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Vertrouwen
Onze missie is op laagdrempelige wijze effectief
ondersteuning bieden aan
kwetsbare hulpvragers
in Amsterdam Noord. Wij
genieten het vertrouwen
van onze klanten; onze
dienstverlening is hierop
gebaseerd.
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Van Bestuur en Directie
2019 was voor ons een dynamisch jaar. Naar aanleiding van ons Integraal
Beleidsplan ‘Handen uit de Mouwen’, hebben wij met ingang van dit jaar
een structurele subsidieverhoging gekregen. Dit vormt een solide basis
van waaruit wij ons werk kunnen doen als vangnetorganisatie voor de
kwetsbare bewoners van Amsterdam Noord. Om het management te
versterken, een van de aanbevelingen vanuit het plan is er een Financieel
Manager aangesteld om zo onze financiële positie te borgen, die ons in
het verleden zo parten speelde. Met de wettelijke verplichting om de CAO
te volgen staat het Leefkringhuis echter opnieuw voor onoverkomelijke
financiële- en daarmee operationele keuzes.
Het meerjarenplan, zoals dat is ingezet en onze leidraad vormt voor de bedrijfsvoering bracht dit jaar een aantal
mooie veranderingen. Meer rust op financieel gebied, waardoor we ons beter op de inhoud van ons werk hebben
kunnen richten. In nauwe samenwerking met ketenpartners worden onze medewerkers verder getraind in
methodisch werken en deskundigheidsbevordering.
Ook spannen we ons in om de dienstverlening binnen de Voedselbank Noord te optimaliseren: gesprekken zijn in
volle gang om voor onze klanten een one-stop-shop te realiseren. Dit brengt niet alleen voordelen met zich mee
qua kosten voor de klant, maar zorgt naast sociale cohesie ook voor de mogelijkheid voor een warme toeleiding
naar onze partners binnen de formele dienstverlening. Het wordt een plek waar onze klant er mag zijn. Waar de
koffie (of thee) klaar staat en alle partijen eenzelfde laagdrempelige dienstverlening voorstaan. Met gebundelde
krachten klaar staan voor minima om hen zo weer stapje voor stapje in hun kracht te zetten.
Onverminderd gaat het Leefkringhuis door om vanuit alle onderdelen effectieve zorg te blijven bieden. Altijd
praktisch en doortastend op het snijvlak van de informele en formele dienstverlening. Wij hebben dit jaar afscheid
genomen van onze Secretaris, de heer Niek van der Linden. Wij danken hem voor alle toewijding en inzet ten
behoeven van het Leefkringhuis de afgelopen jaren.
Wij danken u wederom voor de ontvangen steun het afgelopen jaar en hebben er vertrouwen in dat u zich nog lang
zal committeren aan het Leefkringhuis.
Amsterdam Noord, 24 april 2020
Henk Dijkstra (Voorzitter Bestuur) en Meredith Smith (Directeur)
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Ons aanbod

Statistieken

2496
spreekuurcontacten

Ambulante Hulp
Nog altijd wordt op verschillende locaties in Noord hulp
geboden aan de kwetsbare Noorderling. De hulpvragen
lopen altijd sterk uiteen - van een brief ontcijferen of een
instantie bellen tot ingrijpen bij een crisis. In een aantal
gevallen kan worden volstaan met een bezoek aan ons
spreekuur, bij meer complexe zaken wordt een plan
opgesteld voor het hulptraject. Als langdurige ondersteuning nodig blijkt vindt doorstroom plaats naar
onze ketenpartners.

17

op onze locaties in
Amsterdam Noord

activiteiten in onze
Buurtwerkkamer

190
nieuwe

Opvang
Het Leefkringhuis heeft binnen haar kleinschalige
opvang gedurende 2019 wederom kinderen, jongvolwassenen en vrouwen onderdak geboden.
Daarnaast zijn vier mannen geholpen met huisvesting
in het eerste jaar waarin we deze vorm van opvang
aanbieden. De doorstroom blijft een punt van zorg; ook
dit jaar. Toch wordt met partners gezocht naar passende
oplossingen en wordt een aantal klanten verblijd met
eigen- of meer permanente huisvesting.

Buurtwerkkamer

55
doorverwijzingen naar de
reguliere hulpverlening

We zijn verheugd over de toename van het aantal activiteiten in onze buurtwerkkamer Ons Koekoeksnest met
40%. Mogelijkheden om buurtbewoners te activeren,
maar ook om saamhorigheid in de buurt te versterken
vormen belangrijke pijlers van dit aanbod. Elke bewoner
is welkom om een activiteit aan te bieden dan wel bij te
wonen. Woningbouwvereniging Eigen Haard speelt een
belangrijke rol bij de verwezenlijking van dit initiatief.

238

noodpakketten
uitgegeven via
onze Voedselbank Noord

Voedselbank
We kunnen spreken van succes als we ons richten op
het sociale aspect rondom de ingebruikname van De
Ark als uitgiftepunt. Onze klanten kunnen nu in een
gezamenlijke ruimte onder het genot van een kopje
koffie of thee niet alleen hun sociaal netwerk uitbreiden
maar ook samen beter op de hoogte blijven van alle
mogelijke activiteiten en nieuwtjes. Naast de fijne
samenwerking met de Centrale Voedselbank en De
Sociale Kruidenier zijn Samen Noord partners op locatie
aanwezig om ondersteuning te bieden. Momenteel
onderzoeken we mogelijkheden om ook ons tweede
uitgiftepunt op soortgelijke wijze in te richten.

dossiers
binnen onze
Ambulante
Hulp

234

4444

gezinnen die
wekelijks
worden voorzien
van een
voedselpakket

overnachtingen
in onze
Opvanglocaties
7
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Andy
José

Al op mijn 16e was ik werkzaam in de
horeca, eerst als afwasser maar al na
een paar maanden klom ik op tot hulpkok waar ik zelfstandig de mise-en-place
mocht doen. Vrij snel daarna werd ik
sous chef. Deze werkervaring opdoen
ging helaas ten koste van mijn opleiding
MDS-C. Wel kan ik zeggen dat het mijn
beste leerbedrijf is geweest. Ik ben daarna 10 maanden werkzaam geweest bij
Defensie (ICT). Hierna heb ik de opleiding
versneld Havo en HBO Human Resource
Management gevolgd. Tijdens mijn studie
(afgerond) heb ik nog gewerkt als ICT-er;
aan grote projecten onder andere binnen
de luchtvaart waarbij ik een leidinggevende functie heb uitgeoefend.
Door het werk ben ik in Amsterdam
terechtgekomen, ben ik gaan samenwonen en heb ik de particuliere opleiding
AMBI afgerond. Na drie jaar ging mijn

In 2010 begon voor mij een moeizaam

Door deelname werd iedereen uit deze

grote wens in vervulling: ik werd zelf-

traject: ons spaargeld was op, meer dan

doelgroep actiever, ze stonden weer

standig ondernemer. Hierna volgde een

op, en zo kwamen wij in aanmerking voor

steviger in hun schoenen. Het sociaal

turbulente periode en zeer stressvolle

de Voedselbank. In 2011 ingesprongen

isolement is vaak schrijnend – dat kun je

jaren waardoor ik zakelijk en privé in een

als vrijwilliger bij ziekte en nooit meer

je nauwelijks voorstellen. Mensen weer

neerwaartse spiraal terecht kwam.

weggegaan. Diep in mijn hart was ik

in beweging krijgen is het mooiste wat er

Tot het moment dat iemand tegen mij zei:

gebleven.

is; het geeft meer voldoening dan geld:

‘trots is de duivel’. Met dit gegeven kwam

bonus inkomen noem ik het. Door alle

ik tot bezinning: ik had hulp nodig, ver-

Mijn netwerk is versterkt tijdens mijn

werkzaamheden bij het Leefkringhuis

diepte me in het aanbod in Amsterdam.

werkzaamheden en door deze contacten

ben ik een ware ervaringsdeskundige

Ik leerde een heel andere wereld kennen

wist ik weer anderen te helpen. Nu ben

geworden op het gebied van armoede en

- heb gemerkt dat ik aan mezelf moet

ik niet verlegen; dat helpt! Als een

armoedebestrijding.

werken om iets voor anderen te kunnen

kameleon beweeg ik me makkelijk in

betekenen en heb mijzelf zo herontdekt.

alle lagen van de bevolking. Met de

Met het einde van mijn eigen traject in

Nu ben ik werkzaam voor Het Leefkring-

ondersteuning vanuit het Leefkringhuis

zicht, merkte ik dat ook ik aan mijn eigen

huis en de Voedselbank - ik heb veel te

ben ik soepel door mijn saneringsperiode

traject moest werken. Een mogelijkheid

danken aan een bijzondere vriend die

heen gekomen. Ik reed drie of vier keer

voor betaald werk was niet aanwezig bij

ik daar heb gemaakt. Mede door zijn

per week, kwam nog eens ergens en

het Leefkringhuis: dat had ik het liefst

persoonlijke betrokkenheid zie ik het

verbreedde mijn netwerk vanzelf;

gewild, maar ik heb nu een fijne werk-

Leefkringhuis als familie. Ik heb in de

dat was tot wederzijds voordeel.

kring. De meiden van de club spreek ik

afgelopen drie jaren als vrijwilliger

nog vaak en mijn netwerk houd ik goed in

veel gezien en meegemaakt: ziektes,

Bij het Leefkringhuis kreeg ik de moge-

stand, bovendien zie ik iedereen die me

overlijden, armoede, sterkte, andere

lijkheid om Samen Positief (clubjes om

dierbaar is regelmatig bij de kassa. Het

levensgewoontes en thuis situaties -

mensen achter de geraniums vandaan

is fijn om weer een normaal leven op te

maar ook heb ik ontdekt dat ik mezelf

te krijgen) op te zetten; ik word er nog

kunnen pakken, al mis ik het Leefkring-

weer vind door andere mensen te

steeds op aangesproken!

huis wel.

helpen in welk vorm dan ook.
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Meneer
Aajoud
Floor

Ook dit jaar nemen we deel aan de

Leefkringhuis. Artikelen waarover ze

Scholenactie van Voedselbank Noord

twijfelen of het geschikt is worden

en hoewel ik ooit het voortouw heb

bovenop geplaatst. En zo is de inzameling

genomen doen we het met zijn allen.

ook een happening bij ons op school die

Als Noorderling ben ik begaan met de

onderdeel uitmaakt van onze jaarlijkse

armoede in ons stadsdeel; altijd al

activiteiten.

geweest en als ik een bijdrage kan

Het Leefkringhuis is soms wat onzicht-

leveren doe ik dat meteen.

baar, maar ik zie welke belangrijke rol

Het Leefkringhuis is heel goed. Voor

lossen en zo ben ik enorm geholpen. Ik

iedereen; niet alleen voor mij, omdat

ben in mijn eigen huis gebleven. Ik hou

zij ons met alle papieren helpen want

van iedereen hier, daarom zeg ik altijd

Het is in deze tijd lastig voor te stellen

klein de organisatie, hoe groots de inzet

niet iedereen kan lezen en schrijven.

als jullie iets willen Aajoud is er ook voor

dat iemand geen brood op de plank heeft;

en het resultaat. Misschien niet sinds de

ze spelen vanuit de Vogelbuurt – hoe

het Leefkringhuis. Als je me belt voor

niet in staat is een gezonde maaltijd op

oprichting, maar toch al lange tijd draag

De mensen die hier werken zijn lieve

iets dan ga ik dat meteen doen. Een

tafel te zetten en toch zie ik dat er vele

ik dit juweeltje een warm hart toe.

mensen en daar ben ik blij mee, ze doen

boodschap, iets halen of brengen al is

gezinnen geholpen zijn met deze basale

Bij de scholenactie zijn velen met mij

alles perfect voor mij: helpen met bellen

het in België of Frankrijk. Waar ik

voorziening van dagelijkse boodschappen.

zich daar weer bewust van. De gezamen-

als ik er niet uitkom met een bedrijf. Ik

ook naar toe moet ik doe dat voor het

Samen met de kinderen van Kairos

lijke inzamelactie op het plein draagt

wil graag dat de mensen hier blijven,

Leefkringhuis want jullie helpen mij,

verweven we de inzameling met onze

ook bij aan die bewustwording van dit

anders heb ik (hebben we) het heel

dus ik help jullie.

december activiteiten: de kratten zetten

probleem. Kinderen en ouders praten

we buiten op het plein, er is een stalletje

er over tijdens de inzameling en dat

moeilijk. Zoveel mensen hebben zorgen.
Met een brief weet ik niet altijd wat ik

Ik wil graag iets doen in de buurtwerk-

met chocolademelk, we zingen samen

helpt bij de betrokkenheid.

moet doen.

kamer ‘Ons Koekoeksnest’. Andere

kerstliederen, er staat een vuurkorf.

Ik hoop natuurlijk dat nog veel meer

Ik kwam bij het Leefkringhuis met een

mensen wachten af, maar ik ga nu zelf

De kinderen zijn druk doende om voe-

scholen mee doen aan de voedselbank-

groot probleem met mijn vrouw. Er is

actie nemen. Misschien dit weekend al

dingsmiddelen in de kratten te sorteren –

actie voor het Leefkringhuis: juist gezien

een advocaat bij gekomen om het op te

met een paar mensen…

het moet netjes voor de klanten van het

de armoede bij veel gezinnen in Noord.

11
10

Gère Paulussen Leefkringhuis | Jaarverslag 2019

Organogram
Bestuur

Directeur

Nawal

Office
Manager

Ambulante
hulp

In juli 2018 ben ik bij het Leefkringhuis

Ik heb ook een aantal cursussen kunnen

komen wonen, samen met mijn zoontje.

volgen zoals: Triple P , de training Sterk

Deze periode was erg moeilijk, een heel

en een Op Eigen Kracht training. Ik heb

andere omgeving en ik sprak ook nauwe-

mij ingezet voor onze (zo voel ik dat)

lijks Nederlands. Ik ben in de opvang

eigen voedselbank. Hier heb ik ervaren

erg goed geholpen, niet alleen met

dat sommige mensen het nog veel

maatschappelijk werk, maar ook bij het

moeilijker hebben dan ikzelf. Zo heb ik

leren van de taal en mijn woonurgentie.

nooit schulden gehad en mij geen zorgen

Verder waren de gezamenlijke activitei-

hoeven maken over geld voor eten.

Financieel
Manager

Vrouwenopvang
Logeerfunctie

Mannen
opvang

Na anderhalf jaar in de opvang te hebben

ook een week naar Center Parcs gewe-

gewoond, wonen wij nu in ons eigen huis!

est. Het samen koken in de buurtwerk-

Een plek voor ons alleen.. Ik zal spoedig

kamer van het Leefkringhuis met de

beginnen met mijn taallessen via het

vrouwen uit de Buurt was erg gezellig.

ROC en hoop dan uiteindelijk een baan op

Ik voel mij erg veilig binnen het Leefkring-

kantoor te vinden.

huis en kan hier met al mijn vragen terecht.

Ik ben het Leefkringhuis erg dankbaar!

De vrijwilligers van het Leefkringhuis
vormen steevaste ondersteuning aan
onze Stichting: wij kunnen niet zonder
hun hulp! Waar mogelijk vormt het
Leefkringhuis voor hen een springplank
naar betaald werk, maar een aantal
Noordelingen vormt al vele jaren een
vaste kern van dit geweldige team.
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Voedselbank

Loyaliteit

ten tijdens feestdagen en vakanties met
de andere bewoners erg fijn; zo zijn we

Buurtwerk
kamer
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Onze weldoeners en helpers
Het Leefkringhuis geniet een aantal vaste vrienden, toch zien we ook nieuwe
namen in onze lange lijst van fondsen, bedrijven en particulieren en niet
te vergeten de gemeente natuurlijk. De bijdragen komen in vele vormen maar worden steevast vanuit een warm hart voor ons initiatief en daarmee
de kwetsbare medemens in Amsterdam Noord geschonken. Naast enkele
werkelijk onverwacht grote geldbedragen waar we zeer verheugd mee zijn,
ook goederen en inzet ten behoeve van onze hulpvragers.
Onze weldoeners en helpers waren in 2019
• A.G.M. Buitenhuis
• Alla Marca Food B.V.
• Bethelkerk
• Buiksloterkerk
• Celanese Corporation
• Damstede 2
• Damstede Lyceum
• Fonds Prosan
• Diaconie Protestantse Gemeente Amsterdam Noord
• Diaconie Protestantse Gemeente Heemskerk
• Diaconie Dorpskerk Durgerdam
• Fundatie Sandheuvel Sobbe
• Future Bags B.V.
• Hasker Kroon
• Hema hoofdkantoor
• Hilly de Lange
• Hilton Amsterdam
• IKC NoordRijk
• Jenaplan Basisschool de Biënkorf
• Jumbo Landsmeer
• Kinderopvang Smallsteps Toverkruid

14
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•K
 oninklijk Theater Carré
• Nieuwendammerkerk
• Pathé
•P
 CI De Nieuwe Augustinus
•P
 rotestantse diaconie Landsmeer
•R
 otaryclub Amsterdam-Nieuwendam
•R
 otaryclub Amsterdam-Noord
•R
 otaryclub Amsterdam International
• Shell
•S
 tichting Het RC Maagdenhuis
•S
 tichting Hulp na Onderzoek
•S
 tichting In het Veldwerk
•S
 tichting Laat Ze Maar Lachen
•S
 tichting Nationaal Fonds Kinderhulp
•S
 tichting Ringeling-Ravoo
•S
 tichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor
• Stichting SINA
• Stichting Wesselton
•V
 an der Valk Transport B.V.
• Vrijeschool Kairos
•W
 oningcorporaties Eigen Haard, Stadgenoot en Ymere
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Eén loket
Onze no-nonsense aanpak is
alom bekend: praktisch en snel!
We hanteren een één loket
functie waardoor mensen niet
van het kastje naar de muur
worden verwezen. De dienstverlening kenmerkt zich door
zijn laagdrempeligheid; een
warme aanpak die werkt.

pallets kerstdecoratie
van Future Bags B.V.

70

70 paar Nikes Kids Aktief

100

cadeaus Shell

20

fietsen van Catharine
uit Zwanenburg

voor onze klanten

120

 aartjes
k
voor het
Kerstcircus van
Stichting Laat
Ze Maar Lachen
& Koninklijk
Theater Carré

82

sportshirts
Pathé

160

kerstpakketten
via Riki Stichting,
Irene en Van der
Valk transport B.V.
17
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19
Inzamelacties

972

pakken luiers van
Stichting Sina en
PCI De Nieuwe
Augustinus
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