Maart 2017
Thema Jongeren
5 Maart
Harriët Tubmanhuis
Gemeente
Het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid Oost is een project voor de tijdelijke opvang van
een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die door procedureproblemen niet in
de reguliere opvang terecht kunnen. Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn door
organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland en de Steungroep Vrouwen zonder
Verblijfsvergunning doorverwezen. Het gaat om vrouwen die naast hun
vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke gebreken en de zorg
voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn.
Rekening NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët Tubmanhuis te Amsterdam
Thema Jongeren
12 Maart
VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
Diaconie
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en vluchtelingen in de
hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige asielprocedure en helpt vluchtelingen bij de
opbouw van een nieuw bestaan. Bij het vinden van huisvesting, het leren van Nederlands,
het (bij)scholen, het opdoen van contacten en het vinden van werk.
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93 t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
Thema Jongeren
19 Maart
Kinderen in de Knel/ Kerk in Actie
Gemeente
Kinderen in de Knel is het kinderprogramma van Kerk in Actie. Kerk in Actie ondersteunt
daarmee lokale organisaties in het buitenland, die opkomen voor werkende kinderen,
straatkinderen, seksueel uitgebuite kinderen, gehandicapte kinderen, en kinderen die in
gevangenissen of in oorlogssituaties leven of in samenlevingen met aids. We steunen met
name kleinschalige projecten, waarbij kinderen in hun waarde worden gelaten.
Rekening: NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie/ Kinderen in de Knel
Thema Jongeren
26 Maart
Stichting Weekje Weg
Diaconie
Weekje Weg is een project voor mensen met een kleine portemonnee.
Ruim 2 miljoen mensen in Nederland leven op of onder het niveau van een
minimuminkomen. Als men langdurig in zo'n situatie verkeert betekent dat "overleven". Niet
deel kunnen nemen aan het arbeidsproces leidt in veel gevallen tot isolement.
Gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie gaan, zien dat elke zomer velen wel op
vakantie kunnen. St.Weekje Weg biedt gemeenten mogelijkheden om gezinnen die langdurig
van een minimumuitkering moeten rondkomen een weekje op vakantie te laten gaan met het
doel hen uit de sleur van hun situatie te halen en hun sociaal isolement te doorbreken.
De deelnemers betalen een relatief geringe eigen bijdrage. De vakanties vinden in principe
plaats in alle schoolvakantieweken.
Rekening: NL 80 INGB 0000 0082 80 Stichting Weekje Weg in Vierhouten

April 2017
Thema Vreemdelingen
2 April
de Kruispost
Diaconie
In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische en psychosociale
zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden. Kruispost
geeft hulp aan onverzekerden, daklozen en asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een
donatie gevraagd en draagt zo naar vermogen bij in de onkosten.
Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt hulp gegeven
die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk, indien nodig aangevuld door
maatschappelijk werk.
Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370 t.n.v. Stichting Vrienden van Kruispost
Thema Vreemdelingen
9 April
Palmpasen Harriët Tubmanhuis
Gemeente
Het Harriët Tubmanhuis in Amsterdam Zuid Oost is een project voor de tijdelijke opvang van
een klein aantal vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die door procedureproblemen niet in
de reguliere opvang terecht kunnen. Vrouwen die in het huis worden opgenomen zijn door
organisaties als Vluchtelingenwerk Nederland en de Steungroep Vrouwen zonder
Verblijfsvergunning doorverwezen. Het gaat om vrouwen die naast hun
vluchtelingenproblematiek ook te maken hebben met ziekte of fysieke gebreken en de zorg
voor jonge kinderen en daardoor extra kwetsbaar zijn.
Rekening NL 10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Stichting Harriët Tubmanhuis te Amsterdam
Thema Vreemdelingen
13 April
Witte Donderdag
Stichting Bijzondere Noden
Diaconie
De Stichting biedt financiële hulp aan inwoners van Amsterdam, die om welke redenen dan
ook in een urgente noodsituatie terecht zijn gekomen, terwijl (wettelijke) voorliggende
voorzieningen niet meer of niet voldoende beschikbaar zijn.
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 16 november 2011 in verband met het 75-jarig bestaan
van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, is een initiatief gepresenteerd om te komen tot
een ‘duurzaam pact voor noodhulp’ in Amsterdam. Een hecht laatste -sociaal- vangnet voor
Amsterdammers door Amsterdammers, Amsterdamse organisaties en de Amsterdamse
overheid.
Rekening: NL 49 INGB 0000 2946 97 t.n.v. Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
Thema Vreemdelingen
16 April
Pasen
VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
Gemeente
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en vluchtelingen in de
hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige asielprocedure en helpt vluchtelingen bij de
opbouw van een nieuw bestaan. Bij het vinden van huisvesting, het leren van Nederlands,
het (bij)scholen, het opdoen van contacten en het vinden van werk.
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93 t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
Thema Vreemdelingen
23 April
de Medicijnpot
Diaconie
Stichting De Medicijnpot is een initiatief van de Binnenstadskerken in Amsterdam en
maatschappelijke organisaties. Zij zorgen dat mensen zonder papieren en zonder
verzekering medicijnen krijgen die ze nodig hebben maar niet kunnen betalen. Het
verstrekken van de medicijnen gaat altijd via een arts. De apotheek kan de rekening dan
declareren bij de Medicijnpot.
Rekening: NL 80 TRIO 0390 4859 69 t.n.v de Medicijnpot Amsterdam.

Thema Vreemdelingen
30 April
Makom
Gemeente
Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen een rustige
plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er is gelegenheid om te
douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt Makom zoveel mogelijk persoonlijke
aandacht en geeft zo gelegenheid te (re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week
worden deelgenomen aan de Kunstsuite.
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep Amsterdam o.v.v. Makom
Mei 2017
Thema Stad en de naaste
7 Mei
Voedselbank Amsterdam
Diaconie
De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens die niet meer in
staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Men functioneert als een schakel
tussen overschot en verborgen gebrek in onze maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is
maar niet meer verkocht wordt, worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants
aangeboden. Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere distributiepunten
verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuren.
Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om noodsituaties het hoofd te kunnen
bieden en om te garanderen dat er ook voldoende producten met een lange
houdbaarheidsdatum geleverd kunnen worden, moeten er soms aankopen gedaan worden.
Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam.
Thema Stad en de naaste
14 Mei
Drugspastoraat Amsterdam
Gemeente
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te behouden. Waar
nodig wijst het de weg naar medische, sociale en maatschappelijke hulpverlening. Er zijn
zondagse vieringen voor en door druggebruikers. Individuele contacten met pastores en/of
vrijwilligers via inloopruimten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met
vrije inloop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost. Bezoekwerk in
ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en gevangenissen. Speciale aandacht voor
zorgen rond vrouwen. Vanuit het drugspastoraat kunnen ook begrafenissen verzorgd worden
voor hen die geheel alleen zijn.
Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v. Stichting Drugspastoraat Amsterdam
Thema Stad en de naaste
21 Mei
Stichting Exodus
Diaconie
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste
fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het
land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Daarnaast biedt het Exodus
vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en
Detentie (OKD) project maakt het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren)
elkaar maandelijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis.
Rekening NL 68 INGB 0004 324 414 t.n.v. Stichting Exodus Nederland Leiden
Thema Stad en de naaste
28 Mei
Hospice het Veerhuis
Gemeente
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te leven hebben. Het
huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen levensovertuiging of maatschappelijke
positie geen rol. De stichting is afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun
familie.
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam

Juni 2017
Thema Armoede
4 Juni
Pinksteren Stichting Weekje Weg
Gemeente
Weekje Weg is een project voor mensen met een kleine portemonnee.
Ruim 2 miljoen mensen in Nederland leven op of onder het niveau van een
minimuminkomen. Als men langdurig in zo'n situatie verkeert betekent dat "overleven". Niet
deel kunnen nemen aan het arbeidsproces leidt in veel gevallen tot isolement.
Gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie gaan, zien dat elke zomer velen wel op
vakantie kunnen. St.Weekje Weg biedt gemeenten mogelijkheden om gezinnen die langdurig
van een minimumuitkering moeten rondkomen een weekje op vakantie te laten gaan met het
doel hen uit de sleur van hun situatie te halen en hun sociaal isolement te doorbreken.
De deelnemers betalen een relatief geringe eigen bijdrage. De vakanties vinden in principe
plaats in alle schoolvakantieweken.
Rekening: NL 80 INGB 0000 0082 80 Stichting Weekje Weg in Vierhouten
Thema Armoede
11 Juni
de Medicijnpot
Diaconie
Stichting De Medicijnpot is een initiatief van de Binnenstadskerken in Amsterdam en
maatschappelijke organisaties. Zij zorgen dat mensen zonder papieren en zonder
verzekering medicijnen krijgen die ze nodig hebben maar niet kunnen betalen. Het
verstrekken van de medicijnen gaat altijd via een arts. De apotheek kan de rekening dan
declareren bij de Medicijnpot.
Rekening: NL 80 TRIO 0390 4859 69 t.n.v de Medicijnpot Amsterdam
Thema Armoede
18 Juni
Voedselbank Amsterdam
Gemeente
De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens die niet meer in
staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Men functioneert als een schakel
tussen overschot en verborgen gebrek in onze maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is
maar niet meer verkocht wordt, worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants
aangeboden. Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere distributiepunten
verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuren.
Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om noodsituaties het hoofd te kunnen
bieden en om te garanderen dat er ook voldoende producten met een lange
houdbaarheidsdatum geleverd kunnen worden, moeten er soms aankopen gedaan worden.
Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam.
Thema Armoede
25 Juni
de Kruispost
Diaconie
In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische en psychosociale
zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden. Kruispost
geeft hulp aan onverzekerden, daklozen en asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een
donatie gevraagd en draagt zo naar vermogen bij in de onkosten.
Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt hulp gegeven
die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk, indien nodig aangevuld door
maatschappelijk werk.
Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370 t.n.v. Stichting Vrienden van Kruispost

Juli 2017
Thema Europa en de Wereld
2 Juli
Amigos de San Juan de Flores
Gemeente
Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het dorpje San Juan
de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door middel van kleinschalige en
concrete projecten. Deze projecten worden met relatief eenvoudige en weinig middelen
gerealiseerd. Daarbij ligt de focus op onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de
bewoners hierdoor in staat worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.
Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare school en aan jongeren
die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast worden er naaicursussen voor vrouwen
georganiseerd en worden er microkredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines,
het opzetten van een bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een
bedrijfje op zetten en daarmee de inkomsten verhogen..
Rekening NL 04 INGB 0004 547 502
Thema Europa en de Wereld
9 Juli
Stichting Colibri
Diaconie
De Stichting heeft tot doel verarmde kinderen in de grensstreken van Peru te helpen zich als
een normaal kind te ontwikkelen. Door het bouwen van kleuterscholen en uitrusten of een
bestaande kleuterschool te ondersteunen met lesmateriaal, een schoolbord, een keuken en
keukengerei.
Het medische project, is bestemd voor ondervoede kinderen, die zich door gebrek aan
voedsel, vitamines en vaccinaties niet kunnen concentreren.
Een ander project betreft de moeder van het kind. Hierin wordt haar praktische kennis over
eerste hulp, gezonde voeding met producten uit de omgeving bijgebracht, wordt ze
betrokken bij de zorg voor haar kind, wordt haar de kans geboden de kennis en kunde te
vergaren waarmee ze in haar eigen onderhoud kan voorzien. Veel van de moeders van deze
kinderen gaan naar de markten om hun producten te verkopen.
Rekening: NL 53 ABNA 0617 002 347
Thema Europa en de Wereld
16 Juli
VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
Gemeente
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en vluchtelingen in de
hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige asielprocedure en helpt vluchtelingen bij de
opbouw van een nieuw bestaan. Bij het vinden van huisvesting, het leren van Nederlands,
het (bij)scholen, het opdoen van contacten en het vinden van werk.
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93 t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
Thema Europa en de Wereld
23 Juli
Amigos de San Juan de Flores
Diaconie
Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het dorpje San Juan
de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door middel van kleinschalige en
concrete projecten. Deze projecten worden met relatief eenvoudige en weinig middelen
gerealiseerd. Daarbij ligt de focus op onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de
bewoners hierdoor in staat worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.
Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare school en aan jongeren
die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast worden er naaicursussen voor vrouwen
georganiseerd en worden er microkredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines,
het opzetten van een bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een
bedrijfje op zetten en daarmee de inkomsten verhogen..
Rekening NL 04 INGB 0004 547 502

Thema Europa en de Wereld
30 Juli
Stichting Colibri
Gemeente
De Stichting heeft tot doel verarmde kinderen in de grensstreken van Peru te helpen zich als
een normaal kind te ontwikkelen. Door het bouwen van kleuterscholen en uitrusten of een
bestaande kleuterschool te ondersteunen met lesmateriaal, een schoolbord, een keuken en
keukengerei.
Het medische project, is bestemd voor ondervoede kinderen, die zich door gebrek aan
voedsel, vitamines en vaccinaties niet kunnen concentreren.
Een ander project betreft de moeder van het kind. Hierin wordt haar praktische kennis over
eerste hulp, gezonde voeding met producten uit de omgeving bijgebracht, wordt ze
betrokken bij de zorg voor haar kind, wordt haar de kans geboden de kennis en kunde te
vergaren waarmee ze in haar eigen onderhoud kan voorzien. Veel van de moeders van deze
kinderen gaan naar de markten om hun producten te verkopen.
Rekening: NL 53 ABNA 0617 002 347

Augustus 2017
Thema Stad en de naaste
6 Augustus
Inloophuis Makom
Diaconie
Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen een rustige
plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er is gelegenheid om te
douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt Makom zoveel mogelijk persoonlijke
aandacht en geeft zo gelegenheid te (re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week
worden deelgenomen aan de Kunstsuite.
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep Amsterdam o.v.v. Makom
Thema Stad en de naaste
13 Augustus
De Regenboog Groep
Gemeente
Dagelijks zet de Regenboog Groep zich in voor mensen met sociale problemen, voor dak-en
thuislozen en verslaafden en voor mensen met psychiatrische klachten. De vrijwilligers
bieden met ondersteuning van professionals opvang, hulpverlening werkervaringsplaatsen
en activiteiten. Via sociale contacten voorkomt men eenzaamheid en isolement. Men stelt
mensen weer in staat zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan en actief deel te nemen
aan de maatschappij.
De Regenboog Groep is voor een belangrijk deel van haar inkomsten afhankelijk van giften.
Donaties worden besteed aan maaltijdverstrekking in de inloophuizen, de werving en
begeleiding van buddy’s en maatjes en de preventieprojecten.
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep Amsterdam
Thema Stad en de naaste
20 Augustus
Hospice het Veerhuis
Diaconie
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te leven hebben. Het
huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen levensovertuiging of maatschappelijke
positie geen rol. De stichting is afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun
familie.
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam
Thema Stad en de naaste
27 Augustus
Drugspastoraat Amsterdam
Gemeente
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te behouden. Waar
nodig wijst het de weg naar medische, sociale en maatschappelijke hulpverlening. Er zijn
zondagse vieringen voor en door druggebruikers. Individuele contacten met pastores en/of
vrijwilligers via inloopruimten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met
vrije inloop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost. Bezoekwerk in
ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en gevangenissen. Speciale aandacht voor
zorgen rond vrouwen. Vanuit het drugspastoraat kunnen ook begrafenissen verzorgd worden
voor hen die geheel alleen zijn.
Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v. Stichting Drugspastoraat Amsterdam

September 2017
Thema Vreemdelingen
3 September
VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
Diaconie
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en vluchtelingen in de
hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige asielprocedure en helpt vluchtelingen bij de
opbouw van een nieuw bestaan. Bij het vinden van huisvesting, het leren van Nederlands,
het (bij)scholen, het opdoen van contacten en het vinden van werk.
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93 t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
Thema Vreemdelingen
10 September
Inloophuis Makom
Gemeente
Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen een rustige
plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er is gelegenheid om te
douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt Makom zoveel mogelijk persoonlijke
aandacht en geeft zo gelegenheid te (re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week
worden deelgenomen aan de Kunstsuite.
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep Amsterdam o.v.v. Makom
Thema Vreemdelingen
17 September
IKV/PAXChristi
Diaconie
IKV Pax Christi zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid in de wereld. Samen met
mensen in conflictgebieden werken zij aan een vreedzame en democratische samenleving.
Hierbij betrekken zij mensen in Nederland, die zich net als IKV Pax Christi willen inzetten
voor duurzame politieke oplossingen voor crisis- en oorlogssituaties. IKV Pax Christi bundelt
kennis, kracht en mensen voor dat ene doel: vrede nu! Men werkt in 25 landen o.a. in het
Midden-Oosten, de Balkan, de Kaukasus, in Afrika, van Kasjmir tot Colombia.
In Nederland zetten zij vrede en veiligheid op de maatschappelijke agenda. .
Rekening: NL 03 TRIO 0390 515 000 t.n.v. Pax te Utrecht
Thema Vluchtelingen
24 September
Oecumenische dienst Zuid
Gemeente
VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan ondersteunt alle asielzoekers en vluchtelingen in de
hoofdstad. Men ziet toe op een rechtvaardige asielprocedure en helpt vluchtelingen bij de
opbouw van een nieuw bestaan. Bij het vinden van huisvesting, het leren van Nederlands,
het (bij)scholen, het opdoen van contacten en het vinden van werk.
Rekening: NL 33 RABO 0118 0926 93 t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan

Oktober 2017
Thema Armoede
1 Oktober
Stichting Bijzondere Noden Amsterdam
Gemeente
Het fonds biedt financiële hulp aan inwoners van Amsterdam, die om welke redenen dan ook
in een urgente noodsituatie terecht zijn gekomen, terwijl (wettelijke) voorliggende
voorzieningen niet meer of niet voldoende beschikbaar zijn.
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 16 november 2011 in verband met het 75-jarig bestaan
van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, is een initiatief gepresenteerd om te komen tot
een ‘duurzaam pact voor noodhulp’ in Amsterdam. Een hecht laatste -sociaal- vangnet voor
Amsterdammers door Amsterdammers, Amsterdamse organisaties en de Amsterdamse
overheid.
Rekening: NL 49 INGB 0000 2946 97 t.n.v. Fonds Bijzondere Noden Amsterdam

Thema Armoede
8 Oktober
Voedselbank Amsterdam
Diaconie
De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens die niet meer in
staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Men functioneert als een schakel
tussen overschot en verborgen gebrek in onze maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is
maar niet meer verkocht wordt, worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants
aangeboden. Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere distributiepunten
verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande infrastructuren.
Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om noodsituaties het hoofd te kunnen
bieden en om te garanderen dat er ook voldoende producten met een lange
houdbaarheidsdatum geleverd kunnen worden, moeten er soms aankopen gedaan worden.
Geld hiervoor kunt u overmaken op:
Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam.
Thema Armoede
15 Oktober Drugspastoraat Amsterdam
Gemeente
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te behouden. Waar
nodig wijst het de weg naar medische, sociale en maatschappelijke hulpverlening. Er zijn
zondagse vieringen voor en door druggebruikers. Individuele contacten met pastores en/of
vrijwilligers via inloopruimten, ziekenhuis of hulpinstanties. Contacten via een spreekuur met
vrije inloop of op afspraak in MAKOM of Drugspost A’dam Zuidoost. Bezoekwerk in
ziekenhuizen, sociale pensions, verpleeghuizen en gevangenissen. Speciale aandacht voor
zorgen rond vrouwen. Vanuit het drugspastoraat kunnen ook begrafenissen verzorgd worden
voor hen die geheel alleen zijn.
Rekening:NL 36 INGB 000 366 6845 ; t.n.v. Stichting Drugspastoraat Amsterdam
Thema Armoede
22 Oktober Stichting Weekje Weg
Diaconie
Weekje Weg is een project voor mensen met een kleine portemonnee.
Ruim 2 miljoen mensen in Nederland leven op of onder het niveau van een
minimuminkomen. Als men langdurig in zo'n situatie verkeert betekent dat "overleven". Niet
deel kunnen nemen aan het arbeidsproces leidt in veel gevallen tot isolement.
Gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie gaan, zien dat elke zomer velen wel op
vakantie kunnen. St.Weekje Weg biedt gemeenten mogelijkheden om gezinnen die langdurig
van een minimumuitkering moeten rondkomen een weekje op vakantie te laten gaan met het
doel hen uit de sleur van hun situatie te halen en hun sociaal isolement te doorbreken.
De deelnemers betalen een relatief geringe eigen bijdrage. De vakanties vinden in principe
plaats in alle schoolvakantieweken.
Rekening: NL 80 INGB 0000 0082 80 Stichting Weekje Weg in Vierhouten.
Thema Armoede
29 Oktober De Regenboog Groep
Gemeente
Dagelijks zet de Regenboog Groep zich in voor mensen met sociale problemen, voor dak-en
thuislozen en verslaafden en voor mensen met psychiatrische klachten. De vrijwilligers
bieden met ondersteuning van professionals opvang, hulpverlening werkervaringsplaatsen
en activiteiten. Via sociale contacten voorkomt men eenzaamheid en isolement. Men stelt
mensen weer in staat zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan en actief deel te nemen
aan de maatschappij.
De Regenboog Groep is voor een belangrijk deel van haar inkomsten afhankelijk van giften.
Donaties worden besteed aan maaltijdverstrekking in de inloophuizen, de werving en
begeleiding van buddy’s en maatjes en de preventieprojecten.
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep Amsterdam

November 2017
Thema Zieken
5 November
Hospice het Veerhuis
Diaconie
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te leven hebben. Het
huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen levensovertuiging of maatschappelijke
positie geen rol. De stichting is afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun
familie.
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam
Thema Zieken
12 November
de Kruispost
Gemeente
In het centrum van Amsterdam verleent sinds 1983 de Kruispost medische en psychosociale
zorg aan verschillende mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden. Kruispost
geeft hulp aan onverzekerden, daklozen en asielzoekers. Iedere patiënt wordt om een
donatie gevraagd en draagt zo naar vermogen bij in de onkosten.
Kruispost is de medische tak van de gemeenschap Oudezijds 100. Hier wordt hulp gegeven
die vaak te vergelijken is met die in een huisartsenpraktijk, indien nodig aangevuld door
maatschappelijk werk.
Rekening: NL 22 ABNA 0437 295 370 t.n.v. Stichting Vrienden van Kruispost
Thema Zieken
19 November
de Medicijnpot
Diaconie
Stichting De Medicijnpot is een initiatief van de Binnenstadskerken in Amsterdam en
maatschappelijke organisaties. Zij zorgen dat mensen zonder papieren en zonder
verzekering medicijnen krijgen die ze nodig hebben maar niet kunnen betalen. Het
verstrekken van de medicijnen gaat altijd via een arts. De apotheek kan de rekening dan
declareren bij de Medicijnpot.
Rekening: NL 80 TRIO 0390 4859 69 t.n.v de Medicijnpot Amsterdam
Thema Zieken
26 November
Hospice het Veerhuis
Gemeente
Het Veerhuis is een gastvrij huis voor mensen die nog maar korte tijd te leven hebben. Het
huis ligt in Amsterdam Zuid. Voor opname spelen levensovertuiging of maatschappelijke
positie geen rol. De stichting is afhankelijk van giften en bijdragen van bewoners en hun
familie.
Rekening:NL 33 TRIO 0212 188 399 t.n.v. Stichting Hospice Amsterdam

December 2017
Thema Stad en de naaste
3 December
De Regenboog Groep
Diaconie
Dagelijks zet de Regenboog Groep zich in voor mensen met sociale problemen, voor dak-en
thuislozen en verslaafden en voor mensen met psychiatrische klachten. De vrijwilligers
bieden met ondersteuning van professionals opvang, hulpverlening werkervaringsplaatsen
en activiteiten. Via sociale contacten voorkomt men eenzaamheid en isolement. Men stelt
mensen weer in staat zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan en actief deel te nemen
aan de maatschappij.
De Regenboog Groep is voor een belangrijk deel van haar inkomsten afhankelijk van giften.
Donaties worden besteed aan maaltijdverstrekking in de inloophuizen, de werving en
begeleiding van buddy’s en maatjes en de preventieprojecten.
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep Amsterdam
Thema Stad en de naaste
10 December
Inloophuis Makom
Gemeente
Gevestigd in de van Ostadestraat in de Pijp, biedt Makom dak- en thuislozen een rustige
plaats met koffie, thee, soep en brood en een warme maaltijd. Er is gelegenheid om te
douchen en er is kledingruil mogelijk. Daarbij biedt Makom zoveel mogelijk persoonlijke
aandacht en geeft zo gelegenheid te (re-)socialiseren. Op Makom kan drie dagen per week
worden deelgenomen aan de Kunstsuite.
Vanuit de diaconie worden viermaal per jaar kleding pakketten verzorgd.
Rekening: NL 21 INGB 0000 008 081 t.n.v. De Regenboog Groep Amsterdam o.v.v. Makom
Thema Stad en de naaste
17 December
Stoelenproject
Diaconie
Het Stoelenproject heeft als doelstelling het aanbieden van een laagdrempelige opvang voor
mensen die dak- en/of thuisloos zijn in Amsterdam. De opvang op het Stoelenproject loopt
van 15 september tot en met 30 april, en geldt alleen voor avonden en nachten. De
accommodatie Marnixstraat 248, onder de parkeergarage. Iedere avond kunnen er 40
mensen terecht. Daarnaast zijn er 5 crisisplaatsen. Tijdens de koude opvang is er plaats voor
50 mensen. Koudeopvang geldt wanneer het enige dagen vriest.
Uit vooral praktische overwegingen is het geboden comfort van de opvang laag: koffie, thee,
een eenvoudige maaltijd ( brood en soep ) en ontbijt, matras ( geen dekens, geen kussens,
geen douches).Ook is eventueel schone kleding verkrijgbaar.
Rekening: NL 32 INGB 0001 3205 98. t.n.v. Stoelenproject Amsterdam
Thema Stad en de naaste
24 December
Kerstavond
Stoelenproject
Gemeente
Het Stoelenproject heeft als doelstelling het aanbieden van een laagdrempelige opvang voor
mensen die dak- en/of thuisloos zijn in Amsterdam. De opvang op het Stoelenproject loopt
van 15 september tot en met 30 april, en geldt alleen voor avonden en nachten. De
accommodatie Marnixstraat 248, onder de parkeergarage. Iedere avond kunnen er 40
mensen terecht. Daarnaast zijn er 5 crisisplaatsen. Tijdens de koude opvang is er plaats voor
50 mensen. Koudeopvang geldt wanneer het enige dagen vriest.
Uit vooral praktische overwegingen is het geboden comfort van de opvang laag: koffie, thee,
een eenvoudige maaltijd ( brood en soep ) en ontbijt, matras ( geen dekens, geen kussens,
geen douches).Ook is eventueel schone kleding verkrijgbaar.
Rekening: NL 32 INGB 0001 3205 98. t.n.v. Stoelenproject Amsterdam

Thema Stad en de naaste
25 December Kerst
Stoelenproject
Diaconie
Het Stoelenproject heeft als doelstelling het aanbieden van een laagdrempelige opvang voor
mensen die dak- en/of thuisloos zijn in Amsterdam. De opvang op het Stoelenproject loopt
van 15 september tot en met 30 april, en geldt alleen voor avonden en nachten. De
accommodatie Marnixstraat 248, onder de parkeergarage. Iedere avond kunnen er 40
mensen terecht. Daarnaast zijn er 5 crisisplaatsen. Tijdens de koude opvang is er plaats voor
50 mensen. Koudeopvang geldt wanneer het enige dagen vriest.
Uit vooral praktische overwegingen is het geboden comfort van de opvang laag: koffie, thee,
een eenvoudige maaltijd ( brood en soep ) en ontbijt, matras ( geen dekens, geen kussens,
geen douches).Ook is eventueel schone kleding verkrijgbaar.
Rekening: NL 32 INGB 0001 3205 98. t.n.v. Stoelenproject Amsterdam
Thema Stad en de naaste
31 December Oudjaar
Stoelenproject
Gemeente
Het Stoelenproject heeft als doelstelling het aanbieden van een laagdrempelige opvang voor
mensen die dak- en/of thuisloos zijn in Amsterdam. De opvang op het Stoelenproject loopt
van 15 september tot en met 30 april, en geldt alleen voor avonden en nachten. De
accommodatie Marnixstraat 248, onder de parkeergarage. Iedere avond kunnen er 40
mensen terecht. Daarnaast zijn er 5 crisisplaatsen. Tijdens de koude opvang is er plaats voor
50 mensen. Koudeopvang geldt wanneer het enige dagen vriest.
Uit vooral praktische overwegingen is het geboden comfort van de opvang laag: koffie, thee,
een eenvoudige maaltijd ( brood en soep ) en ontbijt, matras ( geen dekens, geen kussens,
geen douches).Ook is eventueel schone kleding verkrijgbaar.
Rekening: NL 32 INGB 0001 3205 98. t.n.v. Stoelenproject Amsterdam

Januari 2018
Thema Europa en de wereld
7 Januari
Stichting Colibri
Diaconie
De Stichting heeft tot doel verarmde kinderen in de grensstreken van Peru te helpen zich als
een normaal kind te ontwikkelen. Door het bouwen van kleuterscholen en uitrusten of een
bestaande kleuterschool te ondersteunen met lesmateriaal, een schoolbord, een keuken en
keukengerei.
Het medische project, is bestemd voor ondervoede kinderen, die zich door gebrek aan
voedsel, vitamines en vaccinaties niet kunnen concentreren.
Een ander project betreft de moeder van het kind. Hierin wordt haar praktische kennis over
eerste hulp, gezonde voeding met producten uit de omgeving bijgebracht, wordt ze
betrokken bij de zorg voor haar kind, wordt haar de kans geboden de kennis en kunde te
vergaren waarmee ze in haar eigen onderhoud kan voorzien. Veel van de moeders van deze
kinderen gaan naar de markten om hun producten te verkopen.
Rekening: NL 53 ABNA 0617 002 347
Thema Europa en de wereld
14 Januari Amigos de San Juan de Flores
Gemeente
Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het dorpje San Juan
de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door middel van kleinschalige en
concrete projecten. Deze projecten worden met relatief eenvoudige en weinig middelen
gerealiseerd. Daarbij ligt de focus op onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de
bewoners hierdoor in staat worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.
Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare school en aan jongeren
die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast worden er naaicursussen voor vrouwen
georganiseerd en worden er microkredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines,
het opzetten van een bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een
bedrijfje op zetten en daarmee de inkomsten verhogen..
Rekening NL 04 INGB 0004 547 502
Thema Europa en de wereld
21 Januari Stichting Colibri
Diaconie
De Stichting heeft tot doel verarmde kinderen in de grensstreken van Peru te helpen zich als
een normaal kind te ontwikkelen. Door het bouwen van kleuterscholen en uitrusten of een
bestaande kleuterschool te ondersteunen met lesmateriaal, een schoolbord, een keuken en
keukengerei.
Het medische project, is bestemd voor ondervoede kinderen, die zich door gebrek aan
voedsel, vitamines en vaccinaties niet kunnen concentreren.
Een ander project betreft de moeder van het kind. Hierin wordt haar praktische kennis over
eerste hulp, gezonde voeding met producten uit de omgeving bijgebracht, wordt ze
betrokken bij de zorg voor haar kind, wordt haar de kans geboden de kennis en kunde te
vergaren waarmee ze in haar eigen onderhoud kan voorzien. Veel van de moeders van deze
kinderen gaan naar de markten om hun producten te verkopen.
Rekening: NL 53 ABNA 0617 002 347

Thema Europa en de wereld
28 Januari Amigos de San Juan de Flores
Gemeente
Amigos de San Juan de Flores is een stichting die de ontwikkeling van het dorpje San Juan
de Flores in Guatemala en zijn inwoners ondersteunt door middel van kleinschalige en
concrete projecten. Deze projecten worden met relatief eenvoudige en weinig middelen
gerealiseerd. Daarbij ligt de focus op onderwijs, omdat men er van overtuigd is dat de
bewoners hierdoor in staat worden gesteld om zelf hun leefsituatie te verbeteren.
Er worden studiebeurzen verstrekt aan kinderen van de middelbare school en aan jongeren
die een vervolgopleiding willen volgen. Daarnaast worden er naaicursussen voor vrouwen
georganiseerd en worden er microkredieten verleend voor de aanschaf van naaimachines,
het opzetten van een bakkerij of iets dergelijks. Door deze microkredieten kan men een
bedrijfje op zetten en daarmee de inkomsten verhogen.
Rekening NL 04 INGB 0004 547 502

Februari 2018
Thema Gemeente en anderen
4 Februari
Vereniging Vrijzinnige Protestanten
Diaconie
In onze samenwerkende gemeente wordt één keer per jaar voor het landelijk werk van de
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten gecollecteerd.
Rekening: NL 39 INGB 0000 5078 89. Landelijke VVP Utrecht
Thema Gemeente en anderen
11 Februari Remonstrantse Broederschap
Gemeente
In onze samenwerkende gemeente wordt één keer per jaar gecollecteerd voor het landelijk
werk van de Remonstrantse Broederschap.
Rekening: NL 39 INGB 0000 140 938. Remonstrantse Broederschap, Utrecht.
Thema Gemeente en anderen
18 Februari Stichting Exodus
Diaconie
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste
fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het
land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Daarnaast biedt het Exodus
vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex-)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en
Detentie (OKD) project maakt het mogelijk voor gedetineerde ouders en hun kind (eren)
elkaar maandelijks te ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de gevangenis.
Rekening NL 68 INGB 0004 324 414 t.n.v. Stichting Exodus Nederland Leiden
Thema Gemeente en anderen
25 Februari Eigen jeugdwerk
Gemeente
Het Jeugdwerk van Vrijburg in al zijn aspecten verdient ons aller steun.
Rekening: NL 33 INGB 0000 0362 86 o.v.v. Jeugdwerk, Amsterdam

