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1. Van het bestuur
In 2018 is er veel gebeurd en veel veranderd.
Het jaar 2018 was het jaar van de nieuwe vormgeving van de toekomst: niet alleen financiële
sanering, maar ook op grond van een meerjarenbeleidsplan meer methodisch en doelgericht blijven helpen van individuen en
gezinnen aan de onderkant van de Noordse
samenleving.
In het voorjaar van 2018 vormde een onderzoek
naar plaats en functie van het Leefkringhuis te
midden van de hele welzijns- en zorgstructuur
in Amsterdam-Noord de basis voor het richtinggevende meerjarenbeleidsplan 2018 – 2020. Dit
door de gemeente verlangde onderzoek dat voor
ons nieuw beleid de grondslag moest vormen,
verschafte helderheid over de meerwaarde en
betekenis van het Leefkringhuis. Daarmee werd
het hernieuwde evenwicht tussen solidariteit,
professionaliteit en betaalbaarheid voor de
komende vier jaar onderbouwd.
Onderzoek en meerjarenbeleidsplan
Het onderzoeksrapport van extern onderzoeker
Paul van der Linden geeft een uitgebreid en
richtinggevend antwoord op de vraag naar de
meerwaarde en de betekenis van het Leefkringhuis te midden van andere zorgvoorzieningen en
welzijnsarrangementen in Amsterdam-Noord.
Het rapport werd in februari 2018 aan de
gemeente aangeboden.
Het onderzoeksrapport stelde vast dat er veel
draagvlak voor de onorthodoxe en doortastende
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aanpak van het Leefkringhuis is. Het aanbod
op de grens van informele en formele zorg is
effectief en bestaat uit snelle en praktische hulp,
crisisinterventie, ambulante hulp in combinatie
met 24-uurs opvang. Daarbij komen ook nog de
organisatie en exploitatie van de twee voedselbanken die dagelijks in een behoefte voorzien
in Noord. Het Leefkringhuis bestaat meer dan
dertig jaar, is sterk geworteld in de Noordse
samenleving en bedient opvallend veel hulpvragers van niet-Nederlandse afkomst.
De vraag die door het onderzoeksrapport positief
werd beantwoord was: welke meerwaarde heeft
de hulp van het Leefkringhuis? Het antwoord –
via ons meerjarenbeleidsplan – was en is helder:
het Leefkringhuis blijft ook in de toekomst de
one stop hulpverleningsinstelling in Noord, waar
mensen niet van het kastje naar de muur worden
gestuurd maar snelle en praktische hulp krijgen.
Wat betreft de kwaliteit van onze hulpverlening:
onze interventies hebben een sterk doe-karakter.
Dat is op zich uitstekend, maar draagt met zich
mee dat er minder zicht was op de bedrijfsvoering (financieel management) en dat het personeel door dat ‘doe-karakter’ werd overvraagd.
Aandachtspunt is ook de aanwezige kennis van
specialistische jeugdzorg binnen de logeer- en
intramurale functies. Deze conclusies hebben
in 2018 geleid tot gesprekken met een aanbieder van jeugdzorg om te onderzoeken of door
samenwerking de zorg voor minderjarigen kan
worden geoptimaliseerd.
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De in het meerjarenbeleidsplan beschreven voorstellen en beleidsaanpassingen staan daarom
in het teken van een verdere verbetering van de
dienstverlening en van de bedrijfsvoering. Kort
samengevat (zie voor de details het hoofdstuk
verderop) omvat het meerjarenbeleidsplan onder
andere de volgende onderdelen: de stroomlijning
van de ambulante hulp en de spreekuren, een
nieuwe mannenopvang, verdere verbetering van
de twee voedselbanken, financiële verbeteringen
en aanpassing van ons computersysteem.
De informatieve bijeenkomst voor stakeholders
die in het najaar van 2018 werd gehouden bevestigde de instemming met dit nieuwe beleid
door alle direct bij het Leefkringhuis betrokkenen: gemeente, fondsen, donateurs en andere
betrokkenen.

wijken van Noord zijn armoede, werkloosheid
en schulden immers nooit weggeweest. Integendeel, de Vogelbuurt neemt een prominente
plaats in op de lijst van achterstandswijken in
Nederland. Maar gelukkig gaat het langzaam
maar zeker steeds beter.
Voor medewerkers, maar ook voor het bestuur,
was 2018 een mooi jaar met een hernieuwde
start aan de hand van een gedegen meerjarenbeleidsplan en veel enthousiasme om dat in de
praktijk van alledag vorm te geven. Wij vertrouwen erop dat we als bestuur ook in de toekomst
met dit elan aan de hulpverleners van het Leefkringhuis alle voorwaarden kunnen bieden om
hun werk goed te kunnen doen.

Amsterdam-Noord, 26 maart 2019
De grotere aandacht voor samenwerking en
verbetering van het aanbod van zorg en welzijn is
en blijft broodnodig. In de Vogelbuurt en andere
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Henk Dijkstra,
voorzitter bestuur Stichting Leefkringhuizen
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Nieuwendammerham

2. Het aanbod van het Leefkringhuis
In dit hoofdstuk laten we zien voor wie we
werken en hoe de organisatie van ons werk
en onze instelling eruit ziet. Ook noemen wij
belangrijke veranderingen in ons aanbod in het
verslagjaar ten opzichte van voorgaande jaren
en geven we de cijfers over 2018.
De kern van de aanpak van onze beroepskrachten en vrijwilligers is het náást de hulpvrager
staan. Diens hulpvraag, diens leven en diens
eigen mogelijkheden staan centraal bij de hulp
die wij dagelijks bieden. Mensen aan de onderkant van de Noordse samenleving ervaren dat
ze er dankzij het Leefkringhuis niet meer alleen
voor staan. Zo ontstaan er lichtpuntjes in een
donker bestaan, een luisterend oor én handen
uit de mouwen – zonder waardeoordeel, lastige
protocollen of ingewikkelde, tijdrovende intakes. Solidariteit met de allerarmsten en snelle
hulp aan (multi-)probleemgezinnen gaan bij ons
boven complexe, tijdrovende hulpverleningstrajecten en onnodig gedetailleerde anamneses.
No-nonsense aanpak
Bij onze professionals en vrijwilligers is een
lage drempel ook écht een lage drempel: hulp
aan iedereen uit Noord, zo snel als nodig is, zo
effectief als mogelijk is, waarbij we zoveel als
mogelijk vermijden dat hulpvragers van het kastje naar de muur worden verwezen. De aanpak
is typisch no-nonsense: praktisch en snel. Onze
hulpverleners doen vooral met deze eigenlijk
oude methode van social casework en solidari-
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teit 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.
Onze methodische, maar tegelijk ook principiële
no-nonsense benadering – ons DNA – blijft dus
de grondslag voor ons hulpaanbod. Hieronder
volgt een omschrijving van ons aanbod per categorie en de cijfers vanuit ons registratiesysteem
voor 2018.
Ambulante hulp
Ambulante hulp omvat alle hulp die wordt aangevangen of als directe hulp wordt aangeboden
door:
• gesprekken met hulpvragers tijdens onze
spreekuren in het Leefkringhuis en in het huis
van de Wijk de Banne en buurtcentrum de
Driehoek;
• reageren op meldingen van collega-hulpverleners, politie etc. die directe hulp en soms ook
(spoed-)opvang zoeken voor hulpvragers die
doorgaans in een crisissituatie verkeren.

Doelstelling 1:
Het organiseren van wekelijks drie inloopspreekuren op diverse locaties voor de inwoners van
Noord met een breed scala van hulpvragen.
Doelstelling 2:
Het bieden van (na melding door andere instellingen) langerdurende ondersteuning aan
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inwoners van Noord via een ambulant hulptraject
gericht op het voorkomen van crisissituaties en
binnen zes maanden toeleiding richting reguliere
hulpverlening.
Binnen de ambulante hulp kent het Leefkringhuis drie typen hulpvragers:
• Acuut (crisis)
• Complex (multiprobleemgezinnen)
• Chronisch (langdurige hulpvraag).

Cijfers 2018:
In 2018 hebben we 159 dossiers aangemaakt
voor nieuwe klanten. Per week kwamen er gemiddeld 45 cliënten op ons spreekuur in de Koekoeksstraat en in het huis van de wijk de Banne.
Verder hebben wij in het verslagjaar 67 cliënten
toegeleid richting Participatie en hebben we drie
oud-cliënten kunnen motiveren om vrijwilliger te
worden bij onze voedselbanken en is er 1 toegeleid naar werk.
Logeerfunctie/24 uurs opvang
Doelstelling 1:
Hulp geven/time-out van 3 tot 6 maanden bieden
aan kinderen/jongvolwassenen van 0 tot 20 jaar
uit (multi-)probleemgezinnen in Noord in een
huiselijke setting. Terugkeer naar huis of zelfstandig wonen is zoveel mogelijk het uitgangspunt. Er is 24/7 begeleiding. In Noord is er geen
andere logeerfunctie voor kinderen en jongeren
van 0-20 jaar.
Doelstelling 2:
Tienermoeders uit Noord ondersteunen in hun
ontwikkeling en hun moederschap, geven van
structuur en stabiliteit, ook ondersteuning bieden ten aanzien van de vele praktische vragen
rond kinderverzorging en opvoeding.

10 | Jaarverslag 2018 | Gère Paulussen Leefkringhuis

Vrouwenopvang
Doelstelling:
Bieden van kleinschalige tijdelijke opvang voor
vrouwen met of zonder kinderen die slachtoffer
zijn van huiselijk geweld. Dit is niet Noordgebonden (dus stedelijke opvangfunctie). De vrouwen
wonen in zeer kleine groepen met elkaar en er
is 24/7 begeleiding. Doelstelling is veiligheid en
rust bieden aan moeders en kinderen, begeleiding geven bij zoeken naar permanente woonruimte, eventueel geven van opvoedingsondersteuning, wegen zoeken om leven weer
op de rails te zetten.
In 2018 hebben wij in totaal 123 aanmeldingen
gehad voor de opvang in totaal. Veelvoorkomende verwijzers voor onze opvangvoorzieningen
zijn: Blijfgroep, Samen Doen, GGD, Streetcornerwork. Eind 2018 waren er binnen de vrouwenopvang 13 vrouwen met en zonder kinderen bij
ons opgenomen (in totaal over het gehele jaar
2094 verblijfsnachten). Binnen de Logeerfunctie
waren dit er 11 jeugdigen/ jongvolwassenen (in
totaal van 861 nachten).
Klanttevredenheid: In 2018 is de opvang in het
geheel met een 8,3 beoordeeld. Verbeterpunt is
dat het perspectief in beginsel niet altijd duidelijk is. Dit is wel iets waar de bewoners behoefte
aan hebben. Eén van de pluspunten is dat er veel
individuele aandacht is voor de bewoners.
Kleinschalige mannenopvang (woongemeenschap)
Doelstelling:
In 2018 zijn wij begonnen met de voorbereiding
voor een kleinschalige opvang van drie mannen

uit de Vogelbuurt die buiten hun directe invloed
of schuld om dakloos zijn geraakt (meestal na
echtscheiding). Dit valt onder onze vangnetfunctie. Eigen Haard stelde ons daartoe in staat door
woonruimte ter beschikking te stellen. Bedoeling
van ons aanbod is bieden van structuur, stabiliteit en het op orde krijgen van hun leven.
Buurtwerkkamer
Doelstelling:
De buurtwerkkamer ‘Ons Koekoeksnest’ is een
plek in de Vogelbuurt waar op laagdrempelige
wijze kwetsbare bewoners samenkomen en er
toeleiding plaatsvindt richting participatie en
activering. Per week vinden hier twaalf vaste activiteiten plaats en houdt WPI wekelijks
spreekuur.
Voedselbanken Amsterdam-Noord
Doelstelling 1:
Het wekelijks ondersteunen van inwoners uit
Noord met een (gezond) voedselpakket;
Doelstelling 2:
Het verzorgen van het programma ‘Meer dan
voedsel alleen’, met name het toeleiden van
voedselbankklanten richting hulpverlening.
Voedselbanken Adelaarsweg en De Ark
Al vele jaren delen wij voedsel uit aan gezinnen
en alleenstaanden die onder de bestaansnorm
leven en te weinig geld hebben om gezond voedsel te kopen. Onder de klanten van beide voedselbanklocaties bevonden zich in 2018 ongeveer
230 kinderen (74 kinderen waren tussen de 12 en
18 jaar). Dit is een groep die vaak buiten de boot
valt als het gaat om activiteiten en cadeautjes
tijdens feestdagen. Wij vragen voor deze groep

kinderen extra aandacht. De Stichting Jarige
Job zorgt voor een verjaardagsdoos voor jarige
kinderen, gelukkig is de leeftijd recentelijk opgehoogd naar 18 jaar: ook gezinnen met een heel
smalle beurs moeten immers in staat worden
gesteld de verjaardag van hun kinderen te vieren.
Eind 2018 hadden onze twee voedselbanken
191 huishoudens als vaste klant: mensen die
eenmaal per week een voedselpakket op een
vastgesteld tijdstip ophalen. Dit is meer dan in
2017, toen telden wij ruim 161 huishoudens.
Uit het gebied Noord Oost/Oud Noord waren 88
huishoudens vaste klant en vanuit Noord West
103 huishoudens. Als dit opvallende verschil
blijft bestaan willen we in 2019 in beeld brengen
waarom het aantal klanten uit Noord Oost/Oud
Noord in verhouding achterblijft/terugloopt.
In 2018 was een belangrijke verandering de verhuizing van het uitgiftepunt Akkerwindeweg naar
de kerk De Ark aan de Aakstraat in de Banne. In
het kader van ‘Meer dan voedsel alleen’ werkten
we in 2018 ook aan het toe leiden van voedselbankklanten richting participatie en onze hulpverlening, zodat ook gewerkt kan gaan worden
aan de oorzaken van armoede en schulden.
Wekelijks houden de vrijwilligers van de Centrale
Voedselbank de intakes op locatie van het Leefkringhuis samen met maatschappelijk werkers
van het Leefkringhuis. Ook brengen maatschappelijk werkers bij de voedselbank-intake het
aanbod van ketenpartners zoals Doras onder de
aandacht en meldden wij ook in 2018 daartoe
gemotiveerde voedselbankklanten regelmatig
aan bij activiteiten van ketenpartners.
Verder is in Noord heel hartverwarmend dat
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supermarkten periodiek meehelpen om acties
voor het verkrijgen en meenemen van voedsel te
faciliteren. Wij houden jaarlijks inzamelacties in
de supermarkten samen met onder andere de
twee Rotaryclubs van Amsterdam-Noord. In december 2018 hebben wij maar liefst 300 kratten
opgehaald!
Samen Noord: schouders eronder
Wat in 2018 ook in gang is gezet is onze deelname aan de lokale vormen van nauwe samenwerking tussen welzijnsinstellingen. Alle
plannen voor één helder overleg, één samenhangend hulp- en welzijnsaanbod en intensieve
samenwerking tussen negen welzijnsinstellingen
onder één financieel gesternte kregen in 2017
vorm door het convenant Samen Noord. Onze
instelling is een van de organisaties die hieraan
deelneemt.
Samenvattend: wat maakt het Leefkringhuis zo
bijzonder?
• No-nonsense aanpak: adequate hulp aan
iedereen uit Noord, zo snel als nodig is
• Het zoveel mogelijk op maat begeleiden van
mensen
• 24/7 beschikbaar
• Eén loket
• Laagdrempelig: het Leefkringhuis opereert
vooral aan de informele, persoonlijk betrokken
kant en staat hierdoor dichtbij de doelgroep
• De hulpvrager heeft bij het Leefkringhuis één
contactpersoon
• Wij bereiken een grote groep kwetsbare mensen tegen relatief lage kosten voor de gemeente.
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Toch niet iedereen…
We kunnen bijna iedereen helpen, ook als het
druk is, of vol, of als problemen complex zijn (en
dat zijn ze bijna altijd). Maar het is niet zo dat we
alles kunnen. Zoals eerder gezegd: aan mensen
die ernstig zijn verslaafd aan alcohol of drugs of
psychiatrische patiënten met ernstige gedragsproblemen kunnen we weliswaar sociale hulp
bieden, maar primair noodzakelijk is toch de
effectieve aanpak van hun verslaving of psychiatrische aandoening en dat ligt niet in onze macht
– daarvoor zijn specialistische deskundigheden
nodig.
Missie van het Leefkringhuis
De missie van het Leefkringhuis is op laagdrempelige wijze effectieve ondersteuning en
hulp bieden aan kwetsbare hulpvragers in
Amsterdam-Noord.
Visie van het Leefkringhuis
Onze visie is: hulpvragende Noorderlingen
moeten snel en goed hulp kunnen krijgen. Dit
gebeurt door het hanteren van de één-loketfunctie, waardoor hulpvragers niet van het kastje
naar de muur worden gestuurd en het Leefkringhuis zoveel mogelijk op eigen kracht effectieve
hulp verleent. Onze visie is dat mensen met een
smalle beurs aan de onderkant van de samenleving en vaak in een crisissituatie, door één
instelling adequaat worden geholpen totdat ze
weer uitzicht hebben op een positieve ontwikkeling van hun leven.

3. Het meerjarenbeleidsplan 2018-2020
Zoals al in het eerste hoofdstuk gemeld, is onze
toekomst in 2017 en 2018 zeker gesteld door de
verruiming van de structurele financiering van
de gemeente Amsterdam. Voor de inhoudelijke
onderbouwing van een gezonde financiële toekomst bleek, zeker na het positieve onderzoek
naar de meerwaarde van het Leefkringhuis,
een meerjarenbeleidsplan noodzakelijk. Dit
plan dient immers als leidraad en richting voor
al onze activiteiten voor een gezonde toekomst
van het Leefkringhuis – niet alleen financieel,
maar zeker ook inhoudelijk wat betreft de inhoud van ons hulpaanbod en de samenwerking
met anderen.
Het integraal meerjarenbeleidsplan is de uitwerking van de adviezen uit het onderzoeksrapport
Meerwaarde en Betekenis Leefkringhuis Noord.
Dit beleidsplan is daarmee geen dichtgetimmerd
plan, maar een open uitnodiging aan onze stakeholders (gemeente, fondsen, bedrijfsleven en
particulieren) om de toekomst van het Leefkringhuis te helpen vorm te geven. Het beleidsplan is
in het najaar van 2018 vastgesteld en besproken
met onze stakeholders tijdens een informatieve bijeenkomst. Het plan is positief ontvangen
en heeft door zijn richtinggevende karakter en
afrekenbare doelstellingen het vertrouwen in de
aanpak van het Leefkringhuis verder vergroot.
Het DNA van het Leefkringhuis
De vraag die in het onderzoeksrapport positief
was beantwoord is: welke meerwaarde heeft de
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hulp van het Leefkringhuis? Wij blijven ook in
de toekomst de one stop hulpverleningsinstelling waar Noorderlingen in probleem- en
crisissituaties niet van het kastje naar de muur
worden gestuurd, maar snelle en praktische hulp
krijgen. De in het plan beschreven voorstellen en
beleidsaanpassingen staan daarom allemaal in
het teken van een verdere optimalisering van de
dienstverlening en van de bedrijfsvoering.
Het meerjarenbeleidsplan omvat, samengevat,
de volgende onderdelen en verbeteringen:
• Stroomlijning ambulante hulp en spreekuren:
uitbreiding spreekuren in Noord.
• Aanbieden mannenopvang, delen van deskundigheid met andere instellingen, meer toeleiding naar werk.
• Verhuizing voedselbank naar kerk De Ark.
• Overnemen beheer buurtwerkkamer
Ons Koekoeksnest in Vogelbuurt.
• Nieuwe systemen voor o.a. boekhouding,
registratie hulpvragen en interventies, registratie cliëntervaringen.
• Achterstallig onderhoud binnen de huidige
panden.
• Personele maatregelen in de vorm van een
personeelsplan dat ruimte biedt voor uitbreiding. Ook: deskundigheidsbevordering door
meer inzet t.a.v. methodische kennis van specialistische jeugdzorg binnen de logeerfunctie.
• Versterking ondersteuning bedrijfsvoering.
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Financiën
De blijvende gezondmaking van onze financiën
kreeg in 2018 uiteraard prioriteit in het bestuursbeleid en in de aanpak van de directeur:
•B
 egrotingsdiscipline: wij geven niet meer uit
dan wat er aan inkomsten per jaar binnenkomt
en wat aan reserves is vastgelegd.
• Voorspellend vermogen: door verdere professionalisering in bestuur en staf gaan wij uit
van een beter vermogen om financiële problemen te voorspellen, zodat ons bestuur tijdig
maatregelen kan nemen. Dat gebeurt ook door
adequate periodieke financiële rapportages.
•F
 inancieringsbronnen subsidie gemeente
Amsterdam: het verdient aanbeveling om op
langere termijn de onderscheiden taken/subsidiedoelen van de gemeente duidelijker te
oormerken. Hierover hebben wij in 2018 aangekondigd overleg te willen met de gemeente
op basis van het beleidsplan.
•A
 ccountmanagement gemeente: wij hebben
gepleit voor één helder aanspreekpunt bij de
gemeente Amsterdam voor alle financieel en
inhoudelijk overleg.
•F
 ondsen en donaties: ook in 2018 hebben wij
ingezet op een blijvend grote betrokkenheid
van de fondsen, particulieren, instellingen en
bedrijfsleven als belangrijke ondersteuners
van ons werk. Daarbij gaan wij er van uit dat
de gemeente onze opvangactiviteiten financiert en er ten aanzien van de ambulante hulp,
voedselbank en mannenopvang sprake is van
een gezamenlijke financiering door gemeente
(centraal en stadsdeel) en fondsen/donateurs.
Een zekere mate van samenwerking tussen
gemeente en particuliere fondsen tekende zich
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af in de stakeholdersbijeenkomst in het najaar
van 2018.
Personeel, CAO en organisatie
• Personeel: in 2019 is de personeelsomvang in
overleg met de gemeente voldoende om alle
taken adequaat te kunnen uitvoeren. Uitbreiding van het personeelsbestand is dan afgerond. In 2018 is daar de aanzet toe gegeven.
• CAO: in 2018 is hard gewerkt aan de opstap om
het personeel zoveel mogelijk volgens de CAO
Welzijn aan te stellen.
• Automatisering en systemen: In 2019 is de gehele ICT en het registratiesysteem op niveau.
• Organisatie: de back-office is in 2018 onder de
loep genomen en zal in 2019 verder worden
versterkt, zodat onze uitvoerende hulpverleners beter op de organisatie kunnen terugvallen.

4. Bestuur en directie in 2018
In dit hoofdstuk vindt u enkele kerncijfers van
bestuur en directie over 2018 en geven we de
personalia en overige informatie van de stichting.
Gegevens bestuur en directie
Het Gère Paulussen Leefkringhuis wordt geëxploiteerd door de Stichting Leefkringhuizen
Nieuwendammerham. Het bestuur daarvan is
het bevoegd gezag van de stichting. In 2017 is
een nieuw bestuur aangetreden.
Per ultimo 2018 zijn onze bestuursleden:
Henk Dijkstra (voorzitter), Niek van der Linden
(secretaris), Theo de Vries (penningmeester) en
Hetty Vlug (algemeen lid). Er was eind 2018 nog
een vacature voor één bestuurslid. Bestuursleden zijn onbezoldigd.
De directie van het Leefkringhuis wordt gevormd
door Meredith Smith.
Bestuur en directie prijzen zich gelukkig met
een Comité van Aanbeveling bestaande uit
mr. Job Cohen, drs. Caty Asscher en
Roberto Payer.
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Beloningen staf Stichting Leefkringhuizen

Organogram

WNT verantwoording
M.H.Smith
Functiegegevens

Directeur

BESTUUR

2018
Aanvang en einde functievervulling 2018

01.01-31.12

Deeltijd factor in fte

1,0

Gewezen topfunctionaris

nee

(Fictieve) dienstbetrekking

ja

OFFICE MANAGEMENT

DIRECTEUR

Bezoldiging
Beloning inclusief belastbare onkostenvergoedingen

€ 72.615

Beloning op termijn (pensioenbijdrage)

€

Totale bezoldiging 2018

€ 79.345

Individueel bezoldiginsmaximum

€ 103.000

6.730

SECRETARIAAT

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling 2017

01.01-31.12

Deeltijd factor in fte

1,0

Beloning inclusief belastbare onkostenvergoedingen

€ 65.078

Beloning op termijn (pensioenbijdrage)

€

Totaal bezoldiging 2017

€ 71.970

6.892

AMBULANTE
HULP

VROUWENOPVANG
LOGEERFUNCTIE

MANNENOPVANG

BUURTWERKKAMER

VOEDSELBANK

Bestuur
Bestuursleden zijn onbezoldigd en per ultimo 2018: Henk Dijkstra - voorzitter, Niek van der Linden - secretaris,
Theo de Vries - penningmeester, Hetty Vlug - lid bestuur
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5. Onze weldoeners en helpers
Gelukkig heeft het Leefkringhuis vrienden.
Heel goede vrienden zelfs: fondsen, particulieren, serviceclubs en bedrijven die niet alleen
als weldoener financieel bijspringen, maar ook
– niet zelden letterlijk – de handen uit de mouwen steken door deskundigheid, menskracht
en goederen ter beschikking te stellen aan onze
medewerkers en hulpvragers.
Onze weldoeners en helpers waren in 2018:
- Ahold/Delhaize
- Bethelkerk
- Bring at Work
- Buiksloterkerk
- Celanese Corporation
- De Nederlandsche Bank
- Fonds 1947
- Fonds Prosan
- Gemba Service BV
- Giving Platform
- Grote Kerk Oostzaan
- Hema hoofdkantoor
- Hilly de Lange
- Hilton Amsterdam
- Jumbo Landsmeer
- Kerk De Ark
- Kinderopvang Smallsteps Toverkruid
- Nieuwendammerkerk
- PCI De Nieuwe Augustinus
- Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam
- Rotaryclub Amsterdam-Noord
- Rotaryclub Amsterdam International

- Thea Boerrigter
- Shell
- Stichting Het RC Maagdenhuis
- Stichting Hulp na Onderzoek
- Stichting In het Veldwerk
- Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp
- Stichting Rooms-Catholijk Oude Armen
Kantoor
- Woningcorporaties Eigen Haard, Stadgenoot en
Ymere.
Bijzondere aandacht voor…
Sommige instellingen of Noordse organisaties
bleken onvermoeibaar in dit verslagjaar. Wij noemen als voorbeeld uit de lange rij weldoeners en
helpers:
•A
 hold/Delhaize: is al jaren prominente Vriend
van het Leefkringhuis. Het bedrijf heeft zich de
afgelopen jaren zeer intensief ingezet voor het
Leefkringhuis. Wij blijven Ahold/Delhaize heel
dankbaar voor hun grote steun!
•C
 elanese: in oktober 2018 werden wij blij
verrast door een prijs van het internationale
chemie-concern Celanese. Liefst 25.000 dollar
kregen wij als bijdrage aan de aanschaf van
een nieuwe bestelbus voor de voedselbank en
overig vervoer. Een geweldig gebaar!
•R
 otaryclub International: al vele jaren bezorgt
Rotaryclub International de kinderen binnen
onze opvang een prachtige kerst in het Hilton
hotel en het kerstcircus in Carré. Ook verzorgt
de club een weekje weg voor de kinderen
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tijdens de zomervakantie. Allemaal van grote
betekenis voor onze kinderen!
•H
 illy de Lange en Thea Boerrigter: deze twee
vrouwen staan jaar in jaar uit klaar om met
media-ondersteuning van RTV Noord-Holland
de klanten van onze voedselbanken een extraa
tje te bieden met gespaarde koffiepunten en
ingezamelde producten!
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