Jaarverslag 2015
Gère Paulussen Leefkringhuis

Wij doen wat elke hulpverlener zou moeten doen:
zo snel en direct mogelijk hulp geven aan mensen die er op
eigen kracht niet meer uitkomen.

Jaarverslag 2015 Leefkringhuis.indd 1

21-06-16 11:44

Inhoud
1. Inleiding

5

2. Het aanbod van het Gère Paulussen Leefkringhuis 9

Jaarverslag 2015 Leefkringhuis.indd 2-3

3. Hulpvragen en hulpaanbod in 2015

15

4. Beleidsveranderingen in 2015

19

5. Onze weldoeners en helpers

23

6. Samenwerkingspartners in Amsterdam

25

Colofon

27

21-06-16 11:44

1. Inleiding
Anders dan in voorgaande jaren leest u ons
jaarverslag dit keer in een mooi jasje, met
fraaie foto’s, zorgvuldig opgemaakt en geproduceerd door professionals. Vanwaar deze
wijze van uitgeven? Directe aanleiding is het
feit dat wij in 2015 ons dertigjarig bestaan
vierden. Die mijlpaal mocht best wel door een
mooie jubileumuitgave van ons jaarverslag
aandacht krijgen.
In mei 2015, in de Koekoeksstraat, was het groot
feest. Talloze vrienden, bekenden, cliënten en
oud-cliënten, medewerkers en oud-medewekers,
gemeentebestuurders, buurtbewoners en
kinderen kwamen op een zonnige woensdagmiddag langs om het dertigjarig jubileum samen
te vieren. Een miniconferentie over nieuwe
vormen van financiering, de allerlekkerste ijsjes
van IJskoud de Beste, het grote springkussen
bomvol kinderen, de verschillende buurtkoren die
mooie smartlappen ten gehore brachten, smakelijke taarten van bakkerij Sjoerd van Willes, de
uitreiking van het gedenkboek over het Leefkringhuis door stadsdeelvoorzitter Coby van Berkum,
het opspelden van het André Volten-ereteken van
Noord op de revers van onze directeur Paul
Scheerder, de mooie muziek op straat van de –
helaas in het voorjaar van 2016 overleden –
musicus Jos de Rooij en een onafzienbare reeks
van vrolijke én serieuze activiteiten kenmerkten
het feestelijke karakter van deze dag.
In het vorige jaarverslag noemde Paul Scheerder
de afgelopen periode van dertig jaar een periode
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vol onvergetelijke momenten, hele mooie, maar
ook hele verdrietige herinneringen. In die dertig
jaar had het Leefkringhuis te maken met vijf
dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld: vier
moeders en één kind. Dat geeft alleen al aan hoe
belangrijk het Leefkringhuis is als het gaat om de
opvang van wanhopige mensen en alleengelaten
kinderen. En ondanks onze zorg over schrijnende
situaties was het fijn om ook eens met elkaar
het 30-jarig bestaan van het Leefkringhuis met
elkaar te vieren.
Bestaansrecht Leefkringhuis in de Vogelbuurt
Tegelijk was 2015 ook weer een jaar waarin de
hulpverlening elke dag doorging, een jaar waarin
wij hulpvragers, ouders en kinderen, als vanouds
probeerden te helpen om hun leven op orde te
krijgen. Een jaar waarin wederom de ellende en
de uitzichtloosheid van armoede en perspectiefloosheid het dagelijks leven van hulpvragers beheersten. Wat armoede betreft: in de Vogelbuurt
is die nooit weggeweest. Integendeel, de buurt
neemt een prominente plaats in op de lijst van
achterstandswijken in Nederland, al gaat het héél
langzamerhand wat beter. Talloze schrijnende
situaties doen zich dagelijks voor, wat nog
verergerd wordt door het wegvallen van natuurlijke vangnetten als familie, buren en vrijwilligers.
Met de ‘leefkringgedachte’ hopen wij deze
lacunes te vullen.
In de afgelopen dertig jaar heeft het Leefkringhuis meer dan zijn bestaansrecht bewezen. Niet
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alleen door de ambulante hulp via de spreekuren
en de opnames van moeders en/of kinderen, vaak
in crisissituaties. Maar ook door nauw samen te
werken bij de aanpak van armoede en andere
sociale verschijnselen als opstapelende schulden,
te weinig eten, niet mee kunnen doen aan sport
of schooluitjes, de formulieren- en toeslagengekte van de overheid en andere instanties,
werkloosheid, inkomensverlies, dreigende
huisuitzetting, huiselijk geweld, afsluiting van
gas en licht. De twee voedselbanken die wij
beheren hadden het ook in 2015 heel druk.
In het verslagjaar waren er talloze Noorderlingen
die niet meeprofiteerden van de aantrekkende
werkgelegenheid en de onmiskenbare vermindering van de ernst van de economische crisis.
Woonlasten en zorgkosten bleven ook in 2015
stijgen. Heel veel mensen met een smalle of
erger nog: nagenoeg lege beurs, konden de
eindjes maar heel moeilijk aan elkaar knopen.
De huur niet kunnen betalen betekent voor
menigeen uiteindelijk een onverbiddelijke
huisuitzetting en dan komt het Leefkringhuis in
beeld, als laatste redmiddel, als tijdelijke slaapen hulpvoorziening, als effectieve vluchtheuvel
om kinderen en hun moeders een nieuw perspectief te bieden met een dak boven het hoofd.
Dat doen onze no-nonsense professionals en
vrijwilligers met hoofd, hart en handen onder het
motto ‘Het komt goed’.
Het is deze onvoorwaardelijke aanpak, methodiek
zo u wilt, die in het jubileumjaar 2015 de journalist
en publicist Tom Tossijn heeft geïnspireerd tot het
schrijven van het herdenkingsboek over dertig
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jaar Leefkringhuis in de Vogelbuurt: ‘Geen zee te
hoog’. Voor veel bestuurders en professionals in
de Amsterdamse jeugdzorg werd daarmee onze
onvoorwaardelijke keus voor effectieve, snelle
hulp bij zo ongeveer alle hulpvragen die er maar
zijn, levend en aanschouwelijk. Als je niet wist
wat het betekent om consequent hulp te bieden
in een van de armste wijken van Nederland, weet
je het nu na lezing van het boek.
Financiële toekomst
In dit jaarverslag leest u hoe wij in 2015 hulp
verleenden aan de vele Noorderlingen die ons
wisten te vinden. Ook leest u welke hulpvragen
en problemen in het verslagjaar opvielen of zijn
veranderd ten opzichte van voorgaande jaren.
Daarnaast ziet u hoe onze instelling zich ook
financieel overeind wist te houden en continuïteit
in financieel beleid voorop stelde. U leest ook hoe
wij met de hulp van professionals van diverse
Amsterdamse Rotaryclubs in 2015 hebben
gezocht naar nieuwe vormen van cofinanciering,
sponsoring door het bedrijfsleven en crowdfunding, met gemeente en bedrijfsleven. De vooruitzichten op een gezonde financiële toekomst
van ons Leefkringhuis zijn daarmee toegenomen.
Daarvoor zijn wij alle sympathiserende meedenkers en hulptroepen zeer erkentelijk. De
financiële jaarstukken worden separaat van dit
jaarverslag gepubliceerd; alleen de belangrijkste
kerncijfers nemen wij mee in de voorliggende
tekst.

ontvangen. Het is altijd sappelen. De subsidie
wordt immers verstrekt op grond van een jaarlijkse maximale begroting, niet op grond van de
werkelijke hoeveelheid zorg en ambulante hulp
die groeit naar gelang de hulpbehoefte in Noord.
Dat betekent dat we elk jaar weer tegen tekorten
aankijken, die dan worden aangevuld door tal van
acties en giften uit de lokale samenleving. In feite
zou je kunnen spreken van cofinanciering door
gemeente, bedrijfsleven en particulieren. Daarom zijn de hulptroepen uit Rotary, bedrijfsleven,
fondsen en vrienden zo belangrijk voor ons: om
ons werk onder een positief financieel gesternte
voort te kunnen blijven zetten. De nieuwe inzichten van charitas, bedrijfsleven én gemeentelijke

overheid in de ‘social impact bonds’ met geldstromen die elkaar wederzijds versterken, zijn
dan ook zeer interessant. We hopen dit in gang
gezette proces van wederkerigheid van financiering door bedrijfsleven en overheid in 2016
positief af te ronden. Daarmee zou een grote zorg
voor bestuur, directie en medewerkers worden
weggenomen.

Amsterdam-Noord, 30 juni 2016
Karel Visscher,
voorzitter bestuur Stichting Leefkringhuizen
Nieuwendammerham

Er is één groot nadeel aan het nooit nee verkopen
aan de mensen die hulp nodig hebben: zo’n solidaire grondslag kost meer geld dan we jaarlijks

Gère Paulussen Leefkringhuis | Jaarverslag 2015 | 7

21-06-16 11:44

2. Het aanbod van het
Gère Paulussen Leefkringhuis
In dit hoofdstuk laten we zien wie het
Gère Paulussen Leefkringhuis nu eigenlijk is,
voor wie we werken en hoe de organisatie van
ons werk en onze instelling eruit ziet.
De kern van onze aanpak is het náást de hulpvrager staan. Diens hulpvraag, diens leven en
diens eigen mogelijkheden staan centraal bij de
hulp die wij dagelijks geven. Wij willen de mensen
aan de onderkant van de Noordse samenleving
duidelijk maken dat ze er dankzij het Leefkringhuis niet meer alleen voor staan.
We bieden nieuwe lichtpuntjes in een donker
bestaan, een luisterend oor én handen uit de
mouwen – zonder waardeoordeel of ingewikkelde
intakes. Solidariteit met de allerarmsten gaat
bij ons boven complexe hulpverleningstrajecten
en onnodig gedetailleerde protocollen. Geen
gesprekstechnieken uit het handboek voor de
maatschappelijk werker, geen langdurige sociale
anamneses, geen lange afsprakenlijsten en
agenda’s die weken in beslag nemen, laat staan
een moreel oordeel over de handel en wandel van
degenen die om hulp aankloppen.
No-nonsense aanpak
Onze professionals en vrijwilligers zijn niet
bureaucratisch en kennen geen uitstelgedrag,
maar ze accepteren bij instanties evenmin een
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‘nee’. Ze voegen zich niet naar complexe bureaucratische procedures. Bij hen is een lage drempel
ook écht een lage drempel: hulp aan iedereen
uit Noord, zo snel als nodig is, zo effectief als
mogelijk is, met het zoveel mogelijk vermijden
van kastje-naar-de-muur. Ze doen vooral met
deze eigenlijk oude methode van social casework
en solidariteit wat elke hulpverlener zou moeten
doen: zo direct mogelijk hulp geven aan mensen
die er niet meer uitkomen. Ze pakken de telefoon
of de computer en regelen het, samen met de
hulpvrager en diens directe omgeving. De motivatie
en de competenties van vrijwillige en professionele
hulpverleners bestaan uit hun vermogen tot
samenwerking, het luisteren naar de verhalen
van mensen in de knel, het snel analyseren
van complexe problemen, stressbestendigheid,
warmte en besluitvaardigheid: allemaal eigenschappen die essentieel zijn in crisissituaties
waar wij bijna dagelijks mee te maken hebben.
Deze methodische, maar tegelijk ook principiële
no-nonsense benadering is de grondslag voor ons
hulpaanbod, het dagelijkse reilen en zeilen van
het Leefkringhuis en daaronder vallende projecten
zoals de twee voedselbanken in de oude wijken
van Noord: Vogelbuurt en Bloemenbuurt. Onze
medewerkers zijn in staat om de meest moeilijke
doelgroepen, die onderhevig zijn aan een grote
mate van complexe problemen, effectief te
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ondersteunen en te helpen, op kortere en langere
termijn. Zo worden onze hulpvragers voorzien in
hun meest primaire levensbehoeften: vertrouwen,
eten en drinken, veiligheid en onderdak.
Verschillende groepen hulpvragers
Wij bieden hulp en tijdelijk onderdak aan
verschillende categorieën hulpvragers:
• Kinderen (0 tot 18 jaar) die anders op straat
zouden zwerven door gebrek aan ouderlijk
toezicht door ziekte, huiselijk geweld of
afwezigheid: 24-uurs opvang in het logeerverblijf
voor acht kinderen
• Tienermoeders die moeten leren omgaan
met hun zwangerschappen en baby’s:
vrouwenopvang: 4 bedden
• Vrouwen bieden we onderdak en veiligheid:
in crisissituaties bij huisuitzetting of huiselijk
geweld (20 bedden voor moeders met en
zonder kinderen)
• Iedereen die bij ons aanklopt op de spreekuren
en ambulante hulp nodig heeft
• Iedereen die geen geld genoeg heeft om gezond
eten te kopen: ons aanbod in de twee voedselbanken
In totaal zijn er 32 bedden voor moeders en
kinderen, vier spreekuren per week, twee
voedselbanken, een tiental buurtprojecten met
bewoners, instellingen, corporaties en actieve buurtgroepen waaraan wij deelnemen. Wij
hebben 16 medewerk(st)ers parttime in loondienst, waarvan het overgrote deel (meer dan 80
procent) hbo-geschoold is. Daarnaast wordt een
hele reeks taken zoals voedseluitgifte, receptie,
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vervoer, onderhoud e.d. uitgevoerd door enkele
tientallen vrijwilligers plus stagiaires van allerlei
opleidingen van het Bredero College in het kader
van korte stages en maatschappelijke stages. De
bezettingsgraad is hoog (bij crisis zetten we wel
eens een extra bed bij in de gang): 104 procent.
Voedselbanken Adelaarsweg en
Akkerwindeweg
Sinds 2002 delen wij voedsel uit aan gezinnen en
alleenstaanden die onder de bestaansnorm leven
en te weinig geld hebben om gezond voedsel te
kopen. Wij werken daarbij nauw samen met de
Stichting Voedselbank Amsterdam, die in de hele
stad voedselbanken voorziet van voorraad vanuit
een centraal verdeelpunt. In 2015 hadden onze
twee voedselbanken bijna 280 huishoudens als
vaste klant: mensen die 1 maal per week een
voedselpakket op een vastgesteld tijdstip ophalen.
Op de vrijdagen delen wij ook andere eerste
levensbehoeften uit zoals kleding, schoeisel e.d.
Incidenteel bemiddelen wij voor de aanschaf
van grotere gebruikersgoederen zoals witgoed,
meubels e.d. De Stichting Jarige Job zorgt voor
een verjaardagsdoos voor jarige kinderen: ook
gezinnen met een heel smalle beurs moeten in
staat worden gesteld het verjaardagsfeest van
hun kinderen te vieren.
In 2015 hebben wij ons georiënteerd op ruimere
locaties voor de voedselbanken. De locaties die
wij nu exploiteren zijn wel erg klein voor de grote
aantallen voedselbankklanten. Daarbij komt dat
wij behoefte signaleren aan meer wederzijds
contact tussen onze klanten. Dit past ook bij onze
inzet om meer groepswerk en buurtinitiatieven te
realiseren/ondersteunen.

Ambulante hulp
In 2015 verleenden wij hulp bij ruim 5.000
hulpvragen. De aantallen op spreekuren en via
telefonische hulpverzoeken zijn niet significant
verschillend dan die van voorgaande jaren. Er
komen weer nieuwe mensen bij, elk jaar weer, en
er gaan weer mensen af uit ons klantenbestand.
Dé ‘aanvoerlijn’ voor ambulante hulp is het
inloopspreekuur op ons kantoor in de Koekoeksstraat. Maar wij helpen natuurlijk ook na
telefonische verzoeken of in reactie op (crisis)
meldingen door collega-instellingen, GG&GD,
politie, wijkteams etc. Ambulante hulp omvat
alles wat maar nuttig en effectief kan zijn in
probleemsituaties, van het invullen van lastige
formulieren tot het vinden van een dak boven je
hoofd, van meegaan naar de psychiater tot het
saneren van een vervuilde woning. Ambulante
hulp richt zich met name op ouders en kinderen
die in Noord thuis (blijven) wonen.
Buurtactiviteiten als preventie
Naast directe, persoonlijke hulpverlening, onze
core-business, organiseren onze hulpverleners
groepsbijeenkomsten voor hulpvragers en
buurtbewoners als vorm van (collectieve) preventie. Door het doen van vrijwilligerswerk en
gezamenlijke activiteiten bouwen bewoners met
elkaar en ondersteunende buurtmanagers een
hecht sociaal netwerk op. Dat maakt professionele hulp minder nodig, omdat mensen elkaar
helpen en meer de verantwoordelijkheid leren
nemen voor hun eigen leven. Voorbeelden hiervan
zijn de Voedseltuin (eigen voedsel verbouwen op
braakliggende stukjes grond), de Kunstclub van
buurthuis De Meeuw en de beter-beweeggroepen

onder de naam ‘Noorderpark in beweging’ waar
klanten van de voedselbanken terecht kunnen.
Verder worden er trainingen gegeven in budgetteren: leren omgaan met een karig inkomen en
het aanleren van een verstandiger uitgavenpatroon. Ook wordt voor jongeren in de Vogelbuurt huiswerkbegeleiding georganiseerd.
Verder worden in de buurt met onze medewerking georganiseerd: yogalessen, kookclubs,
computerlessen en een naaigroep.
Het zijn heel praktische activiteiten, die gemeen
hebben dat mensen (én hun kinderen) elkaar
weer weten te vinden en samen oplossingen
zoeken voor hun dagelijkse problemen. Daardoor
groeit hun zelfrespect, zelfvertrouwen en vermogen tot zelfredzaamheid. Bij de organisatie van
deze groeps- en buurtactiviteiten werkten wij
ook in 2015 nauw samen met de mensen van het
stadsdeel en een aantal buurtinstellingen zoals
het Koekoeksnest en de wijkbeheerder van Eigen
Haard. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper
in op deze activiteiten en buurtprojecten.
Toch niet iedereen…
We kunnen bijna iedereen goed helpen, ook als
het druk is, of vol, of als problemen complex zijn
(en dat zijn ze bijna altijd). Toch is er één uitzondering op de regel dat iedereen wordt geholpen:
aan jongens boven de 16 jaar en mannen biedt
het Leefkringhuis geen verblijfplaats omdat
vrouwen dat bedreigend zouden kunnen vinden –
zeker vrouwen met een recent verleden van mishandeling en misbruik. Maar ook tegen mannen
zegt het Leefkringhuis niet echt nee. Mannen en
jongens worden bij verlies van een slaapplaats of
onderdak snel en goed geholpen via de intensieve
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samenwerking met het Leger des Heils Goodwillcentra. Deze hulpinstelling kan mannen en
jongens op diverse plaatsen in Amsterdam
opvangen met bed, bad en brood.
Daarnaast is het niet zo dat we alles kunnen.
Met name aan mensen die ernstig zijn verslaafd
of de groep ernstige psychiatrische patiënten
kunnen we weliswaar sociale hulp bieden, maar
primair is toch de effectieve aanpak van verslaving of psychoses door specialisten. Onze
kennis en ervaring reiken niet zover als die van
gespecialiseerde instellingen. Daarom werken
we in voorkomende gevallen nauw samen met
instellingen als Mentrum en andere GGZ-instellingen. Desondanks staat op onze verbeterlijst
een intensieve vorm van samenwerking met de
GGZ of beter gezegd: meer gebruik maken van de
specifieke GGZ-deskundigheid, door detachering
van twee sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen
in onze opvang in de Koekoeksstraat. Het valt
immers op dat er meer mensen met een stoornis
of beperkt psychisch vermogen bij ons aankloppen om hulp: opvallend meer mensen met een
gedragsstoornis, borderliners, traumapatiënten
en meer verslaafden. Te vaak wordt ook naar ons
doorverwezen, nogal eens door instellingen die
blij zijn dat ze ‘lastige’ patiënten aan ons kunnen
doorschuiven.

zoveel mogelijk effectieve hulp wordt verleend.
Onze visie is dat mensen met een smalle beurs,
aan de onderkant van de samenleving en vaak
in een crisissituatie, door één lokale instelling
adequaat worden geholpen totdat ze weer
perspectief hebben op een positieve ontwikkeling
van hun leven.
Missie van het Leefkringhuis
De missie van het Leefkringhuis is op laagdrempelige wijze effectieve ondersteuning
en hulp bieden aan kwetsbare hulpvragers in
Amsterdam-Noord. De meeste doorverwijzingen
vinden (nagenoeg) alleen intern plaats. Bij het
uitvoeren van zijn missie werkt het Leefkringhuis
nauw samen met andere hulpverlenende
instellingen, woningcorporaties en overheidsinstanties: jeugdbescherming, Leger des Heils,
artsen, (jeugd)psychiatrie en verslavingszorg,
scholen, WPI, stadsdeelbestuur en gemeente
Amsterdam. Onze aanpak is: substantieel
bijdragen aan de veelzijdige, multiculturele
en positieve samenleving in buurt en wijk in
Amsterdam-Noord, gebruik makend van alle
positieve en zelfhelpende krachten in de directe
omgeving van hulpvragers (de leefkring: buren,
familie, ouders, grootouders, school en clubs).

Organogram

BESTUUR

DIRECTEUR
OFFICE MANAGER

SECRETARESSE
ADJUNCT DIRECTEUR

OPVANG

MAATSCHAPPELIJK WERK

VOEDSELBANK

Visie van het Leefkringhuis
Onze visie is: inwoners van Noord verdienen
snelle en goede hulp in hun directe omgeving,
met de nadruk op hulpverlening aan vrouwen
en kinderen. Dit gebeurt door het hanteren van
de één-loketaanpak, waardoor hulpvragers niet
van het kastje naar de muur worden gestuurd en
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3. Hulpvragen en hulpaanbod in 2015
Voor het jaarverslag is vooral van belang welke
mensen er in 2015 met welke problemen bij
ons aanklopten en welk hulpaanbod wij daar
tegenover hebben gesteld. En ook is van belang
of en welke veranderingen zich voordeden in de
vraag. In deze paragrafen geven wij een indruk
van hulpvraag en hulpaanbod aan de hand van
het enkele jaren geleden ontwikkelde en ingevoerde registratiesysteem.
In 2014 zijn wij begonnen met een nieuwe manier
van systematisch registreren van hulpvragers,
aangemelde of gediagnosticeerde problemen c.q.
hulpvragen, afkomst/achtergrond, geboden hulp
et cetera. In 2015 was het systeem nog niet zodanig uitgekristalliseerd dat er een goede vergelijking mogelijk is tussen voorgaande jaren en
het verslagjaar. Dat zal vanaf 2016 verbeterd zijn.
Ook wordt niet elk telefonisch of persoonlijk
contact geadministreerd; in deze paragraaf
beperken we ons tot alle contacten die hebben
geleid tot feitelijke dossiervorming per gezin/
individuele hulpvrager.
Afkomst en nationaliteit
De afkomst van het merendeel van onze hulpvragers (ambulant, of na verwijzing) is en blijft
niet-Nederlands: hoofdzakelijk mensen met een
Surinaamse, Egyptische, Marokkaanse (en ook
in mindere mate Afrikaanse en Turkse) achtergrond. Let wel: we spreken hier over achtergrond,
omdat de feitelijke nationaliteit heel anders kan
zijn: het merendeel is tot Nederlander genatura-
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liseerd. Desondanks valt op dat de grootste groep
hulpvragers van Marokkaanse afkomst is, direct
daarop gevolgd door cliënten met een Surinaamse en Nederlandse achtergrond. Bij ‘nationaliteit’
(dus paspoort) is opvallend dat het merendeel
Nederlands is.
Opvallend is het groeiende aantal cliënten met
een Egyptische achtergrond (met name met
financiële problemen). De indruk bestaat (maar
niet gestaafd door cijfers) dat mensen van
Nederlandse afkomst wat zelfredzamer zijn bij
de aanpak van hun problemen en wellicht beter
weten waar ze terecht kunnen. Niet in de eerste
plaats heeft dat te maken met het beheersen
van de taal en opkomen voor zichzelf, daar waar
tal van mensen met een Marokkaanse of andere
achtergrond de Nederlandse cultuur en de
Nederlandse taal nog relatief minder goed
beheersen en slecht kennen. Autochtonen hebben vaak ook een wat hechter en langerdurend
arbeidsverleden met relatief minder periodes van
werkloosheid. In opkomst lijken de hulpvragers
met een Afrikaanse afkomst te zijn: waar tot voor
kort de kerk bijna altijd optrad als conflictbeheerser en hulpverlener, gaan Afrikaanse mensen nu
vaker naar instellingen en overheidsinstanties.
Tot slot: er zijn geen significante aantallen vluchtelingen onder ons hulpvragersbestand:
mensen uit oorlogsgebieden als Afghanistan,
Syrië, voormalig Joegoslavië, Libië, Irak e.d. klopten relatief weinig in 2015 bij ons aan. Wat betreft
de man-vrouwverhouding: er waren ook in 2015
relatief meer vrouwen dan mannen die bij onze
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spreekuren om hulp aanklopten: bijna 50 procent
verschil. Mannen domineerden aanvankelijk
jarenlang onze spreekuren, behalve op het
speciale vrouwenspreekuur, maar dat was in
2015 toch behoorlijk aan het veranderen:
vrouwen weten ons steeds beter te vinden.
Dit geldt niet alleen voor spreekuren, maar
logischerwijs ook voor de opvang en de maatschappelijk-werkinterventies.

Uitstroom vrouwen eind 2015 vanuit crisisopvang
naar nieuwe woonsituatie
Zelfstandig wonen

10

Terug naar huis/familie

1

Maatschappelijke opvang

3

Onbekend

0

(NB: Cijfers in- en uitstroom lopen niet synchroon omdat
menig cliënt in 2014 én 2015 bij ons was opgenomen.)

Cijfers

Crisisopvang
Aantal overnachtingen

3000

3634

Gemeente Amsterdam

Afspraak

Realisatie

Instroom crisisopvang (aanleiding voor crisisopname, excl. tienermoeders)
Aanleiding opname

Ouders

Vluchten voor huiselijk
geweld

13

Dakloos/huisuitzetting
e.d.

11

Kinderen
18
18

Oorspronkelijke etniciteit opgenomen cliënten
hele jaar 2015
Marokkaans

6

Surinaams

7

Nederlands

2

Colombiaans

2

Arubaans

1

Iranees

1

Afrikaans

2

Dominicaans

1

Turks

1

Hulpvraag/diagnostiek
In 2015 heeft onze afdeling maatschappelijk
werk 511 nieuwe dossiers ingevoerd. Nieuwe
dossiers worden toegevoegd aan een caseload.
Naast de caseloads hebben we nog in totaal ruim
4000 ‘losse’ hulpvragen die overeenkomen met
onderstaand overzicht, maar niet als zodanig
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geregistreerd worden. Deze vragen komen veelal
tijdens het inloopspreekuur aan bod of worden
telefonisch afgehandeld.

Overzicht aantallen hulpvragen naar meest
dominante vraag/problematiek naar aanleiding
invoering dossiers
Financiële problemen

221

Dreigende ontruimingen gemeld op
zelfstandige wijze door de cliënt zelf

51

Schoolproblemen

20

Relatieproblemen gemeld als hoofdprobleem en dreigende scheidingen

14

Bemiddeling bij instanties, fiscale vragen

87

Overige

153

Correcte registratie van aangemelde problematiek is lastig, omdat nogal wat hulpvragers
meerdere problemen tegelijk hebben. Ondanks
dit multiprobleemkarakter van aangemelde
personen en gezinnen is het relatief hoge aantal
mensen met financiële problemen opvallend: meer
dan 70 procent van alle nieuwe aanmeldingen.
Armoede als vraagstuk is dominant en overheerst eigenlijk alle problemen. Direct daarna
volgen problemen met instanties (kan van alles
zijn, maar zeer vaak bemiddeling) en belastingproblemen. Opvallend is het aantal gevallen van
dreigende ontruiming, problemen op school en
schulden. Eveneens valt op dat er relatief meer
tienermoeders bij ons aankloppen, ondanks
de landelijke trend van daling van het aantal
tienerzwangerschappen. Vaak komt men bij ons

na conflicten thuis. In 2015 heeft het Leefkringhuis 7 tienermoeders opgevangen, waarvan een
enkeling nog moest bevallen. Omdat deze groep
zich meer aanmeldt en er vaak nog sprake is van
een partner, is een van de doelstellingen voor
2016 dat de opvangmedewerkers van het Leefkringhuis zich zullen trainen in systeemgericht
werken: beter en intensiever betrekken van de
familie en vrienden van de hulpvraagster.

Voedselbanken Amsterdam-Noord
Aantal pakketten

249

Eenpersoonshuishoudens

130

Meerpersoonshuishoudens

119

Leeftijden kinderen voedselbanken

Aantallen

Baby’s

6

2-3

22

4-5

30

6-7

25

8-9

28

10-11

27

12-13

23

14-15

28

16-17

21

17-18

34

Van alle kinderen in gezinnen die afhankelijk zijn
van de voedselbanken, zijn er 113 meisjes en 131
jongens. Opvallend hierin is ook dat het aantal
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kinderen vanaf het tweede jaar vrijwel gelijk blijft.
Een zorgelijke constatering vinden we dat met
name een grote groep kinderen die het voortgezet onderwijs volgen het niet makkelijk heeft,
zeker op school waar ze zich snel geïsoleerd
voelen als ze niet kunnen meekomen met de
materiële verworvenheden van klasgenoten.
Daarnaast is het een van onze doelstellingen
voor 2016 om meer aandacht te creëren voor
pubers en vroeg-adolescenten. Nu is het vaak zo
dat georganiseerde uitjes, kersfeest-acties etc.
voornamelijk gericht zijn op de groep basisschool-kinderen.
Project ‘Samen Positief’
Hiervoor noemden we al onze bijdragen aan
activiteiten of initiatieven in de Vogelbuurt om
mensen meer met elkaar te laten ondernemen
en samen te laten werken. Het project Samen
Positief is een voorbeeld hiervan, gerealiseerd
in samenwerking met Wikistad in 2014 en 2015
voor in eerste instantie de klanten van de Voedselbank uit de Vogelbuurt. Doel was een laagdrempelige vorm van activering en participatie
bij diverse laagdrempelige organisaties in
Amsterdam-Noord door het samen ondernemen
van activiteiten in de buurt. Het project richt zich
op het verder ontwikkelen van sociale vaardigheden van de deelnemers, structuur brengen in
de dag en het nakomen van afspraken. Hierdoor
komt er wat orde en regelmaat in het vaak
turbulente leven van hulpvragers.
Naar aanleiding van de evaluatiegesprekken die
het Leefkringhuis en Wikistad frequent hebben
gehad over de ontwikkeling van de groepen en
individuele deelnemers, blijkt dat het ruim ander-
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half jaar heeft geduurd, voordat er sprake was
van vertrouwen onder de deelnemers. Dit naar
elkaar, maar ook richting faciliterende organisatie
en begeleiders. Immers kennen niet alle voedselbank-klanten het Leefkringhuis en ‘lopen’ ze
soms voor hun hulpvragen bij andere organisaties. Vanuit deelname aan Samen Positief merken
wij ook een toename in het nemen van initiatief.
Deelnemers raakten gaandeweg erg gedreven,
lijken zich meer bewust van hun kunnen, horen
ergens bij. Een voorbeeld hiervan is dat enkele
deelnemers in de Buurtkamer wekelijks een
activiteit afsluiten met buurtkinderen, maar ook
een beroep doen op de pot ‘bewonersinitiatieven’
om zo iets terug te doen voor de buurt.
Andere activiteiten waren: aanbod computercursus in de Buurtkamer van Eigen Haard, een
kookclub, een naaiclub en de kunstclub van
De Meeuw. Ook droegen wij in 2015 bij aan de
ontwikkeling van een theatergroep, samen met
een groep professionele dansers. Diverse optredens zijn verzorgd. Een ander ingezet middel
om de groepen uit te breiden met nieuwe deelnemers is onder andere geweest het opzetten
van vier huiswerkklassen met in totaal veertig
kinderen (en twaalf op de wachtlijst). Wij hebben
vanuit het contact met de kinderen nog meer
deelnemers weten te genereren (ouders), we
staan nu ook positief in contact met (islamitische)
mannen.
Er is een opening gecreëerd om met de mannen
in gesprek te treden en te bevragen naar hun
interesses. Het gaat hier om mannen die niet
gewend zijn zich makkelijk ergens aan te sluiten.

4. Beleidsveranderingen in 2015
In 2014 is een veranderingstraject begonnen
met verschillende beleidsdoelen: vermindering
van de (te) grote werkdruk van de directie en
medewerkers, optimalisering van opleidingen
en methodiek van medewerkers, verbeteren
van de financiële positie van de stichting en
meer interne samenwerking tussen de verschillende afdelingen.
Iedere organisatie moet zich periodiek rekenschap geven van haar effectiviteit, efficiency,
kostenbewustzijn en continuïteit – zo ook ons
Leefkringhuis. Daarvoor is in 2014 een traject
begonnen voor de optimalisatie van verschillende
aspecten van onze bedrijfsvoering: financiën, personeelsbeleid, werkdruk en interne organisatie.
Dit hebben wij niet alleen gedaan, maar met steun
van de Stichting Het R.C. Maagdenhuis, die zorgde
voor twee begeleidende organisatiedeskundigen. Ook waren er lokale hulptroepen, daartoe
qua menskracht in de gelegenheid gesteld door
de Rotaryclubs van Amsterdam-Noord, Amsterdam-Nieuwendam en Rotary International. Wij
hebben veel waardering voor de inzet en kwaliteit
van de adviezen van ervaren leidinggevenden,
ondernemers en andere deskundigen van de
Rotaryclubs, die zij geheel belangeloos aan ons
hebben verstrekt om ons vooruit te helpen.
In 2015 kreeg dit proces verder vorm; naar verwachting zullen alle verbeteringen aan het eind
van 2016 zijn afgerond. De belangrijkste punten
hieruit, inclusief de na te streven doelen, noemen
wij in dit hoofdstuk van het jaarverslag. Hiermee

is 2015 echt een jaar van positieve verandering
geweest, zeker in het opzicht van de financieringszekerheid en de gedeelde verantwoordelijkheid voor de instandhouding van sociale doelen
van gemeentelijke overheid, bedrijfsleven en
charitatieve fondsen.
Samenwerking gemeente, fondsen en bedrijfsleven via convenant
De samenwerking met partners heeft in 2015 een
forse stimulans gekregen door de externe hulp
en vooral het stakeholdersoverleg met wethouder
Erik van den Burg om de financieringssystematiek te verbeteren. Dit gebeurde op initiatief van
Suzan Kooij van de Stichting Hulp na Onderzoek.
Fondsen (zoals de Fundatie Van den Santheuvel
Sobbe, De Stichting Het R.C. Maagdenhuis, Stichting Hulp na Onderzoek) en vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven zegden toe de gemeentelijke subsidie – waaraan niet wordt getornd
gedurende deze bestuursperiode – aan te vullen
tot een zeker bedrag van ongeveer 100.000 euro
per jaar. Dit wordt in een convenant vastgelegd.
Deze grotere zekerheid op ruimere financiering én continuïteit is een groot goed voor ons,
omdat we hierdoor beter ons hulpaanbod kunnen
afstemmen op de vraag en de complexiteit van
hulpvragen en niet telkenjare een ronde moeten houden langs tal van fondsen en bedrijven.
Daarbovenop komt dan nog de beoogde vorming
van een consortium van bedrijfsleven en fondsen om hun reeds jarenlange hartverwarmende
betrokkenheid (waaronder Shell en Hilton met
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de jaarlijkse Sinterklaas- en kerstviering, Colt,
Schuberg Philis en anderen) en permanente hulp
bij de aanvulling van inventaris, administratie
en (netwerk)onderhoud, te versterken en de
continuïteit beter te waarborgen.
Tot slot zijn de Noordse Rotaryclubs vanaf 2015
(naast hun rechtstreekse financiële bijdragen die
ze ook elk jaar weer verstrekken dankzij benefietacties) druk bezig om een vriendenclub voor het
Leefkringhuis te organiseren: een permanente
bron van giften en legaten door (vermogende)
particulieren én MKB-bedrijven in Noord. Hierbij
wordt nauw samengewerkt met de Noordse
bedrijvenvereniging VEBAN.
Financiële cyclus en kosten
Ook de systematiek van subsidieverlening en
giften door fondsen kon beter. Zoals gezegd: elk
jaar weer is het een forse strijd om de kas kloppend te krijgen. Lastig voor een gezond financieel
gesternte zijn immers de financiële onvoorspelbaarheid (omdat wij in principe geen nee zeggen
tegen hulpvragers, ook al is dat budgettair niet
altijd wijs), het beheersen van het kostenniveau
en de aanpak van fondswerving om de financiële
buffer te vergroten. Hiervoor is in 2015 gewerkt
aan overleg met de fondsen om het donatie- en
kasritme (de verdeling van de steundata over het
boekjaar) beter te spreiden. Kosten worden naar
beneden bijgesteld door meer tijdig aan onze
verplichtingen te voldoen. Externe giften van
fondsen en bedrijfsleven zullen minder incidenteel en meer structureel worden aangevraagd,
waardoor de inkomstenstroom meer geleidelijk
is verdeeld over het boekjaar. Blok aan het been
is ook een oude schuld aan Stichting Anker, die
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weliswaar in der minne wordt afbetaald maar
die toch leidt tot een negatief eigen vermogen
zolang het bedrag niet volledig is afgelost. Met
de accountant zijn afspraken gemaakt hoe wij
dat negatief eigen vermogen inlopen. Hoewel
het negatieve eigen vermogen niet direct de
exploitatie hindert, staat onze vermogenspositie
er gezonder voor als dit probleem wordt opgelost.
In 2015 zijn wij gestart met een aflossing van de
reeds jaren bestaande vordering van de Stichting
Anker. Voor een nieuwe gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, bedrijfsleven en
fondsen ontstond in 2015 ruimte door het goed
verlopen stakeholdersoverleg, zoals hiervoor
genoemd. Het jubileumsymposium in mei 2015
in de kerk op het Zwanenplein onder leiding van
Chris Keulemans, over de zgn. social impact
bonds (de wederzijdse versterking van overheid en bedrijven bij de financiering van sociale
doelen) gaf een hoop inspiratie om de komende
jaren de verantwoordelijkheid voor de financiering van het Leefkringhuis positief te delen.
Dit ‘verplichtende’ karakter van cofinanciering
is temeer van belang omdat velen bij ons Leefkringhuis langskomen en zich met onze unieke
aanpak solidair verklaren, maar dat niet kunnen
vertalen in een meerjarig financieel commitment.
De financiën zijn daarmee elk jaar weer een
zorgenkindje voor het bestuur van de stichting.
Personeelsbeleid
Er is in 2015 een personeels- en opleidingsplan
gemaakt ter vergroting van deskundigheid en het
geven van kansen aan medewerk(st)ers door hen
arbeidsmarktrelevante opleidingen (bijscholing)
te laten volgen. Hun employabiliteit buiten het

Leefkringhuis wordt daardoor vergroot dankzij hogere kwalificaties. Daarnaast hebben wij
geïnvesteerd in vermindering van de werkdruk
van de directeur door te werken aan minder
persoonsgebonden aanbod (spreiding) en meer
goed opgeleide spreekuurhouders. Ook is op de
jubileumdag duidelijk gemaakt dat onze directeur
Paul Scheerder zich om leeftijdsredenen in de
loop van 2015 geleidelijk aan zou terugtrekken,
waarbij zijn directeursfunctie wordt overgenomen
door Meredith Smith. Ook is een begin gemaakt
met de vorming van meer zelfsturende teams,
zodat er minder lastige kwesties uitsluitend op
het bordje van de directie terecht komen. Met
een uitgebreid opleidings- en trainingsplan zijn
we in 2015 begonnen om ons personeel verder te
scholen op verschillende terreinen, waaronder
de training voedselveiligheid voor vrijwilligers
van de voedselbanken. Verder blijven coaching en
intervisie uitgelezen professionele instrumenten
om de kwaliteit van ons aanbod en onze aanpak
optimaal te houden. Wij zijn onze donateurs, die
het mogelijk hebben gemaakt het scholingsplan
uit te voeren en hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan, zeer dankbaar.
Kwaliteitsbeleid
De kwaliteit van onze hulp hangt nauw samen
met de opleiding en ervaring van onze medewerk(st)ers en hun competenties. Van belang is
om daar niet alleen aan te werken door een goed
personeels- en opleidingsbeleid, maar ook door
kwaliteitsbeleid. Het regelmatig enquêteren van
hupvragers over de geboden hulp en een adequate klachtenafhandeling zijn voor dat kwaliteitsbeleid de kern, omdat ze heldere verbeterpunten

opleveren waaraan we dan kunnen werken.
Daarom is voor het systematisch afhandelen van
enquêtes en klachten extra plek ingeruimd in het
personeels- en opleidingsplan.
Interne samenwerking
Niet altijd werkten de interne afdelingen van het
Leefkringhuis als het ware ‘automatisch’ samen.
In 2015 is gewerkt aan synergievoordelen door
de afdelingen Vrouwenopvang en Kinderopvang
intensiever met elkaar te laten samenwerken en
praktische werkafspraken te laten maken. Dankzij
die samenwerking is bijvoorbeeld ’s avonds en
’s nachts de achterwacht logischer georganiseerd.
Gegevens bestuur en directie
Het Gère Paulussen Leefkringhuis wordt
geëxploiteerd door de Stichting Leefkringhuizen
Nieuwendammerham. Bestuursleden zijn:
Karel Visscher (voorzitter), Loes Klein (secretaris)
en Mustafa Chenti (penningmeester). Bestuur en
directie zijn verheugd met het Comité van
Aanbeveling, bestaande uit mr. Job Cohen,
drs. Caty Asscher en Roberto Payer.
De dagelijkse leiding is in handen van de directie:
Paul Scheerder (directeur) en Meredith Smith
(adjunct-directeur). In de loop van 2016 zal Paul
al zijn taken aan Meredith hebben overgedragen
en wordt zij benoemd tot directeur van de instelling. De gemeente Amsterdam Noord heeft via
subsidie in 2015 € 20.000,- incidenteel toegekend
voor organisatorische verbeteringen voor alle
onderdelen van het Leefkringhuis en om maatregelen te treffen ten behoeve van een soepele
opvolging van de directeur.

Gère Paulussen Leefkringhuis | Jaarverslag 2015 | 21

21-06-16 11:44

5. Onze weldoeners en helpers

Overzicht beloningen staf Stichting Leefkringhuizen
Naam:

P.A. Scheerder

M.H.Smith

Functie:

Directeur

Adjunctdirecteur

Dienstverband looptijd:

Onbepaald

Onbepaald

36

36

Uren:
Parttime %:

1,00

1,00

1/1-31/12

1/1-31/12

Brutoloon:

45.955

60.451

Vakantiegeld:

3.561

1.999

Periode:

Pensioenen:

-

7.063

Eindejaarsuitkering:

4.100

5.419

Totaal jaarinkomen:

53.616

67.869

3.732

3.723

-

-

Bezoldiging 2015

57.348

78.655

Bezoldiging 2014

53.278

-

SV lasten(werkgeversdeel):
Belastbare vergoedingen/bijtellingen:
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Gelukkig heeft het Leefkringhuis vrienden.
Heel goede vrienden zelfs: fondsen en bedrijven
die niet alleen als weldoener financieel
bijspringen, maar ook – niet zelden letterlijk – de handen uit de mouwen steken door
deskundigheid, menskracht en spullen ter
beschikking te stellen aan onze medewerkers
en hulpvragers of aan onze voedselbanken.
Met enige regelmaat kun je in onze huizen een
voorzitter van een Raad van Bestuur of een
fondsdirecteur met een witkwast en een pot verf
de muren zien schilderen of een tapijtje zien
leggen. Anderen helpen weer met de financiële
administratie, met bedrijfsvoering, met opleidingen, met het vinden van alternatieve
financieringsbronnen, met onderhoud van
het netwerk, met coaching, met uitjes en met
projecten in de buurt. Ook zou het vieren van
jaarlijkse hoogtepunten als kerst en Sinterklaas niet mogelijk zijn zonder de grote inzet
van fondsen en ondernemingen, waardoor bij
ons opgenomen kinderen (en kinderen uit arme
gezinnen uit de Vogelbuurt) een geweldige
middag of avond meemaken, met de mooiste
cadeaus. Voor al deze hulp, solidariteit en steun
danken wij bedrijven, fondsen, particulieren
en serviceclubs uit de grond van ons hart.

Onze weldoeners en helpers zijn:
- Koninklijke Ahold
- Accountantskantoor Dubois & Co
- Schuberg Philis
- Radisson Sas Hotels
- Hilton Amsterdam
- Shell Amsterdam-Noord
- Jumbo Landsmeer
- Colt Technology Services
- Imago PrintSign & Display
- Lokaal 3 - Reclamestudio
- TT Tekst Communicatieadvies
- Bakkerij Het Stoepje
- Bakkerij Sjoerd van Willes
- IJssalon IJskoud de Beste
- Woningcorporaties Eigen Haard en Ymere
- Wikistad
- Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
- Stichting Het RC Maagdenhuis
- Stichting Hulp na Onderzoek
- Stichting In het Veldwerk
- Fonds Prozan
- Nationaal Fonds Kinderhulp
- Jantje Beton
- Robert en Denise Zeilstra Foundation
- Rooms Catholijk Oude Armen Kantoor
- Rotaryclubs Amsterdam-Noord,
Amsterdam-Nieuwendam en
Amsterdam-International
- Tal van scholen die acties voor ons houden
- Kerken in Amsterdam-Noord met een
wekelijkse voedselinzameling.
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6. Samenwerkingspartners in Amsterdam
Hoewel wij zoveel mogelijk een één-loketfunctie en ‘one-stop help’ hanteren om
kastje-naar-de-muur te voorkomen, werken
we natuurlijk in heel veel individuele gevallen
nauw samen met collega-instellingen en
instanties die zich richten op onze doelgroepen
of met wie de hulpvragers van het Leefkringhuis te maken hebben.
Onze medewerkers werken nauw samen met
tal van hulpinstellingen in Amsterdam en soms
daarbuiten. Logisch, want bij (multi-)probleemsituaties zijn ook vaak hulpverleners uit meerdere instellingen betrokken. Soms zodanig, dat
ze elkaar voor de voeten dreigen te lopen in een
gezin. In die situaties proberen we pro-actief te
pleiten voor een vorm van zorgregie, zodat de
samenwerking positief en effectief blijft en het
hulpaanbod duidelijk en helder blijft door onderlinge communicatie en meeste effectiviteit.
En natuurlijk werken we ook samen met overheden: de bestuurscommissie Amsterdam-Noord
en de portefeuillehouder zorg, en met het
gemeentebestuur van Amsterdam plus alle
betrokken ambtenaren. Een overzicht van
instellingen en instanties met wie we frequent
contact hebben ziet er als volgt uit.
- Scholen en onderwijsbegeleidings/schoolzorgdiensten
- Ouder- en Kindteams Noord
- Leerplichtambtenaren Noord
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- Huisartsen, specialisten, ziekenhuis BovenIJ en
andere ziekenhuizen
- Mentrum/GGZ
- Blijfgroep Amsterdam
- Crisiscentra in Amsterdam
- Veilig Thuis
- Politie Waddenweg/Noord
- Jeugd- en Zedenpolitie
- Onze vaste advocaten
- Ontruimingsoverleg
- HVO Querido
- Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam
- Buurtkamer Vogelbuurt
- GG&GD Vangnet en Advies
- Deurwaarders
- Stichting Doras (algemeen maatschappelijk
werk en schuldsanering)
- Dienst Wonen Amsterdam
- Corporaties Eigen Haard, Ymere, Stadgenoot
en andere
- WPI (voorheen Sociale Dienst)
- Jeugdbescherming Amsterdam
- Stichting Voedselbank Amsterdam
- Stichting Op Eigen Kracht
- Jeugdzorg Spirit
- Buurthuizen/Huizen van de Wijk in Noord
- Ministeries (Buitenlandse Zaken o.a.)
- Streetcornerwork
- Stichting Samen Wonen Samen Leven
- Nisa for Nisa
- Vrouwenbazaar
- Erop Af
- Stichting Cleopatra
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Wordt u ook Vriend van het Leefkringhuis? Het kost 25 euro per jaar en u helpt ons en onze
hulpvragers er enorm mee! Vul het vriendenformulier in op onze site, of meld u aan op ons
telefoonnummer of op mail vriend@leefkringhuis-noord.nl
Als u zich aanmeldt als vriend, sturen wij u gratis (zo lang de voorraad strekt) een exemplaar van
het gedenkboek ‘Geen zee te hoog - De unieke aanpak van het Leefkringhuis’.
Het Leefkringhuis is een zgn. ANBI-instelling. Giften en legaten aan de Stichting Leefkringhuizen
Nieuwendammerham zijn fiscaal aftrekbaar.
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