde proces ‘Het inloophuis van de 

toekomst’. Duidelijk is dat op drie de locaties een verandertraject t.a.v. het vrijwilligerswerk gewenst is. 

Daarnaast moet er aandacht zijn voor organisatieontwikkeling en het bijstellen of uitbreiden van 

activiteiten. Dit moet zorgvuldig en professioneel begeleid worden. Deze uitvoerende expertise moet 

extern worden betrokken. 

10.000,00 

2020-0016 Kunst van het Geloven 2020  

 

Stichting Kunst van het Geloven Het bevorderen van een actief cultureel-maatschappelijk gebruik 

van het cultureel erfgoed in de gemeente Boxmeer 

 

 De kapellen zijn allen niet meer als kerkgebouw in gebruik, maar zijn nagenoeg allen 

rijksmonumenten, en maken deel uit van het cultureel erfgoed in de gemeente Boxmeer. De 

kunstmanifestatie is een samenwerkingsproject van deze kapellen om zo nieuwe inhoud en betekenis 

te geven aan dit cultureel erfgoed. 

2.000,00 

2020-0018 Zinvol Gelderland  

 Stichting De KIM Bieden van Maatschappelijk Activeringswerk  
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 Stichting De KIM wil in 2020-2022 in drie steden in Gelderland (Arnhem, Zutphen en Nijmegen) 

‘Zinvol Gelderland’ starten om mensen met een psychische en psychiatrische kwetsbaarheid bij te 

staan in hun eenzaamheid. Per stad zijn er 15 tot 20 vrijwilligers die mensen met psychische en/of 

psychiatrische problematiek een luisterend oor bieden en met hen in gesprek raken over hun 

levensverhaal zodat zij zich minder eenzaam voelen en zich meer bewust zijn van wat hen zin geeft. 

De vrijwilligers worden begeleid en getraind. Daarnaast wil De KIM mensen uit wijkteams (e.a.) een 

training aanbieden over de meerwaarde van zingeving, zodat professionals en vrijwilligers op een 

effectieve manier kunnen samenwerken. 

10.000,00 

2020-0020 Inzet christelijke jeugdgroepen  

 Stichting Netwerk Sociale Gasten Hulp en netwerk bieden aan mensen in Amersfoort die dit nodig 

hebben. Dit doen wij met jonge vrijwilligers. 

 

 Juist om aan te sluiten bij de jonge leeftijd van de vrijwilligers kiezen we hierbij voor het laagdrempelig 

bezoeken van ouderen. Deze ouderen hebben aangegeven het leuk te vinden om bezoek te krijgen 

omdat ze zich eenzaam voelen. De jongeren gaan in kleine groepjes en met een begeleider gezellig een 

bakje koffie drinken, een eenvoudige praktische klus doen of een spelletje doen bij iemand thuis of in 

een zorginstelling. 

4.000,00 

2020-0026 Jongerencampus Cranendonck  

 Stichting Cordaad Welzijn de woon- en leefsituatie van de bevolking in onder meer Budel, 

Maarheeze, Soerendonk verbeteren, waardoor de mensen beter 

kunnen participeren in de samenleving en een bijdrage leveren aan 

de kwaliteit van het bestaan. 

 

 Met de nieuwe Jongerencampus wordt ingezet in de basis in op talentontwikkeling. De activiteiten 

zullen bestaan uit een mix van structurele activiteiten waar het jongerenwerk sturing aan geeft, en 

activiteiten gebaseerd op interesses en talenten van de doelgroep. Met een jongerencentrum kunnen ze 

bovendien op een “gecontroleerde manier” opgevangen worden, en wordt voorkomen dat ze op straat 

/ op het verkeerde pad terecht komen. Enkele van de voorgenomen activiteiten: Huiswerkcafé, 

bijbaantjesplatform, armoedeproject, vlog workshop, muziekstudio en inloopmomenten met 

activiteiten. Doelgroep zijn alle jongeren van 10 – 24 jaar, waarbij men zich primair richt op de jongeren 

tussen 12 en 18 jaar.  

5.000,00 

2020-0028 HUB- Geloof in Den Haag 2020 en verder  

 Stichting Mara ondersteuning migranten en internationale kerken  
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Dit project betreft de opzet en de inrichting in Den Haag van een netwerkorganisatie (HUB=knooppunt 

netwerk) als ondersteuningscentrum van de internationale kerken in Den Haag vooral voor hun 

sociaal-maatschappelijk inzet. Waar de gemeente vooral denkt vanuit het slaan van een brug vanuit de 

eigen ‘systeemwereld’ naar de ‘leefwereld’ van de internationale kerken, zetten Stek en Mara in bij de 

leefwereld. De ervaring leert dat veel leden van de migrantenkerken zich wel binnen hun eigen kerken 

staande kunnen houden, maar in de wereld daarbuiten vaak vastlopen. Het uiteindelijk doel is dat de 

HUB moet doorgroeien naar een zelfstandig netwerk, aangestuurd voor een raad van aangesloten 

internationale kerken. De doelgroep zijn in beginsel de leiders/voorgangers en de ruim 800 vrijwilligers 

van de bonte verzameling van ongeveer 120 internationale christelijke kerken/organisaties in Den 

Haag. 

10.000,00 

2020-0029 Katholiekleven.nl, 2e jaar  

 Secretariaat RK Kerkgenootschap 

in Nederland 

  

 De nieuwe media zijn van toenemend belang voor de manier waarop mensen hun leven vorm geven, 

zich laten inspireren en raken en daardoor in beweging komen. Er is IN 2019 veel tijd gestoken in de 

vernieuwing van website. Er zijn 40 nieuwe video’s, een nieuwe podcastserie en een nieuwe rubriek. 

Voor parochies zijn er rechtenvrije materialen voor eigen media te downloaden.  

Er zijn inspiratiekaarten gemaakt over de zaligsprekingen zoals uitgelegd door Paus Franciscus in 

‘Gaudete et Exsultate’’. De kaarten en illustraties worden in 2020 ook beschikbaar gesteld aan 

parochies en via sociale media verspreid. Er zijn meer dan 1000 abonnees op de nieuwsbrief ( 4 keer 

per jaar). Eind 2019 is besloten de livestream vanaf één locatie te realiseren met een grotere inzet van 

professionals. KNR bemiddelt regelmatig in het contact met leden van ordes en congregaties. Wat 

KNR-PIN betreft zou er meer aandacht geschonken kunnen worden aan de sociaal-maatschappelijke 

aanwezigheid van religieuzen en van degenen die in hun lijn in de samenleving aanwezig zijn. 

7.000,00 

2020-0030 Franciscustafel 2020, 1e jaar  

 Stichting Sant' Egidio Nederland De behoeftigen en noodlijdenden bijstaan op materieel, cultureel, 

sociaal, humaan en gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland als in 

het buitenland 

 

 Vanaf 2014 heeft de stichting de Mozes en Aaronkerk en een aangrenzend pand in beheer gekregen. 

Van meet af aan is er een restaurant voor daklozen geopend, de Franciscustafel. Wekelijks worden er 

dinsdag zo’n 80-100 gasten/vrienden van de straat ontvangen. Het doel van de Franciscustafel is om 

dak- en thuislozen een gastvrije plek te bieden waar behalve voedsel ook nabijheid, luisterbereidheid 

en respect gedeeld wordt. Meer dan elders is deze tafel een plek waar vrijwilligers in de geest van 

vriendschap en trouw met de meest kwetsbaren op weg gaan en hen waar mogelijk bijstaan. Dak- en 

thuislozen worden niet als object van zorg, maar als vrienden benaderd. 

 

20.000,00 
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2020-0031 Eenzaamheid, sociaal isolement en samenredzaamheid 2020  

 Stichting Wijkpastoraat 

Rotterdam-West 

Ondersteunen van kwetsbare mensen op grond van het evangelie  

 Het wijkpastoraat is een verbindende schakel tussen de informele en formele zorg die zich bezig houdt 

met eenzaamheid. Er worden twee belangrijke ontwikkelingen gesignaleerd. In de eerste plaats is er 

een toenemende groep ouderen die thuis veel zorg nodig hebben, maar nog niet in aanmerking komen 

voor een andere woonvoorziening. Ze dreigen in een steeds sterker isolement te geraken. Daarnaast 

herkennen steeds meer mensen, die zich verbonden weten met het wijkpastoraat. zich in de 

achterliggende doelstelling “samen goed oud worden”. Concreet worden er 23 mensen intensief en 20 

mensen iets minder nadrukkelijk gevolgd en ondersteund. Dit begeleiding en ondersteuning worden 

door vier vrijwilligers en vier actieve bewoners gedaan. Het geheel wordt begeleid door een 

beroepskracht.  

13.000,00 

2020-0032 Uitbouw community based student Chaplaincy  

 Stichting The Innbetween studenten oriëntatie bieden op het gebied van levensbeschouwing, 

cultuur en wetenschap in Maastricht en regio 

 

 Het gaat eigenlijk niet om een specifiek project, maar om de om- en uitbouw van het hele studentenpastoraat in 

bovengenoemde richting. Het pastoraat wil gemeenschapszin bevorderen, doordat de twee studentenpastores meer 

als coaches gaan samenwerken met studenten/vrijwilligers en het merendeel van het werk wordt opgezet en 

uitgevoerd met student-vrijwilligers. De doelgroep bestaat uit de 17.000 studenten van de Universiteit Maastricht 

en de 5000 studenten van de Hogeschool-Zuyd. Omdat van deze studenten er zo’n 50-100 zich inzetten voor 

maatschappelijke activiteiten gericht op kwetsbare groepen (asielzoekers, statushouders, daklozen) vormen deze 

groepen een tweede doelgroep van enkele honderden mensen. 

20.000,00 

2020-0033 Followers and influencers  

 Stichting Delfts 

Studentenpastoraat 

financieel mogelijk maken van werkzaamheden studentenpastores  

 Onder de brede titel ‘followers and influencers’ gaan vier deelprojecten schuil 1. Studentenwelzijn, 2. 

Holocaust Memorial events (bezoek Auschwitz), 3 College Tour (gesprek met inspirerende 

professionals) en 4. Moedig Leiderschap (persoonlijkheidsontwikkeling). de bijdrage van KNR/PIN 

wordt gevraagd voor deelproject 1.De motivatie om dit onderdeel te starten is de geconstateerde (te) 

grote werkdruk, eenzaamheid en burn-outklachten onder (vaak ook internationale) studenten. 

5.000,00 

2020-0034 Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede  

 Raad van Kerken in Nederland bevorderen samenwerking en eenheid in de kerken  

 Er is gekozen voor het model van pelgrimage, een tocht met verschillende pleisterplaatsen als 

momenten van bezinning, bezieling en bemoediging met de bedoeling dat het ook leidt tot 

5.000,00 
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verandering. Dit initiatief kan gezien worden als een voortzetting van het conciliaire proces voor 

Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de schepping. Er is de afgelopen jaren een werkwijze 

ontwikkeld waarbij de Raad en de lidkerken gestimuleerd werden zelf nieuwe activiteiten te 

ontwikkelen of bestaande activiteiten te plaatsen in het kader van de Pelgrimage. Er werden ook 

landelijke oecumenische activiteiten ontwikkeld: rond 21 maart – de internationale dag tegen racisme 

en discriminatie - over het thema gerechtigheid en 21 september – de internationale dag voor de vrede 

- over het thema vrede. 

2020-0037 Tafelgenoten  

 Stichting Interkerk.Diac.Centrum 

De Jessehof 

een warme ontmoetingsplaats bieden  

 

Zes dagdelen per week is de Jessehof open voor inloop. 40 tot 70 kwetsbare en veelal alleengaande 

mensen per dag ontmoeten lotgenoten. Naast inloop zijn er kleinschalige 

vieringen/bezinningsmomenten, gesprekken rond Bijbelverhalen en activiteiten bij speciale 

gelegenheden zoals kerst, verjaardagen e.d. Vanuit deze inloop en activiteiten is de wens ontstaan 

onder bezoekers en vrijwilligers om een keer maand met elkaar te eten. Zo is het project Tafelgenoten 

ontstaan en nader hand ook lunches, meestal in aansluiting op de maandelijkse Jesseviering en 

bijbelleesgroep. 

4.170,00 

2020-0039 Inloophuis Extra 2020  

 Stichting Wijkpastoraat 

Rotterdam-West 

Verruimen inlooptijden inloophuis  

 Het Openhuis, een Inloophuis in het Oude Westen was door bezuinigingen in het verleden tot 2018 

nog maar twee dagdelen open. Door medefinanciering van Fonds Franciscus is het Inloophuis een 

dagdeel extra open gegaan. Ook het spreekuur kon in hoeveelheid tijd daardoor worden uitgebreid. De 

achtergrond van de aanvraag voor het jaar 2019 bij Fonds Franciscus was de veronderstelling een soort 

‘horizontale programmering’ zou leiden tot groei van het aantal bezoekers. Het blijkt dat elke dag op 

dezelfde tijd ‘open’ zijn wervend werkt. Er is een groeiend aantal bezoekers, gemiddeld 150 per week. 

4.000,00 

2020-0047 Starways to Society  

 Stichting De Marsen Ondersteunen en ontwikkelen sociale groene samenleving  

 Stichting de Marsen wil financiële ondersteuning voor het project Stairway to Society van Gezinskring 

’t Huys (Tannenberg); een holistisch stappenplan om kinderen en jongeren met een complex en/of pre-

verbaal trauma toe te leiden naar participatie in de maatschappij. Voor hun nieuwe locatie vragen zij 

een bijdrage in de inrichtingskosten van de diverse werkplaatsen.  

5.000,00 

2020-0048 Mooi Leven Huis  

 Stichting Mooi Leven Huis woon- en leefomgeving voor verstandelijk beperkte mensen  
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 Het bouwen van een Mooi Leven Huis in Bennekom voor 27 meervoudig gehandicapte jongeren. Het 

gebouw is levensloopbestendig. Er wordt een financiële ondersteuning gevraagd voor de inrichting 

van de gemeenschappelijke ruimtes. 

5.000,00 

2020-0049 Revitalisering van Ouderencentrum Het Knooppunt  

 Stichting Ouderenwerk 

Hoogeveen 

bevorderen geïntegreerd welzijnsbeleid voor ouderen  

 Activiteiten vinden bij voorkeur overdag plaats en zo veel mogelijk in ouderencentrum “Het 

Knooppunt”. Naast wekelijkse zijn er ook enkele keren per jaar bijzondere activiteiten. De gemeente 

vraagt geen huur aan SOH, maar daar staat tegenover dat de SOH de activiteiten en diensten vanuit 

zelfvoorzienend vermogen dienen te organiseren. Stichting Ouderenwerk Hoogeveen vraagt om een 

bijdrage om Het Knooppunt, dat nu als kil en zielloos wordt betiteld, te kunnen (her)inrichten, zodat 

het warm en huiselijk wordt en aansluit bij de beleefwereld van de kwetsbare ouderen. 

5.000,00 

2020-0050 Handmassage / signalering eenzaamheid  

 Stichting Tijd voor Meedoen Bevorderen van maatschappelijke re-integratie, participatie, 

zelfontplooiing en welzijn van de leden 

 

 De stichting leidt 8 mensen/vrijwilligers op tot handmasseurs en maken ze ook alert op signalen van 

eenzaamheid en leren ze hoe daarop te reageren. De opgeleide masseurs gaan daarna aan de slag 

vanuit het Beauty Team van TijdvoorMeedoen. Als gevolg van de coronamaatregelen zal het project 

volgend jaar van start gaan.  

8.850,00 

2020-0051 Meedoen in NL 2020  

 Stichting NL Cares aandacht voor elkaar hebben en elkaar helpen.  

 

Het doel is om mensen uit verschillende leefwerelden bij elkaar te brengen en elkaar helpen, zodat we 

in de samenleving meer aandacht hebben voor elkaar. De ervaring leert dat maatschappelijke 

instellingen en andere cliënten de vrijwilligers van NL Cares een waardevolle aanvulling vinden op de 

traditionele vrijwilligers, Met een wisselende poule van vrijwilligers voorzien zij maatschappelijk 

instellingen structureel van hulp. In 2020 ondersteunt NL Cares ongeveer 20 activiteiten met 

vrijwilligers bij diverse maatschappelijke instellingen die zich richten op migranten en vluchtelingen. 

Dat doen zij in de vier (NL Cares) steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 

13.485,00 

2020-0052 De Buitenspelval, Fase 2, 2e jaar  

 Stichting KERNgezond Ouderen uit een zorginstelling koppelen aan jongeren  

 Kwetsbare ouderen hebben soms het gevoel niet meer van waarde te zijn en door hen uit te nodigen en 

te helpen om aan concrete activiteiten mee te doen (waarbij de jonge leden van de sportverenigingen 

meedoen) kan dit gevoel worden weggenomen. Bij de activiteiten moet gedacht worden aan: deelname 

aan een quiz, Oud Hollandse Spelen, Jong leert oud (bijv. IPad gebruik), het bezoeken van een 

7.500,00 
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voetbalwedstrijd, een wandeling, een presentatie over voeding in combinatie met het maken van 

cocktails( fruit), bezoek aan een basisschool over onderwijs vroeger en nu, bezoek aan een 

zorgboerderij, etc. 

2020-0053 Rolmodellen: Je grote broer, 1e jaar  

 Stichting Youth for Christ bijdragen aan de groei van jongeren  

 Door middel van activiteiten als outdoor cooking, geocoaching, vissen, ijzerbewerking, mountainbiken, 

zeilen en een jamsessie samen muziek maken, die steeds in een kleine groep samen met vrijwilligers 

worden ondernomen, wil men de jongeren positief activeren. De jongens hebben na afloop, zo is het 

doel, de rolmodellen leren vertrouwen en in hen personen gevonden waarop ze kunnen terugvallen; 

de jongeren zijn na het project trotser op zichzelf; hebben grenzen, waarden en normen aangeleerd; 

elkaars talenten leren kennen; geleerd in teamverband te werken. Na afloop van het project, maar ook 

al tijdens, zijn ouders positiever betrokken bij hun zonen. 

7.000,00 

2020-0058 Activiteiten Old School  

 Stichting Old School Apeldoorn het organiseren van activiteiten om mensen meer met elkaar te 

verbinden 

 

 

Door bewoners op een ongedwongen wijze samen te brengen en met elkaar activiteiten te laten 

ondernemen wordt aan diverse behoeften voldaan, zeker wanneer de begrote deelnemersaantallen 

worden gehaald en de lijn van 2019 aldus wordt doorgetrokken. Hierdoor wordt de leefbaarheid in de 

wijk bevorderd. Activiteiten die worden georganiseerd zijn, onder meer kinderfeesten in de wijk, 

maandagavond maaltijden voor de bewoners en vrijwilligers, een vakantieweek in de zomervakantie 

vol met activiteiten, 2 keer per maand tienerclub (opkomst momenteel 30-40 personen), laagdrempelige 

themabijeenkomsten. 

7.000,00 

2020-0059 Villa Dome  

 Stichting Exploitatie Villa Pardoes ernstig zieke kinderen en hun familie een onvergetelijke vakantie 

bezorgen 

 

 De wachttijd wordt nu onderdeel van het Villa Pardoes concept. Door vóór en ná de vakantieweek een 

digitaal platform te bieden, kunnen gezinnen 9-12 maanden plezier beleven aan hun vakantie in Villa 

Pardoes. Er ontstaat als het ware een Villa Dome, met de insteek om familieleden kracht te geven om 

met de ziekte van hun kind om te gaan. Tevens wil de stichting hiermee ook ouders met elkaar in 

contact brengen, die elkaar zo ook tot steun kunnen zijn. 

5.000,00 

2020-0062 Vuurkracht  

 Stichting Travers Welzijn bevorderen van de sociale en maatschappelijke ontwikkeling  

 Vuurkracht biedt een 10-wekenprogramma voor groepen van 6 tot 8 jongeren in de leeftijd van 17 tot 

25 jaar, met daaraan gekoppeld individuele begeleiding. Het 10-wekenprogramma kent een tiental 

10.000,00 
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thema’s met ook tussentijdse evaluatiegesprek en nazorg. Men voorziet ook een jaarlijkse 

terugkomdag. In de looptijd van het project (16 maanden) wil men 5 van deze groepen realiseren, dus 

totaal 30 – 40 jongeren. De uitvoering en begeleiding vindt plaats door zowel beroepskrachten als 

vrijwilligers. Ook diverse andere instellingen zijn erbij betrokken, zie hierna bij samenwerking. 

2020-0063 Alsteblieft...?  

 Stichting Contacthond Het opleiden van therapiehonden  

 Doel is het opleiden en inzetten van therapiehonden voor kinderen van genoemde doelgroepen, o.a. 

kinderen met Downsyndroom. Daarnaast is het gewenst om hun therapiecentrum verder te 

optimaliseren, o.a. klimaatbeheersing en een videosysteem om ouders en andere therapeuten op 

afstand mee te laten kijken. Doel van de therapieën is om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van 

de kinderen te vergroten. De stichting moet het aantal therapiehonden met 4 uitbreiden. Tevens is de 

therapieruimte aan verbetering / aanpassing toe. In 2018 zijn bijna 3.500 therapiesessies gegeven. 

10.000,00 

2020-0064 Wooninitiatief Woongewoon  

 Stichting Woongewoon Het voorzien van de woonbehoefte van mensen die niet zelfstandig 

kunnen wonen in Boxtel 

 

 

In samenwerking met de woningstichting St. Joseph is een geschikte locatie gevonden in de voormalige 

pastorie van de Heilig Hart Kerk, waar 7 jongvolwassenen vanaf 18 jaar met een (lichte) verstandelijke 

beperking zelfstandig kunnen gaan wonen met begeleiding; dicht bij hun huidige leef- en 

werkomgeving. Er zijn 12 vrijwilligers en de buurt wordt nadrukkelijk en actief betrokken bij het 

wooninitiatief; Men beoogt met het project, naast de huisvesting, bij te dragen aan de ontwikkeling, 

zelfstandigheid en zelfvertrouwen van de bewoners meer integratie in de samenleving en de buurt.  

5.000,00 

2020-0065 Netwerk GIS, 1e jaar  

 Stichting Geloven in Samenleven Stimuleren van lokale samenwerking tussen moskeeën, kerken en 

andere gebedsruimten 

 

 Landelijk is er enthousiaste support en medewerking vanuit het Overlegorgaan van Joden, Christenen 

en Moslims. Men wil met dit 2-jarig project de basis leggen voor een landelijk netwerk van lokale en 

regionale samenwerkingsverbanden van moskeeën en kerken, gericht op het uitwisselen van 

ervaringen, het leren daarvan en het verbeteren van de lokale samenwerking. Hiertoe wil men 4 

regionale teams van contactpersonen instellen die vraaggerichte adviezen kunnen geven en inzicht 

hebben in de vigerende regionale samenwerking. 

10.000,00 

2020-0067 Netwerkmaatjes jonge nieuwkomers  

 Solidair Friesland Dat binnen Friesland men zich vanuit katholieke inspiratie gaat 

bezinnen op welzijnsvraagstukken 
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 Een maatje of een netwerk van mensen kan veel toevoegen aan het bestaan van de statushouder. 

Dankzij het maatje worden nieuwkomers vaak zelfverzekerder, verbeteren zij hun Nederlandse taal 

aanzienlijk en worden ze wegwijs gemaakt in de Nederlandse cultuur en samenleving. De stichting wil 

starten met het koppelen van 2 studenten aan meerdere (5 á 7) jonge nieuwkomers. De maatjes worden 

geworven via ROC’s en Hogescholen en via samenwerkende organisaties. Overigens kunnen ook 

ouderen maatje worden. Beoogde resultaten: in 2020 ca. 10-15 maatjes en ca. 30-60 jonge statushouders; 

in 2021 idem, misschien wat meer. Voor de maatjes is voorafgaande scholing onderdeel van het project. 

10.000,00 

2020-0073 Samen in Utrecht 2020  

 Stichting Serve the City Jongeren actief betrekken bij de samenleving  

 De statushouders leren naast de taalcursus Nederlands in de praktijk en de Utrechters worden 

geholpen met kleine dingen en krijgen gezelschap. 

1.750,00 

2020-0088 Katholieke Kerk als partner in dialoog, 1e jaar  

 Kath. Ver. voor Oecumene 

Anathasius en Willibrord 

streven naar volledige gemeenschap tussen RK-kerk en Westerse- 

en Oosterse kerken 

 

 Als gevolg van de coronamaatregelen, zijn een aantal geplande activiteiten niet doorgegaan of zijn 

vooruit geschoven. Maar de heruitgave van het Oecumenisch Directorium heeft de KNR-PIN al mogen 

ontvangen. Dit directorium, dat in 1993 werd gepubliceerd, is een sleuteltekst voor wie de katholieke 

werkwijze en benadering op oecumenisch gebied wil begrijpen en er aan wil werken. Verder is het 

voornemen om in de loop van 2020 rondom de brochure Geraakt en Gezonden vijf gespreksavonden te 

organiseren en een bijeenkomst over de nijpende situatie van de christenen in het Midden-Oosten.  

12.500,00 

2020-0107 Samenwerkingsverband Spiriscapes in Nijmegen  

 Stadsklooster Mariken Vormen van een forum waar maatschappelijke, culturele en 

religieuze initiatieven bijeenkomen. Zorgdragen, dat de 

Augustijnse geloofsgemeenschap binnen het stadsklooster kan 

bloeien 

 

 Vroeger waren zingeving en spiritualiteit de terreinen van de kerken, maar steeds meer ontstaan er 

niet-kerkelijke initiatieven waar mensen op zoek gaan naar een overstijgend perspectief. Stadsklooster 

Mariken wil een plek worden waar die initiatieven, maatschappelijke en kerkelijke, samenwerken. 

Deze samenwerking wordt vormgegeven door het oprichten van het Programmaberaad. Voor het 

inrichten van een programmaberaad worden de vervolgstappen uitgevoerd: nader kennis maken met 

elkaars activiteiten en de aanwezige expertise; overzicht krijgen van aanbod, overlapping, hiaten; 

zoeken naar mogelijkheden om overlap en hiaten te voorkomen c.q. aan te vullen; gebruik te maken 

van elkaars expertise en een sfeer re laten ontstaan dat er feedback gegeven kan worden. 

10.000,00 

2020-0128 Herinrichting Binnentuin  
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 Bewonersvereniging de Oase Woongemeenschap De Oase heeft tot doel: ‘Het behartigen van de 

gemeenschappelijke belangen van de bewoners van het complex’ 

in Zaandam 

 

 Herinrichting van de binnentuin, die als ontmoetingsplek dient en waar vele activiteiten plaats kunnen 

vinden. De vloer van de tuin moet egaal gemaakt worden en breed genoeg. Er dienen sfeervolle 

verplaatsbare zitjes te worden aangebracht, alsook voldoende verlichting. Het moet Seniorproef i.c.m. 

het veiligheidsaspect en geschikt voor ontmoeting en activiteiten.  

5.000,00 

2020-0132 Staatloosheid project 2020  

 Steunpunt ASKV vluchtelingenopvang en begeleiding en hun belangen te 

vertegenwoordigen alsook publieke voorlichting te verschaffen 

over de vluchtelingenproblematiek 

 

 

In Nederland leven rond 53.000 staatloze mensen. AKSV staat deze mensen bij door strategisch 

procederen middels het opzetten van juridische procedures om sociale, politieke of juridische 

veranderingen te bewerkstelligen, zodat zij gebruik kunnen maken van sociale voorzieningen. 

Gemiddeld heeft ASKV per jaar tien staatlozen actief in begeleiding. Daarnaast heeft ASKV contact met 

per jaar gemiddeld vijf tot tien staatlozen in AZC's. Overleg met advocaten en betrokken organisaties 

waarmee vijf tot acht keer per jaar wordt overlegd. ASKV werkt samen met strategische belangrijke 

partners en heeft goed contact met de gemeente Amsterdam  

7.000,00 

2020-0135 Bouwen, Binden, Beleven  

 Stichting Gemeenschapshuis 

Meterik 

voorzien in de behoefte aan geschikte lokaalruimte voor 

activiteiten van plaatselijke bonafide verenigingen en stichtingen 

van op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en 

levensbeschouwelijk gebied. 

 

 De foyer wordt zodanig aangepast dat er een prettige open sfeer is, waardoor het aangemoedigd wordt 

om in deze ruimte te blijven/komen. Het plan om de foyer op deze manier onder handen te nemen is 

een uitdrukkelijke wens van de gebruikers (waaronder ook de Poolse organisaties). In diverse 

dorpsbijeenkomsten heeft iedereen kunnen aangeven welke knelpunten er nu zijn in de accommodatie 

en welke wensen er leven. Die zijn meegenomen in het plan waardoor de renovatie van het pand, de 

verduurzaming en de verbouwing in één grootscheepse aanpak. 

5.000,00 

2020-0144 Waypoint Bunschoten  

 Waypoint Bunschoten Voorkomen van (middelen)verslaving en (ex)verslaafden 

onvoorwaardelijk helpen regie terug te krijgen 

 

 Samen met de gemeenschap neemt Waypoint gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de 

problematiek van verslaving tegen te gaan. De lokale gemeenschap is nodig om verslavingsproblemen 

10.000,00 
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het hoofd te bieden. Buddy’s ondersteunen mensen die aan het afkicken zijn of al afgekickt zijn. Juist 

de persoonlijke aandacht (en vaak herkenning bij ervaringsdeskundigen) van iemand die naast de (ex-

)verslaafde staat is van grote waarde, en is van grote waarde naast professionele hulpverlening. .In 

2019 is men begonnen met een leerwerkbedrijf, waarmee de organisatie verwacht in 2020 de helft van 

diens kosten te kunnen dekken. 

2020-0145 Wees Welkom in NL / Samen Pionieren  

 Stichting Ana Insan eerder gekomen vluchtelingen helpen nieuwe vluchtelingen 

integreren 

 

 Tolkhulp, eerste hulp bij bureaucratie (helpen bij formulieren etc.), taallessen, kook- en naaicursussen 

voor buurtdagen en uitjes voor kinderen en volwassenen, en lezingen / gespreksavonden. In de 

corona-crisis ook noodhulp aan gezinnen die werk/inkomen verliezen. 

7.500,00 

2020-0151 Start Straatpastoraat Lelystad  

 Stichting Straatpastoraat Lelystad De Stichting stelt zich ten doel van uit een christelijke levensvisie 

straatpastoraat te realiseren in Lelystad.  

 

 Het straatpastoraat staat in principe open voor ieder mens die ons pad kruist. Dat betekent dat we daar 

willen zijn waar mensen zijn die een luisterend oor nodig kunnen hebben. Dat is op veel plekken. We 

zijn begonnen bij mensen in de inloophuizen van het IDO. Van daaruit wordt verbreding gezocht. Het 

Netwerk Straatpastoraat Lelystad wil werken vanuit de presentiegedachte. De mensen van het 

Netwerk Straatpastoraat treden in contact met mensen en hebben onvoorwaardelijke aandacht voor 

hen. Op den duur elke dag van de week herkenbaar aanwezig in Lelystad. 

10.000,00 

   

Noodleniging en armoedebestrijding    

     

2020-0003 Iedereen verdient een nieuwe kans  

 Stichting Budgetcafé Het begeleiden van mensen met financiële problemen in een 

vroege fase van de schuldhulpverlening. 

 

 De Stichting Budgetcafé wil 150 mensen/gezinnen ondersteuning bieden om te zoeken naar een 

oplossing voor de financiële problemen en schulden waarmee mensen blijven zitten. Minimaal worden 

de mensen een jaar begeleid. Uitgangpunt is om maatwerk te leveren gebaseerd op de persoonlijke 

omstandigheden en motivatie van mensen om te werken naar een oplossing onder deskundige 

persoonlijke begeleiding. Door toename aan hulpvragen van mensen is de stichting op zoek naar een 

eigen locatie en moet de stichting groeien om nieuwe aanmeldingen niet te hoeven afwijzen. 

2.000,00 

2020-0011 Programma Ongedocumenteerde Vluchtelingen  
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 Stichting Stem in de Stad De stichting heeft ten doel werkzaam te zijn als een nieuwe vorm 

van diaconale presentie te midden van de humanitaire noden in 

stad en samenleving. 

 

 

Voor ongedocumenteerden is het niet mogelijk werk te verrichten. In 2019 is gewerkt aan dagbesteding 

en activering. Ook hoopt men een zorgcafé voor ongedocumenteerden te kunnen starten. Daar kunnen 

zij, die de weg naar het spreekuur niet kunnen vinden, ongedwongen hun hulpvraag neerleggen. In 

2020 wil men activering verder uitbreiden met sportieve activiteiten. Daarnaast wil men door middel 

van cursussen, scholing en persoonlijke ontwikkeling ongedocumenteerden voorbereiden op een 

legaal verblijf in Nederland, maar ook op een terugkeer naar het land van herkomst. 

25.000,00 

2020-0060 Zorgcafé, 2e jaar  

 Dokters van de Wereld laagdrempelige ondersteuning aan nieuwkomers  

 Het project richt zich op nieuwkomers, asielzoekers, statushouders en nieuwelingen zonder geldige 

verblijfsvergunning. Dokters van de Wereld werkt vanuit 3 locaties, 2 in Amsterdam en 1 in Nijmegen. 

Hoofddoel is om de nieuwkomers wegwijs te maken in de Nederlandse gezondheidszorg en 

begeleiden bij psychosociale problemen en psychische klachten. 

20.000,00 

2020-0072 Iedereen verdient warmte, wintercampagne 2019/2020  

 Stichting Sheltersuit Wereldwijd mensen in nood warmte en bescherming bieden  

 

Stichting Sheltersuit vindt dat iedereen warmte, bescherming en waardigheid verdient en wil daarom 

200 Sheltersuits produceren en uitdelen aan de meest kwetsbare vluchtelingen: de kinderen en de 

ouderen, in Moria, een van de vluchtelingenkampen op Lesbos. De Sheltersuits worden bovendien 

gemaakt door vluchtelingen in Nederland. Samen met UNICEF wordt ervoor gezorgd dat de suits 

terecht komen bij de jongste en oudste vluchtelingen die ze het meest nodig hebben. Nu na de brand in 

kamp Moria, zullen deze sheltersuits hard nodig zijn. 

10.500,00 

2020-0075 Steppingstones  

 MST|Mensen in Beeld Houden ondersteunen mensen in kwetsbare situaties  

 Steppingstones zijn specifieke op de Somalische bevolkingsgroep gerichte en samen met deze 

bevolkingsgroep uitgevoerde, ondersteuningsactiviteiten, die het beter participeren aan de 

Nederlandse samenleving bevorderen en die de verbinding tussen de leefwereld van de Somaliërs 

enerzijds en de systeemwereld verbeteren. In het project worden in de periode 2020 -2021 zes 

activiteiten uitgevoerd voor en door Somaliërs.  

20.000,00 

2020-0082 Schoolspullenpas 2020  

 Stichting Armoedefonds De Stichting heeft tot doel het voorkomen en bestrijden van 

armoede in Nederland. 

 



  

 

 

 

Eerste Halfjaaroverzicht 2020 
 

  

    

    

    

  

Pagina 13 van 27 
 

24-02-2021 
 

 

    

 Stichting Armoedefonds wil helpen. Dit doen wij met het project Schoolspullenpas. Ieder kind dat in 

armoede leeft, heeft de mogelijkheid om via een lokale hulporganisatie gebruik te maken van onze 

Schoolspullenpas. Deze pas bevat een tegoed van 50 euro waarmee schoolspullen gekocht kunnen 

worden. 

10.000,00 

2020-0090 Projecten Pauluskerk 2020  

 Stichting Diaconaal Centrum 

Pauluskerk 

Ons doel is om mensen die, om wat voor reden dan ook, leven in 

de marge van de samenleving nieuw perspectief te bieden en hen 

te helpen een zinvolle plaats te vinden. 

 

 Helpen, in de visie van de Pauluskerk, betekent naast het bieden van noodhulp in de vorm van zorg, 

voeding, opvang en kleding binnen de pijler ‘Helpen waar geen helper is’ ook het versterken van de 

zelfredzaamheid van mensen, zodat zij na een tijdje hulp van anderen weer op eigen kracht verder 

kunnen.  

10.000,00 

2020-0092 Zin-Zorg in Ommoord en Zevenkamp  

 Stichting De Buurtbron 

Ommoord/Zevenkamp 

Kwetsbare en kansarme bewoners te steunen in hun strijd om een 

waardig bestaan en helpen invloed uit te oefenen op factoren die 

hun leven bepalen 

 

 De doelstelling om tenminste 50 vereenzaamde en/of verarmde mensen per jaar te vinden, en met hen 

een langlopend, betekenisvol contact op te bouwen, in het eerste jaar is gelukt. Ca. 80% van deze 

contacten liep door in projectjaar 2 (2019). Tegelijkertijd is ook de relatie door middel van regelmatige 

gesprekken en/of inzet als vrijwilliger t.b.v. andere mensen in de wijk versterkt. In het tweede 

projectjaar is er eenzelfde aantal nieuwe contacten bijgekomen; in totaal nu dus zo’n 90 contacten die 

de wijkpastor zeer regelmatig (wekelijks of tweewekelijks) onderhoudt. Daarnaast zijn er 10-15 mensen 

“structurele vrijwilligers” geworden. 

4.000,00 

2020-0109 Kwetsbare gezinnen en alleenstaanden in sociale woonomgeving Meanderpark.  

 Stichting De Tussenvoorziening Opvang, steun en begeleiding bieden aan daklozen en andere 

gemarginaliseerde groepen. 

 

 Het leven is grillig en mensen die hun huis verliezen zijn van alle tijden. Een rustige plek in een fijne 

omgeving geeft een goede basis om aan herstel te werken. Met de komst van Meanderpark in 

Nieuwegein (provincie Utrecht) komen er 24 woningen voor onze cliënten, zowel alleenstaanden als 

gezinnen. Een deel van deze wooneenheden wordt ingezet voor crisisopvang van mensen die om 

uiteenlopende redenen plotseling dakloos zijn geraakt, bijvoorbeeld door huiselijk geweld. In de 

andere woningen komen ex-daklozen (individuen en gezinnen) met verschillende 

begeleidingsbehoeften- en vormen te wonen.  

5.000,00 

2020-0114 Er is genoeg  
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 Vereniging van Nederlandse 

Voedselbanken 

schaamte rond armoede en voedselverspilling tegengaan  

 

‘Er is Genoeg’ heeft als doel een landelijk Impact programma op te zetten wat begeleid wordt door 

vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die daarvoor worden opgeleid, incl. een e-learning programma 

d.m.v. instructie video's. Voor deze ontmoetingen, die plaatsvinden bij voedselbanken, kerken, 

buurthuizen en buurtrestaurants, worden bewoners uit de wijk en organisaties uitgenodigd. Wij 

werven ervaringsdeskundigen en vrijwilligers via het netwerk van de Voedselbanken. "Er is Genoeg" is 

een compleet programma met een kick-of op 8 oktober met een congres in De Doelen en met de 

première van de documentaire. Daarna starten de bijeenkomsten en deze houden in: samen eten, film 

kijken en het gesprek over armoede aangaan. Vanwege de coronamaatregelen komt er een aangepast 

programma. 

25.000,00 

2020-0146 COVID-19 Response  

 Dokters van de Wereld Toegang tot gezondheidszorg voor iedereen  

 Ondersteuning wordt gegeven aan het deel van het werk waar het gaat om psychosociale 

ondersteuning, specifieke aandacht voor vrouwen en de werving en begeleiding van de vele nieuwe en 

vertrouwde vrijwilligers. 

15.000,00 

2020-0158 Versterking Vangnet  

 Stichting Interkerkelijk Diaconaal 

Overleg 

Helpen wie geen helper heeft  

 In de komende jaren wil het IDO zo bereikbaar en toegankelijk mogelijk zijn voor allerlei hulpvragen. 

We willen zeker zijn dat mensen hulp kunnen vragen en er met hen meegedacht wordt. Daarnaast 

willen we op een grotere schaal op praktisch, materieel en als nodig – financieel – gebied 

ondersteuning bieden totdat meer structurele hulp geboden wordt. Daartoe willen we de IDO-hulplijn 

verder ontwikkelen, een maaltijden- en boodschappenservice op poten houden en praktische hulp 

bieden via onze Klussendienst. 

12.500,00 

2020-0164 Adviseren en ondersteuning kleine centra  

 Stichting Netwerk Dak de ondersteuning van missionair diaconaal presentiewerk voor en 

met mensen in de marge van de samenleving.  

 

 

Jaarlijks zullen 10 kleine organisaties zelf om een gesprek vragen. DAK denkt zo’n 5 organisaties zelf te 

benaderen als eerder gebleken is dat daar behalve kansen ook knelpunten zijn, die vragen om 

aangepakt te worden. Deze organisaties worden ook daadwerkelijk bezocht. Verder zullen er jaarlijks 

zo’n 50 vragen binnen komen, bijvoorbeeld over de AVG of het vrijwilligersbeleid, die schriftelijk of 

telefonisch worden afgehandeld. 

10.000,00 
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Vorming en empowerment    

     

2020-0004 Inrichtingskosten wooninitiatief  

 Stichting Benjamin Diessen De doelstelling is het organiseren, inrichten en faciliteren van de 

zorg-, woon- en welzijnsbehoefte van elf jonge mensen met een 

verstandelijke, lichamelijke of gecombineerde beperking.  

 

 Op de, voor Diessen historisch belangrijke, plaats waar ooit een klooster stond is eind jaren ’80 dit 

project gebouwd. Woonstichting Leystromen gaat de Eenhoorn herinrichten. De 11 geschakelde 

appartementen worden aangepast voor de bewoners van Benjamin en gecompleteerd met twee 

gezamenlijke woonkamers, een keuken, een snoezelruimte en andere noodzakelijke ruimten. Het 

overige gedeelte van de Eenhoorn wordt in gebruik genomen door de dorpscoöperatie Wij-wel en de 

KBO. Zij gaan activiteiten exploiteren als het ‘Huiskamerproject’, een dagbesteding voor 

(dementerende) ouderen en diverse (eet)activiteiten voor de leden van de KBO van het dorp.  

5.000,00 

2020-0005 Culture Departure  

 Stichting ElanArt De stichting stelt zich ten doel om jonge asielzoekers in contact te 

brengen met diverse mensen en organisaties.  

 

 Jonge asielzoekers in contact brengen met diverse mensen en organisaties. Zij kunnen dan gezamenlijk 

actief aan de slag gaan om elkaar beter te leren kennen, waardoor er meer begrip en waardering voor 

elkaar ontstaat. 

10.000,00 

2020-0006 Up Social Club  

 Stichting Up Social Club De doelstelling van onze stichting is om mensen met een 

verstandelijke beperking met een duidelijke arbeidsbehoefte 

zinvolle en herkenbare arbeid aan te bieden in een beschutte 

werkomgeving met professionele begeleiding en ondersteuning 

van vrijwilligers. 

 

 

De Up Social Club is een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor de sport- 

en ontspanningsactiviteiten willen we onze cliënten op een nieuwe manier hiermee laten kennis 

maken. Daarom zijn we in zee gegaan met innovatieve producent van sport- en bewegingsapparatuur: 

Embedded Fitness. Voor de Uppies of de UP Shoes gaan we ons productieproces op starten, waarbij de 

cliënten de schoenen zullen ontwerpen, verpakken en verkopen. 

7.500,00 

 

 

 

Een nieuwe woonkamer  
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2020-0008 

 Stichting Hadassa hoeve Kwetsbare jonge vrouwen laten groeien in zelfbeeld en 

zelfstandigheid 

 

 Stichting Hadassa Hoeve wenst de gedateerde woonkamer van het opvanghuis voor jonge kwetsbare 

vrouwen op te frissen. Voor de inrichting van de woonkamer is het KNR-PIN vaste bedrag toegekend.  

5.000,00 

2020-0009 Bijles Roemeense kinderen  

 Stichting Român în Olanda Het bevorderen van de bekendheid met de Roemeense taal, cultuur 

en beschaving onder personen met een Roemeense achtergrond 

en/of van Roemeense afkomst in Nederland.  

 

 Met dit project willen we de barrière tussen Roemenen en Nederlanders verbreken, door het aanbieden 

van verschillende lessen. De school zal tijdens het project bestaan uit een groep jonge kinderen (2 tot 7 

jaar oud) en een groep oudere kinderen (7 tot 13 jaar). In totaal zullen deze groepen bestaan uit circa 50 

kinderen. Twee leraren voeren wekelijkse lessen uit voor deze twee groepen. Verder is er nog een klas 

waar wekelijks lessen worden gegeven voor een groep van 10 volwassenen. Tijdens de lessen worden 

verschillende onderwerpen uit het dagelijks leven en de Nederlandse cultuur op een speelse manier 

benaderd.  

7.500,00 

2020-0012 Kansrijk Perspectief  

 Stichting Cornerstone Het bieden van laagdrempelige zorg en sociaal activiteiten aan 

kinderen en volwassenen. Het streven naar sociale cohesie en 

bevorderen van de solidariteit. 

 

 Kansrijk Perspectief bestaat uit een aantal activiteiten.1. The break – samen eten met jongeren. 2. 

Jeugdhonk – jongeren kunnen hier inlopen voor gezelligheid, spelletjes doen of een gesprek met de 

leiding. 3. Huiswerkbegeleiding – driemaal per week is er huiswerkbegeleiding.4. Kick-Off - is een 

activiteit voor jongeren met veel gezelligheid en aandacht voor serieuze vragen, vriendschap en 

ontmoeting. 5. Re-integratie – programma van reactivering- en re-socialering voor jongeren.6. 

Coaching en mentoraat – elke jongerenwerker begeleidt een groepje jongeren als mentor. Daarnaast 

bieden we individuele coaching trajecten aan.  

5.000,00 

2020-0021 Kapitaal voor de toekomst  

 Sociale Fondsen Den Haag Verlenen van hulp aan Haagse ingezetenen als deze in een 

bijzondere noodsituatie verkeren 

 

 Een educatiefonds om Haagse ongedocumenteerden in staat te stellen een studie naar keuze te volgen, 

zo nuttig bezig te zijn, zichzelf te ontwikkelen en te verrijken en zo iets voor zichzelf en een ander 

kunnen betekenen. 

9.000,00 

2020-0022 Keep kids safe on internet  
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 Stichting Vital Aid Foundation Een bijdrage leveren aan de integratie van de Afrikaanse Diaspora 

in de Nederlandse samenleving/cultuur.  

 

 

Het project bestaat uit een 10-delige oriëntatiecursus voor moeders zowel als een 6-delige creatieve 

onlinecursus voor tieners. Dit bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten van 2, 5 uur per keer. De 

deelnemers leren hoe zij het internet en enkele social media op een veilige manier kunnen gebruiken. 

Daarnaast leren zij in de cursus hoe zij op een open en vertrouwde manier met hun kinderen kunnen 

communiceren over het gebruik van social media. Aan de creatieve online workshops voor kinderen, 

zullen maximaal 15 deelnemers, tieners in de leeftijd van 11-16 jaar deelnemen. Zij zullen leren om 

content te maken voor social media zoals korte filmpjes. Op hun beurt zullen zij de opgedane 

vaardigheden aan hun moeders leren, door middel van dialoog en demonstratie.  

8.000,00 

2020-0025 Social Urban Sports College  

 Stichting Dansh Urban Sports Het (doen) bevorderen van de sociale mobiliteit van een persoon of 

groep door middel van Urban Sports. 

 

 Het Social Urban Sports College is innovatief in de manier waarop de diensten en activiteiten worden 

aangeboden. Urban sports hebben een belangrijke plaats in de jongerencultuur. Sport, dans, muziek, 

mode en street art verbinden op een informele manier. Het is een lifestyle met een sterke identiteit en 

raakt jongeren in hun passie! Met dit project willen jongeren meer betrekken bij de samenleving door 

middel van een wijkgerichte, vraag gestuurde aanpak. Nuttige activiteiten doen dus, waarbij het mes 

aan twee kanten snijdt. Kansarme jongeren werkervaring op laten doen. Op die manier willen we de 

eigen kracht optimaal versterken. 

10.000,00 

2020-0036 JobHulpMaatje Leiden e.o.  

 Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. Hulp bieden aan kwetsbare burgers  

 De stichting begeleidt en ondersteunt mensen in hun zoektocht naar werk, voornamelijk met een 

grotere afstand tot arbeid, zodat zij beter bemiddelbaar worden en als vrucht werk vinden, al dan niet 

betaald. 

9.500,00 

2020-0040 Lezen en praten met je kind 0-4 jaar, 3e jaar  

 Stichting Taal doet meer Taalstimulering bij kinderen  

 Dit project pakt de taalachterstand van kinderen bij de basis aan. Dit project biedt ouders praktische 

ondersteuning. Door samen te werken aan taalvaardigheid van kinderen steken ze zelf ook het nodige 

op en hebben ze er plezier in. 

12.700,00 

2020-0042 JobHulpMaatje, 2e jaar  

 Stichting Utrecht op Orde Werkzoekenden begeleiden naar een baan  
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 JobHulpMaatje kent drie fases: 1. De preventieve fase, waarbij problemen voorkomen kunnen worden. 

2. De fase waarbij vaak al professionele hulpverlening aanwezig is en een ‘maatje’ als steuntje in de rug 

kan dienen. 3. De nazorgfase waardoor terugval voorkomen kan worden. 

10.000,00 

2020-0043 Mentorproject van Afkomst naar Toekomst  

 Stichting De Kim Syrische nieuwkomers helpen bij het vinden van een baan  

 Het project wil vrijwilligers activeren om nieuwkomers aan de hand van hun opleiding en talent te 

brengen naar scholing en werk. Het streven is om het project na drie jaar op eigen benen te hebben 

staan en over te dragen aan de gemeente Almere. Er worden cursussen en trainingen aangeboden en er 

is individuele begeleiding. 

10.000,00 

2020-0054 Uitbuiting en uitsluiting  

 Stichting Elizabeth Foundation voorkomen van mensenhandel en hulp bieden aan slachtoffers  

 Het ontwikkelen van een lespakket voor zowel midden- als bovenbouw van basisscholen met als 

thema "uitbuiting en uitsluiting" en het houden van een mini-symposium t.g.v. 5-jarig bestaan van de 

stichting. Het lespakket wordt aangeboden aan de Kinderombudsvrouw en de nationaal rapporteur 

mensenhandel.  

2.500,00 

2020-0055 Budgetmaatjes070 - 2020  

 Stichting STEK voor Stad en Kerk Vergroten van zelfredzaamheid van mensen met schulden  

 

STEK traint de vrijwilligers intensief met bijvoorbeeld iedere acht weken een intervisiebijeenkomst. Dit 

naast individuele begeleiding van coaches en projectleiders van STEK. Over de in 2019 gestarte 

samenwerking met Aegon in het programma Van Schulden naar Kansen is STEK positief. Aegon is ook 

gevraagd een financiële bijdrage aan dit project te leveren. De pilot voor jongeren, samen met het 

Jongeren Perspectief Fonds, en wordt in 2020 geëvalueerd. 

10.000,00 

2020-0057 Mensen van Overal 2020  

 Stichting Mensen van Overal Steun aan kwetsbare mensen  

 Momenteel is er een telefonische hulplijn, vier keer per week een inloopsspreekuur (gemiddeld 10 

personen per dag) en een facebookpagina die veel wordt bezocht 11.000 bezoekers in 2019) Het project 

wil de jonge organisatie een steviger basis geven door het voor 0,5 fte aantrekken van een coördinator. 

Fonds 1818 heeft hierbij al hulp via de sesamacademie aangeboden. 

15.500,00 

2020-0068 Participatie Maatjes, 3e jaar  

 Stichting Voor Elkaar Zwolle Voorkomen van schuldenproblematiek  

 Vrijwilligers worden geselecteerd volgens strenge selectiecriteria. Zij krijgen een intensieve en 

verplichte driedaagse training. Die training is inhoudelijk vormgegeven door het landelijk servicepunt 

5.000,00 
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SchuldHulpMaatje en andere sociale partners met expertise. De participatie Maatjes worden gekoppeld 

aan een nieuwe Nederlander. 

2020-0069 Integratie door activiteiten en werk, 2e jaar  

 Stichting Da Capo Voorkomen van schuldenproblematiek  

 Taalvaardigheid bevorderen om te kunnen integreren in de maatschappij door activiteiten en werk 

door formeel en informeel taalonderwijs bij elkaar te brengen. De focus bij dit project ligt op meer 

uitstroom naar (vrijwilligers)werk en samenwerking met andere taalscholen. 

10.000,00 

2020-0071 Ondernemersprogramma voor nieuwkomers  

 Stichting Refugees Forward Bevorderen economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 

nieuwkomers 

 

 

Dit doet Forward door ondernemingsmodules aan te bieden waarin nieuwkomers intensieve lessen en 

trainingen krijgen van topinstituten op het gebied van ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling en 

cultuur. Daarnaast worden nieuwkomers gecoacht door professionele mentoren uit het bedrijfsleven 

en krijgen zij ondersteuning van getalenteerde studenten die allen op vrijwillige basis meehelpen.  

15.000,00 

2020-0076 Uitbreiding van herstelplekken voor mensen met een eetstoornis 2020    

 Stichting JIJ Stichting JIJ wil op een laagdrempelige manier het dagelijks 

functioneren van mensen met eetproblematiek en naasten 

verbeteren. 

 

 Jaarlijks wordt informatie, steun en advies verleend aan minimaal 2000 mensen en volgen er zo’n 100 

mensen een persoonlijk begeleidingstraject. De hulpvragen zijn de afgelopen jaren fors gestegen en 

zullen naar verwachting verder oplopen. Om aan de vraag te kunnen voldoen wil Stichting JIJ in 2020 2 

extra zelfhulpgroepen en 130 uur aan individuele begeleiding organiseren.  

3.000,00 

2020-0077 Nieuwe groepswoning voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking  

 Stichting Klein Voorhout Klein Voorhout biedt kinderen en jongeren met een licht 

verstandelijke beperking die (tijdelijk) ondersteuning nodig 

hebben, een thuis en een toekomst 

 

 In de locatie in Beerta wordt een nieuwe groepswoning gecreëerd. Doorgaans blijven de kinderen 

ongeveer twee jaar hier wonen en in die tussentijd worden ze getraind en geleerd om zoveel mogelijk 

op hun eigen benen te kunnen staan. Deze groepswoning willen we inrichten en het dak geschikt 

maken.  

5.000,00 

2020-0083 Inrichting Buurt- en Biljartcentrum  
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 Stichting Buurt- en Biljartcentrum Het doel is om Castricum ruimten beschikbaar te stellen voor 

buurtprojecten, maatschappelijke functies en activiteiten en voor 

diverse stille sporten, zoals biljart, bridge, schaken, dammen.  

 

 Na ruim 37 jaar zijn wij dan ook zeer verheugd met het feit dat er een nieuw multifunctioneel centrum 

wordt gerealiseerd. Door de betrokkenheid van vele vrijwilligers, wijkbewoners en aannemers wordt 

er met man en macht gewerkt aan het nieuwe buurt- en biljartcentrum. Dit heeft er toe geleid dat de 

realisatie van het buurt- en biljartcentrum steeds een stapje dichterbij komt, waardoor wij inmiddels tot 

de voorbereidingsfase van de inrichting van de diverse ruimten zijn gekomen.  

5.000,00 

2020-0086 gezinsweken  

 Stichting Tante Lenie Het bijdragen aan de verbetering of herstel van het gezinsproces en 

de onderlinge balans van gezinsleden, binnen gezinnen die te 

maken hebben met een ernstig of langdurig ziek kind, ten gevolge 

van een ongeval, chronische of levensbedreigende ziekte. 

 

 

Stichting Tante Lenie gelooft in de kracht van de saamhorigheid. We willen laten zien dat je een 

keerpunt kunt bereiken wanneer mensen, met handicap en zonder handicap, de handen ineenslaan. 

Dit doen wij door middel van het organiseren van een gezinsweek voor onze doelgroep. Het met 

elkaar omgaan, het gezamenlijk ontspannen en uitwisselen van ervaringen met andere gezinnen geeft 

kinderen en ouders extra kracht, steun en verbondenheid om na deze week met hernieuwde energie en 

inzichten verder te gaan met het dagelijkse leven rondom het zieke kind. 

5.000,00 

2020-0087 Werven/opleiden SchuldHulpMaatjes en Kwaliteitsmanagement  

 Stichting SchuldHulpMaatje Den 

Haag 

Hulp bieden aan mensen met schulden  

 De SchuldHulpMaatjes begeleiden de hulpvragers op terreinen als inkomstenvermeerdering en 

uitgavenreductie, administratie, het treffen van financiële regelingen en, indien nodig, het verwijzen 

naar de schuldsanering. 

5.000,00 

2020-0093 Hexhog  

 Stichting Eetsj-Outdoor aanbieden van buitensportactiviteiten aan mensen met een 

beperking 

 

 In Goirle kunnen we daarvoor beschikken over een Klim- en Avonturenbos met een hoogteparcours 

dat ook geschikt is voor "rolstoelers" en vele andere materialen. Bij al deze activiteiten kan de Hexhog 

(een 3 assige elektrisch aangedreven terreinwagen) behulpzaam zijn om de leefwereld van mensen met 

een beperking te vergroten; hun zelfstandigheid te bevorderen Een filmpje laat de mogelijkheden van 

de Hexhog zien op: http://www.youtube.com/watch?v=MX7qbOdgHzA 

5.000,00 

2020-0096 Van Regionale Naar Landelijke Impact  
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 YETS Foundation YETS Foundation zet sport en rolmodellen in om kwetsbare 

jongeren met een verhoogd risico op maatschappelijke uitval in 

hun kracht te zetten en te begeleiden naar zelfstandige deelname 

aan de samenleving. 

 

 Met dit project wilt YETS Foundation zichzelf in staat stellen om zich als organisatie door te 

ontwikkelen als franchisegever. Randvoorwaarde voor nieuwe franchisees is dat zij minimaal twee jaar 

lang bij YETS Foundation werkzaam moeten zijn voordat zij met de interventie aan de slag kunnen. In 

september 2021 wordt de eerste pilot-franchise YETS Groningen gestart. Inmiddels is YETS Foundation 

al in gesprek met andere steden om toekomstige franchisenemers hetzelfde traject te laten doorlopen. 

20.000,00 

2020-0102 Realisatie herinrichting woongroep Mozart  

 Stichting Woongroep Mozart in stand houding van een woongroep voor jongeren met een licht 

verstandelijke beperking 

 

 Woongroep Mozart wil met de vernieuwde gemeenschappelijke woonruimtes de jongeren stimuleren 

samen muziek te maken, spelletjes te doen, taarten te bakken en koken, etc. Ook samen sporten en 

gezamenlijke activiteiten met de buurt, zullen leiden tot meer sociale cohesie in wijk waarbij deze 

kwetsbare doelgroep wordt betrokken. 

5.000,00 

2020-0105 Huiskamer 2020  

 Stichting Huiskamer voor 

Vluchtelingen  

Centrum voor informatie, advies begeleiding en dagopvang van 

(ongedocumenteerde) vluchtelingen 

 

 Met behulp van een coördinator wordt de Huiskamer met en door vluchtelingen gerund. De 

Huiskamer is volledig geïntegreerd in de stad Eindhoven. Iedere dag, behalve zondag, worden 

maaltijden gekookt door vluchtelingen voor vluchtelingen samen met bewoners en vrijwilligers. 

Verder worden vluchtelingen opgeleid tot expert sociale media door een docent, is er een 

fietsenwerkplaats en naaiatelier. Je zinnen verzetten is het geheim om even niet te hoeven denken aan 

de onzekere verblijfssituatie waarin de vluchtelingen verkeren, als ook om trauma’s opgelopen in het 

thuisland een plek te kunnen geven.  

10.000,00 

2020-0111 Toekomst Muziek – De Combinatie van Muziek en Hulp die Werkt  

 Stichting Toekomst Muziek Het doel van stichting Toekomst Muziek is om jongeren op allerlei 

leefgebiedentussen de 12 en 23 jaar met meervoudige (sociaal 

pedagogische) problematiek te versterken door de inzet van 

muziek. 

 

 Talent is dan ook het uitgangspunt van stichting Toekomst Muziek en niet de problemen van jongeren. 

We helpen met een hulpverleningstraject op maat door onder andere scholing, schuldhulpverlening en 

loopbaanbegeleiding. De begeleiding vindt plaats in verschillende fases: Intake, Creatie, Presentatie en 

7.500,00 
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Nazorg. Tijdens dit maatwerkproces wordt een band opgebouwd met de jongeren, gebaseerd op 

muziek.  

2020-0115 Positive Sisters  

 Stichting ShivA Doelstelling is mensen met hiv (weer) toegang te laten vinden tot 

hun eigen krachtbronnen om zo persoonlijke antwoorden te 

kunnen geven op hun geloofs- zingevings- en levensvragen.  

 

 

ShivA heeft een aanpak ontwikkeld om juist de groep niet-westerse migrantenvrouwen met hiv te 

bereiken, in nauwe samenwerking met onder andere hiv-verpleegkundigen van ziekenhuizen. Sleutel 

tot succes is de inzet van vrouwen met hiv die dezelfde culturele en religieuze achtergrond hebben en 

die zich vrijwillig inzetten, de zgn. Positive Sisters. Deze pastorale Positive Sisters worden door ShivA 

opgeleid en intensief begeleid. Inmiddels is deze aanpak onderdeel geworden van de medische 

zorgtraject en heeft ook het Oranjefonds het project omarmd. 

16.000,00 

2020-0116 Welterustenkus  

 Stichting Expertisecentrum 

Oefenen.nl 

In een inclusieve samenleving realiseert Oefenen.nl educatieve en 

multimediale oefen- en instructie-programma’s voor volwassenen 

die vaardigheden nodig hebben om mee te kunnen doen.  

 

 Met een televisieserie, een liedjes-app en ondersteunende taaloefeningen op de computer zet het 

project Welterustenkus slaapliedjes in om geborgenheid, familiegeletterdheid, diversiteit en sociale 

cohesie te bevorderen. Dit oefenmateriaal geeft ouder en kind handvatten hoe zij een gesprekje kunnen 

hebben over het specifieke slaapliedje en het liedje kunnen oefenen, aangevuld met talige oefeningen. 

Op deze manier verbinden ouder en kind de eigen taal en cultuur in een activiteit om samen de nieuwe 

taal eigen te maken. Er wordt samengewerkt met de vrijwilligers van De VoorleesExpress en de 

medewerkers van peuteropvang Spelenderwijs. 

10.000,00 

2020-0127 Forensische Zorg Ontwikkelplan 2020-2022  

 Gevangenenzorg Nederland Ondersteuning van gevangenen en hun familie tijdens het verblijf 

in de gevangenis, en de periode daarna van re-integratie in hun 

familie, leefomgeving en arbeidssituatie.  

 

 

In de afgelopen jaren is ons bezoekwerk voor mannen en vrouwen binnen de Forensische sterk zorg 

gegroeid. In 2019 is het aantal hulpvragers van het bezoekprogramma Forensische Zorg gegroeid naar 

151 trajecten ten opzichte van 112 in 2017. In 2020 is het doel dit aantal uit te breiden naar 155 trajecten. 

Meer specifiek willen we ons ook richten op het aanbieden van SOS Cursussen in de Van 

Mesdagkliniek.  

25.000,00 

2020-0131 Pak je Kans Arnhem  
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 Stichting The New Entrepreneur Het toeleiden en begeleiden van werkloze jongeren en vroegtijdig 

schoolverlaters in de leeftijd van 16-27 jaar, naar een 

toekomstbestendige, zelfstandige bron van inkomsten uit het 

ondernemerschap, bij het vinden van een baan of terugkeer naar 

school. 

 

 Jongeren starten gedurende het project een eigen bedrijf en worden getraind, in contact gebracht en 

gekoppeld aan het bedrijfsleven door te gast te zijn bij bedrijven. Daarbij worden de deelnemers 

gecoacht door een oud ondernemer die ze met zijn ervaring en netwerk zal ondersteunen.  

7.000,00 

2020-0133 Doe-het-zelf-circus  

 Stichting Wolkentheater Met theatervoorstellingen en kunstzinnige activiteiten steun te 

bieden aan de vluchtelingenkinderen in asielzoekerscentra in 

Nederland. 

 

 Wij willen kinderen via workshops voorafgaand aan de optredens zoveel mogelijk activeren. Tijdens 

de workshop veranderen de kinderen in 'piste-klare' jongleurs, koorddansers, acrobaten, krachtpatsers, 

clowns, fakirs, en nemen vervolgens actief deel aan de voorstelling. Van alle voorstellingen wordt ook 

een videoregistratie gemaakt die later in de vorm van DVD en/of weblink aan kinderen/AZC’s ter 

beschikking wordt gesteld. DOE-HET-ZELF-CIRCUS is bedoeld voor kinderen van 3 tot 12 jaar en hun 

ouders, maar ook alle geïnteresseerden, groot en klein, van binnen en buiten de AZC’s.  

7.500,00 

2020-0134 New@home Zuidoost Drenthe  

 Solidair Groningen & Drenthe De stichting heeft ten doel het mobiliseren, activeren en steunen 

van personen, groepen, organisaties en instellingen in haar 

werkgebied, die vanuit een katholieke levensbeschouwing willen 

bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en 

op 

 

 Maatjesproject New@Home richt zich op het vergroten van het sociaal, cultureel en emotioneel kapitaal 

van jonge nieuwkomers die naar een ISK gaan. Via New@home wordt een jonge nieuwkomer, 

gedurende de periode van één schooljaar, gekoppeld aan een maatje. Het maatje is een student of 

vrijwilliger van 18-30 jaar oud, zodat het maatje goed kan aansluiten bij de belevingswereld van de 

jonge nieuwkomer. 

7.500,00 

2020-0137 Inspiratiedagen voor mantelzorgers en mantelzorggezinnen  

 Stichting Dominicanenklooster 

Huissen 

Vanuit Dominicaanse traditie, in een gedeelte van het klooster te 

Huissen dan wel elders aan bedrijven, instellingen, groepen en 

individuen een mogelijkheid bieden tot bezinning, bezieling en 

beweging. 
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 In Nederland zorgen circa 4 miljoen mensen als mantelzorger of vrijwilliger langdurig en onbezoldigd 

voor een zieke of hulpbehoevende naaste. Uit onderzoeken blijkt dat een fors deel van de 

mantelzorgers overbelast is Om deze mantelzorgers even uit hun zorgmodus te halen, worden deze 

inspiratiedagen georganiseerd.  

10.000,00 

2020-0138 Inspiratieweek voor vluchtelingen, statushouders en hun kinderen  

 Stichting Dominicanenklooster 

Huissen 

Vanuit Dominicaanse traditie, in een gedeelte van het klooster te 

Huissen dan wel elders aan bedrijven, instellingen, groepen en 

individuen een mogelijkheid bieden tot bezinning, bezieling en 

beweging. 

 

 Het klooster organiseert met ziel en zaligheid een inspiratieweek voor vluchtelingengezinnen. De 

volgende onderdelen zijn in het programma opgenomen- rondleiding en inleiding-workshop 

zingeving- workshop meditatie- wandeling- workshop schilder je levensweg- filmavond en napraten- 

uitje- afsluiting en terugblik. 

10.000,00 

2020-0139 Veilige Veste Capelle aan den IJssel  

 Stichting Fier Gebruikte, misbruikte, uitgebuite en mishandelde kinderen en 

jongeren veiligheid, bescherming én behandeling bieden. 

 

 

Fier is de enige organisatie in Nederland die zich specifiek richt op jonge slachtoffers van 

loverboys/pooiers/mensenhandelaren en eer gerelateerd geweld. Fier richt zich juist op het doorbreken 

van de onderliggende patronen, zoals: revictimisatie (herhaald slachtofferschap), recidive (herhaald 

daderschap) en intergenerationele overdracht van geweld en deprivatie. Vaste bijdrage aan 

inrichtingskosten is toegekend voor de nieuwe locatie in Capelle aan den IJssel.  

5.000,00 

2020-0140 Implementatie Gebarenles Lotte & Max  

 Stichting Praten met je handen De missie van Stichting Praten met je Handen is om het contact 

tussen dove en slechthorende mensen, met- en zonder beperking te 

stimuleren en daarmee een inclusieve samenleving te bevorderen. 

 

 Wij willen onze lesmethode implementeren op scholen voor jonge kinderen met of zonder spraak- of 

gehoorbeperking om sociaal isolement en leer- of taal achterstanden te voorkomen. Per projectperiode 

nemen 25 scholen deel aan de implementatie ‘Lotte & Max’. - 70% van de scholen hebben het 

lesprogramma ‘Gebarenles met Lotte & Max’ structureel geïmplementeerd in hun curriculum. Teach 

the Teacher training en e-module:- Er is een opleiding ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers en 

leerkrachten waardoor zij voldoende kennis binnen de organisatie hebben en zelf in staat zijn hun 

eigen teamleden te motiveren en te instrueren. 

15.000,00 

2020-0141 Project Kans jaar 3  
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 Stichting IBCE Het behartigen van de belangen van jongeren van twaalf tot dertig 

jaar in de provincie Zuid-Holland 

 

 Project Kans begint binnenkort aan haar derde jaar en is in de afgelopen twee jaar steeds meer 

afgestemd op de behoefte van de doelgroep. Project Kans bestaat uit zeven onderdelen: 

Taalbegeleiding, Huiswerkbegeleiding, Jongerenmaatjes, Expressie werkruimte, Themataallessen, 

Excursies, Zomeractiviteiten. Kort gezegd ondersteunen wij statushouders gezinnen met hun 

integratieproces in Nederland door een focus op taal, ontwikkeling en saamhorigheid. 

5.000,00 

2020-0143 KunstLab  

 Stichting de Vrolijkheid De doelstelling van de Vrolijkheid  is om met kunst te investeren in 

de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun 

ouders woonachtig in azc’s. 

 

 

Er worden workshopreeksen georganiseerd in uiteenlopende kunstdisciplines als muziek, dans, 

beeldende kunst, en film of fotografie. Zo verbeelden zij op eigenzinnige wijze hun verhaal. Ieder 

project in KunstLab wordt afgesloten met een presentatie. In KunstLab doen de jonge azc bewoners 

een kunstzinnige ervaring op die hen helpt weerbaarder en veerkrachtiger te worden. Eigenschappen 

die de rest van hun leven van belang zijn.  

25.000,00 

2020-0147 Professionalisering/uitbreiding SchuldHulpMaatje Bernheze  

 Stichting SchuldHulpMaatje 

Bernheze 

Begeleiden van mensen met schuldenproblematiek naar financiële 

zelfredzaamheid 

 

 Gezien de te verwachten toename van de schuldenproblematiek, het aantal hulpvragers en een 

toenemende noodzaak tot persoonlijke begeleiding van hulpvragers wil SchuldHulpMaatje Bernheze 

in de komende jaren de organisatie uitbreiden en verder professionaliseren.  

6.000,00 

2020-0148 Taalteam: speciaal voor anderstalige doven en slechthorenden in Nederland  

 Stichting Welzijn Doven 

Amsterdam 

Het doel van de stichting is de bevordering van het materieel en 

geestelijk welzijn van doven en organisaties van en voor doven in 

Amsterdam en omstreken, en het stimuleren van de dovencultuur. 

 

 Het Taalteam is een NT2-lesprogramma (Nederlands als Tweede Taal) voor anderstalige doven en 

slechthorenden in Amsterdam en omstreken. Tijdens het lesprogramma leren de cursisten de 

Nederlandse cultuur kennen, de normen en waarden en de taal en gebarentaal. Aanvullend worden de 

cursisten wegwijs gemaakt in de Nederlandse maatschappij. Zij worden geassisteerd door vrijwilligers 

van SWDA, studenten Nederlandse Gebarentaal/Nederlands en Sociaal Pedagogisch Hulpverlening. 

Het lesmateriaal ontwikkelen de docenten samen met de studenten. Er wordt op toe gezien dat het 

lesmateriaal aansluit op de kwaliteitseisen van het Europees Referentie Kader (ERK) 

(niveauomschrijvingen voor moderne, vreemde talen). 

10.000,00 
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2020-0150 inrichting woongroep de Vlinder  

 Zorgstichting Woongroep De 

Vlinder 

Het komen tot een woongroep voor een tiental personen met een 

verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met een 

lichamelijke beperking. 

 

 Het gaat om de inrichting van de algemene ruimten van een woongroep voor 10 jong volwassenen met 

een verstandelijke beperking in Schaijk 

5.000,00 

2020-0163 Ontwikkelen trainingen vraag en aanbod  

 Stichting Netwerk Dak De ondersteuning van missionair diaconaal presentiewerk voor en 

met mensen in de marge van de samenleving. De stichting richt 

zich in haar ondersteuning op diverse doelgroepen: vrijwilligers, 

professionals en alles wat daar tussen zit. 

 

 In 2019 werd voor het tweede jaar het project ‘Ontwikkelen trainingen vraag en aanbod’ uitgevoerd. 

Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat krijgen steeds meer bezoekers en de problemen 

worden complexer. Voor de vrijwilligers is het makkelijk. Bovendien zijen er meer bezoekers die 

vrijwilliger worden. De laatste jaren groeit dan ook de behoefte om vrijwilligers te trainen. Netwerk 

DAK kreeg in 2019 meer leden en we zien dat de inloophuizen actief aan hun toekomst werken.  

10.000,00 

2020-0165 maatschappelijke hulpverlening prostituees en uitstapbegeleiding uit prostitutie   

 Stichting De Haven veldwerk prostitutie maatschappelijk werk en uitstapprogramma 

voor mensen in de seksindustrie 

 

 

Bieden van maatschappelijk werk op maat op 10 leefgebieden en bieden van ondersteuning op maat 

voor (grotendeels) vrouwen en transgenders die uit de prostitutiesector willen stappen.  

20.000,00 

   

Corona-noodhulp   

1 Stichting Haella: Project kleinecoronahulp samenwerking met 22 fondsen  

 Noodhulp door burgerinitiatieven voor daklozen en mensen zonder papieren in de vorm van het 

verstrekken van voedsel. Ook projecten gericht op het voorkomen van eenzaamheid van ouderen en 

mensen in verzorgingshuizen en psychiatrie. Het beschikbare budget van Kleinecoronahulp is 250.000 

euro. Er zijn inmiddels 158 projecten goedgekeurd.  

25.000,00 

2 Stichting Netwerk Dak: Noodfonds inloophuizen  

 In totaal is aan inloophuizen en dak- en thuislozenopvang aan noodhulp uitgegeven 172.500 euro. Het 

betrof met name vergoedingen voor aanschaf van coronaproof materialen zoals spatschermen, 

plexischermen, schoonmaakmiddelen, alternatieve maaltijdenvoorzieningen en noodhulp. 

15.000,00 
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3 Voedselbanken Nederland: Calamiteitenfonds Voedselbanken  

 In één klap is de urgentie van de voedselbanken duidelijk geworden. Bij een groot aantal 

voedselbanken is al een flinke groei (10- 15 %) van nieuwe klanten te zien in de afgelopen maand. 

De organisatie verwacht nu, dat 2020/2021 een steile en geen gefaseerde groei van klanten zal laten 

zien. De afgelopen maanden heeft de organisatie laten zien zich op tal van terreinen snel te kunnen 

aanpassen aan de omstandigheden. Alles is er op gericht voedselnood bij klanten te voorkomen, 

continuïteit en noodzakelijke groei te kunnen waarborgen en het vertrouwen dat fondsen in de 

organisatie hebben, waar te maken. 

 

 

 


