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Van Bestuur en Directie
Organogram

Beste vrienden,
Voor u ligt het jaarverslag over 2021.
Gelet op de langdurigheid van de pandemie, hopen wij dat u nog steeds in goede gezondheid verkeert.
Het afgelopen jaar hebben wij in toenemende mate kunnen manoeuvreren in het ‘nieuwe normaal’ en zijn

Bestuur

er steeds meer reguliere activiteiten opgestart. Zo konden er onder andere binnen de maatregelen weer
diverse activiteiten met kinderen in armoede plaatsvinden. Ook zijn we binnen de voedselbank begonnen
met het opnieuw screenen van bestaande klanten. Dit binnen het onderaannemerschap met de Sociale
Maatschap (beter bekend als Doras).
Bestuurlijk is het proces tot uitbreiding opgestart. Wij hopen dan ook spoedig twee nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen, die niet alleen het Leefkringhuis een warm hart toedragen, maar
ook verrijken met kennis en kunde binnen het veranderd sociaal domein met nog steeds veel armoede

Directeur

en daarmee samenhangende problematieken.
Net als in voorgaande jaren en op diverse manieren, hebben wij veel steun mogen ontvangen in bij
uitvoeren van onze diensten. Onze dank gaat uit naar u allen en uiteraard bent u altijd welkom om

Secretariaat

Financieel
Manager

bij ons een kijkje te komen nemen.
Dhr. Henk Dijkstra, voorzitter bestuur
Dhr. Theo de Vries, penningmeester
Mw. Hetty Vlug, bestuurslid

Ambulante
hulp
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Opvang

Buurtwerkkamer
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Ons aanbod
Ambulante hulp
Onze Ambulante Hulp beschouwen wij als het hart van de organisatie. Hier komt alles samen. Immers treffen wij tijdens onze inloopspreekuren de meest uiteenlopende en complexe vragen. Onze voornaamste taak
is het oppakken van crisissituaties en stabilisatie. Vanuit een ‘nieuw vertrekpunt’ wordt er bekeken wat er
op langere termijn nodig is aan ondersteuning en welke ketenpartners wij hiervoor in kunnen schakelen.
De kwetsbare inwoners van Amsterdam Noord bijstaan, is voor ons dan ook een gezamenlijke opgave.

Buurtwerkkamer ‘Ons Koekoeksnest’
Ons Koekoeksnest is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor buurtbewoners in de Vogelbuurt met als
doel de sociale cohesie en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Middels het faciliteren van een plek
waar activiteiten kunnen plaatsvinden, proberen wij buurtbewoners in beweging te brengen, maar vinden
wij het ook belangrijk om wederkerigheid te stimuleren: we kunnen immers veel voor elkaar betekenen.
De buurtwerkkamer heeft hiermee ook een taak bij de preventie van eenzaamheid.

Voedselbanken Amsterdam Noord
De voedselbanken in Noord zijn vele jaren geleden door ons opgericht. Er is een zeer nauwe samenwerking
met de Centrale Voedselbank Amsterdam en sprake van gedeelde zeggenschap. Onze voedselbanken
zijn meer dan alleen een uitgiftepunt. Het is voor vele klanten een moment van samenkomen, waarbij
het sociaal isolement even wordt doorbroken.

Vrouwenopvang
Het LKH biedt tijdelijke opvang in Noord voor vrouwen en hun kinderen die geweld in afhankelijkheidsrelaties meemaken. De opvang dient als tijdelijke plek voor vrouwen om tot rust te komen en hun leefsituatie te stabiliseren, waarna zij weer terugkeren naar huis of zelfstandig gaan wonen. Blijf Groep
verwijst ook cliënten door naar het LKH. Dit wanneer cliënten vanwege veiligheid niet in aanmerking
komen voor opvang na huiselijk geweld, maar er wel omstandigheden zijn waardoor opvang nodig is
(bijvoorbeeld als het geweld niet structureel is, maar er wel sprake is van iemand die geen sociaal
netwerk heeft, over weinig eigen middelen beschikt of recent naar Nederland is gekomen).

Logeerfunctie
In Noord is er geen andere Logeerfunctie zoals de onze. Wij werken dan ook zonder onder enige vorm
van indicatie of beschikking en beschouwen deze voorziening als een preventie interventie. Het bieden
van een ‘time out’ kan de druk wegnemen binnen het gezin waardoor verdere escalatie wordt voorkomen.
De aanmeldingen vanuit het ‘veld’ kwamen in 2021 voornamelijk van Streetcornerwork en Stichting MEE.
In toenemende mate vangen wij jongvolwassenen op met een licht verstandelijke beperking. De kleinschaligheid van onze voorziening sluit goed aan.

Mannenopvang
Onze kleinschalige mannenopvang (maximaal drie mannen) kent een eigen verdienmodel en is bedoeld
voor economisch dakloze mannen afkomstig uit Amsterdam Noord, die wegens een scheiding/einde
relatie ten aanzien van de woning dakloos zijn geraakt. Deze mannen zijn, door ontoereikende financiële
middelen, niet in staat om (vrije sector) woonruimte te huren in Amsterdam en omstreken.
Het Leefkringhuis biedt in samenwerking met wooncorporatie Eigen Haard deze mannen voor de duur
van maximaal één jaar de mogelijkheid om:
• te beschikken over een gezamenlijke woonruimte;
• te werken aan het stabiliseren van de situatie en perspectief;
• op enige wijze vorm te geven aan de omgangsregeling (kinderen kunnen in overleg, overdag in het
weekend op bezoek komen).
De mannen kunnen binnen het Leefkringhuis gebruik van de Ambulante hulp voor regelzaken.

6

7

Gère Paulussen Leefkringhuis | Jaarverslag 2021

Enkele cijfers
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376
Sinterklaas
cadeaus

Kinderopvang Smallsteps Toverkruid
Protestantse Diaconie Landsmeer
Samen voor vrienden - The Initiators
Celanese Corporation

100
Ramadan

laptops voor
ambulante klanten
Verizon

Kofi

Kofi

21.800
Verstrekte

voedselpakketten
i.s.m.de Centrale
voedselbank Amsterdam

pakketten

Alla Marca Food

520
Inloop-

spreekuren

Nachten
2205 logeerfunctie

450

kerstbonnen voor de
voedselbankkinderen
Rotaryclub Amsterdam
International
Crowdfunding

250
Kerst-

1012 vrouwenopvang
970 mannenopvang

pakketten

Stichting Het R.C.
Maagdenhuis

Ik verwijs altijd naar mensen naar
het Leefkringhuis die hulp nodig
hebben. Ik heb veel te danken aan
het Leefkringhuis en word vaak
geholpen met het lezen van brieven.
Soms verras ik de medewerkers
met een kledingstuk dat ik zelf heb
gemaakt. Ik ben van huis uit klerenmaker. Mijn outfit op deze foto heb ik
ook zelf gemaakt.
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Eind 2020 kwam ik in de mannenopvang van het Leefkringhuis terecht.

Carmelita

Een moeilijke periode, maar dankbaar
dat eindelijk een dak boven het hoofd
had. Met behulp van mijn maatschappelijk werker, heb ik middels urgentie
nu een eigen woning.

Mohammed

Het Leefkringhuis betekent alles
voor mij. Ik kan hier terecht voor een
luisterend oor of een kopje koffie,
maar ook voor ondersteuning bij
regelzaken.
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In 1985 solliciteerde Nel bij het
Leefkringhuis voor een functie van
huishoudelijke hulp binnen de opvang.
Zij was de eerst betaalde kracht van
de stichting. Bijna 40 jaar later,
staan zij en haar man nog in nauw

Tante Nel en
ome Geurt

contact het Leefkringhuis.
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Ikram

Ik werk sinds januari dit jaar bij het

Ik loop nu negen maanden stage

Leefkringhuis als woonbegeleider

bij Het Leefkringhuis en zit in mijn

op de vrouwenopvang. Na een fijn

laatste jaar van de mbo-opleiding

sollicitatiegesprek, kennismaking

Maatschappelijke Zorg. Ik ben

met collega's en een meeloopochtend

doormiddel van een brochure van

wist zeker dat ik bij het Leefkring-

mijn opleiding terechtgekomen bij

huis wilde werken. Ik heb kennis-

het Leefkringhuis en zocht naar

gemaakt met de buurt, de cliënten,

een stage waarbij ik verschillende

de bewoners en de vrijwilligers. Alles

doelgroepen kan begeleiden en

en iedereen is met elkaar verbonden.

stimuleren. Na een proefdag mee-

Binnen de opvang zie ik vrouwen

draaien was ik enthousiast: de

binnen komen. Eenieder met zijn

doelgroep, de omgeving en de

eigen verhaal. Waar ik het meeste

collega’s. Nu het einde nadert,

energie van krijg is het veranderings-

merk ik dat ik zeker ben gegroeid

proces waar de bewoners doorheen

als persoon en beter weet waar ik

gaan. Geen werkdag is hetzelfde.

voor sta.
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Ooit eens bij het ROC ondersteunde
ik in het vaardig worden van de
Nederlandse taal ten behoeve van

Onze weldoeners

de inburgering. Via via kwam ik in
contact met de buurtwerkkamer
‘Ons koekoeksnest’. Inmiddels geef
ik al zes jaar twee keer per week

Het Leefkringhuis heeft een aantal vaste vrienden. Toch zien we

Nederlandse les aan een vaste

ook nieuwe namen in onze lange lijst van fondsen, bedrijven en

groep van vijf deelnemers.

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

Hans

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 2021
• A.G.M. Buitenhuis
• Alla Marca Food B.V.
• Asscher Family
• Bethelkerk
• Buiksloterkerk
• Celanese Corporation
• Diaconie Protestantste Gemeente Heemskerk
• Diaconie Dorpskerk Durgerdam
• Fonds Prosan (ondergebracht bij Kansfonds)
• Franky Amsterdam
• Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
• Hema hoofdkantoor
• Jumbo Landsmeer
• Jo Coates
• Kinderopvang Smallsteps Toverkruid
• Nieuwendammerkerk
• PCI De Nieuwe Augustinus
• Protestantse Diaconie Landsmeer
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• Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam
• Rotaryclub Amsterdam-Noord
• Rotaryclub Amsterdam International
• Samen voor Vrienden
• Shell
• Stichting Het R.C. Maagdenhuis
• Stichting Hulp na Onderzoek
• Stichting In het Veldwerk
• Stichting Samen Lachen
• Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp
• Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor
• Stichting SINA
• The Initiators
• The International school of Amsterdam
• Verizon
• Voedseltuin IJplein
•W
 oningcorporaties Eigen Haard,
Stadgenoot en Ymere
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In de buurt weet iedereen mij te
vinden. Ik ben er voor de mensen
die in diepe armoede leven en zich
schamen. Mede met ondersteuning
van het Leefkringhuis deel ik eten
uit aan mensen die er nog niet klaar
voor zijn om zich aan te melden bij
de voedselbank, maar het wel hard

Appie

nodig hebben.

Zakia

Ik ben de coördinator van de uitgiftenpunten van het Leefkringhuis en doe
dit werk al bijna 20 jaar met veel
plezier. Ik word gesteund een
geweldig team vrijwilligers, die twee
keer per week klaar staan om onze
gezinnen in nood bij te staan. Ik hoop
dit werk nog lange tijd te kunnen doen.
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Al enkele jaren ondersteunt de
voedseltuin IJplein de voedselbank
uitgiften in Noord met verse groenten.

Conny

Olivia

Door toeval ben ik bij de voedselbank
gekomen wegens een tekort aan
mensen destijds. Dit is inmiddels
drie jaar geleden. Ik ervaar het
contact met klanten als prettig en
het doet mij goed om een steentje
te bij te dragen. Ook ontstaat er
vaak een vertrouwensband.
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Colofon
Tekst & Eindredactie Meredith Smith
Foto’s Erwin van Amstel
Vormgeving Lylith Oude Vrielink | Goaldesign.nl
Uitgave
Gère Paulussen Leefkringhuis
Koekoeksstraat 16
Postbus 36143
1020 MC Amsterdam
020 - 636 25 39
KvK 41204218
IBAN NL17 INGB 0004524279
t.n.v. Stichting Leefkringhuizen
Nieuwendammerham
www.leefkringhuis-noord.nl
secretariaat@leefkringhuis-noord.nl
Giften en legaten aan de
Stichting Leefkringhuizen
Nieuwendammerham
Dit jaarverslag is gedrukt

zijn fiscaal aftrekbaar

op 100% gerecycled papier
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