
Maart  2021                                                                                                                                                              
 
Thema Jongeren 
7 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 
14 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 
21 Maart  Stichting Opkikker     Gemeente 
Stichting Opkikker biedt gezinnen met een ziek kind een onvergetelijke dag. Men ontzorgt 
hen een hele dag met een supergaaf activiteitenprogramma dat helemaal is toegesneden op 
hun specifieke gezinssituatie. Een Opkikkerdag. Via de sponsor Center Parcs heeft men een 
permanente locatie op De Eemhof, waar elk jaar zo’n 2.000 nieuwe gezinnen ontvangen 
worden. 
Rekening: NL44RABO0157182622 Stichting Opkikker in Almere 
 
Thema Jongeren 
28 Maart  Palmpasen  Stichting Jarige Job  Diaconie 
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school 
vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun 
verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag 
van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen 
en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting 
Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind 
verdient een verjaardag!   
Rekening: NL 26 RABO 0108 7482 27 Stichting Jarige Job 
 
 
 
 
 
 
 
 
April 2021 
 
Thema vreemdelingen 
1 April  Witte Donderdag 
Geen collectes 
 
 



April 2021 
 
Thema Vreemdelingen 
4 April  Pasen  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 Vreemdelingen 
11 April  Stichting voor Vluchtelingen-Studenten U.A.F.    Diaconie 
Het UAF is opgericht nadat in 1948 de studentenopstand in Praag hard werd neergeslagen. 
Een groep van 50 Tsjechische studenten vluchtte naar Nederland. Op initiatief van de 
Nederlandse universiteiten kregen zij de kans om hun studie in Nederland te vervolgen. Dat 
was het begin van het Universitair Asiel Fonds. Veel vluchtelingen hebben al een studie 
afgerond in hun land van herkomst. Hun diploma’s worden hier echter niet erkend. Daarom is 
opnieuw studeren of bijscholen vaak noodzakelijk om een nieuw leven op te bouwen.  
Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en het vinden van een 
baan die aansluit bij hun capaciteiten. 
Ook bepleit de UAF. de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, 
overheid en onderwijsinstellingen. Zij baseren hun activiteiten op de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens. 
Het UAF ziet tegenwoordig dat het mbo voor veel vluchtelingen (middelbaar én 
hoogopgeleid) een kansrijke route is op weg naar werk. Daarom biedt het UAF sinds april 
2017 een aantal diensten aan in het mbo voor de vluchtelingen die in staat zijn op mbo-
niveau 3 of 4 een diploma te behalen of op dat niveau uit te stromen naar werk. 
Rekening: NL 41 INGB 0000 0763 00 Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF 
 
Thema Vreemdelingen 
18 April  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 Vreemdelingen 
25 April   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 
 



Mei 2021 
 
Thema Stad en de naaste 
2 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 
9 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 
16 Mei   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 Stad en de naaste 
23 Mei  Pinksteren 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 
30 Mei  De Sluis      Gemeente 
De Sluis biedt praktische en diaconale hulp aan (ex-) gedetineerden en hun familie tijdens en 
na detentie in de gevangenis in Zaanstad. 
Er worden cursussen gegeven, er is een kledinguitgifte, er zijn Vader & Kind dagen. 
Er is ondersteuning door een buddy en nazorg na de detentie  

Men biedt perspectief op de situatie van het gedetineerd zijn, men biedt een 
persoonsgerichte benadering. 
Rekening: NL 73 TRIO 0391 093 509 t.n.v. DSG De Sluis 

http://www.exodus.nl/okd
http://www.exodus.nl/okd


 
Juni 2021 
 
 
Thema Armoede  
6 Juni  Stichting Opkikker      Diaconie 
Stichting Opkikker biedt gezinnen met een ziek kind een onvergetelijke dag. Men ontzorgt 
hen een hele dag met een supergaaf activiteitenprogramma dat helemaal is toegesneden op 
hun specifieke gezinssituatie. Een Opkikkerdag. Via de sponsor Center Parcs heeft men een 
permanente locatie op De Eemhof, waar elk jaar zo’n 2.000 nieuwe gezinnen ontvangen 
worden. 
Rekening: NL44RABO0157182622 Stichting Opkikker in Almere 
 
 
Thema Armoede 
13 Juni 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 Armoede 
20 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 
 
 
Thema Armoede 
27 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juli 2021 
 
 
Thema Europa en de Wereld 
4  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 t.n.v. Amigos de San Juan de Flores 
 
Thema Europa en de Wereld 
11  Juli   Stichting Stiefkinderen van Moeder India Gemeente 
Karm Marg is een kinderhuis nabij New Delhi dat 22 jaar bestaat uit een initiatief van een 
reiziger uit Holland samen met een Indiase hulpverleenster. Zij trokken zich het lot aan van 
straatkinderen uit de laagste kaste die rondom het station van Delhi zwerven. Er is geen 
overheidszorg voor hen en kansen voor een betere toekomst zijn dan uitgesloten.              
Alle 60 kinderen die zijn opgevangen in het tehuis krijgen bij hen passende scholing en 
training w.o. de Engelse taal en internet. Er is veel creatieve vorming. De kinderen ervaren 
Karm Marg als de vervanging van een ouderlijk huis. Hun kansen na vertrek worden door 
onderwijs en zorg sterk verbeterd. Soms zelfs tot student aan de universiteit.                      
De leiding van het huis bestaat uit een team van 5 Indiase vrouwen. Het maken van tassen, 
portefeuilles en briefpapier uit weggegooide en afvalmaterialen samen met vrouwen uit het 
dorp levert Karm Marg de helft van het benodigde inkomen op.                                   
Rekening: NL12 INGB 0008 038 194 t.n.v. St. Stiefkinderen van Moeder India 
 

Thema Europa en de Wereld  
18 Juli  Stg. Pennywhistle Project t.a.v Kinderhuis Hope-foundation Nepal    Diaconie 
Dankzij de hulp van velen is het mogelijk om het kinderhuis (HOPE-foundation Nepal) nu al 
zes jaar met veel plezier te kunnen ondersteunen in alle kosten van wonen, 
levensonderhoud, medische kosten en scholing. Momenteel wonen er 12 kinderen in de 
leeftijden tussen de 5 en 13 jaar oud. Een jong Nepalees echtpaar, zorgt op een liefdevolle 
wijze voor de kinderen, die vroeger op de straten van Kathmandu gewoond hebben. Zij zijn 
hun ouders kwijtgeraakt of deze zijn overleden. Een paar kinderen kwamen van het 
platteland en waren ondervoed. Het kinderhuis werd gehuurd maar is in juni 2018 
aangekocht met de opbrengst van de crowdfunding actie die de Stichting Pennywhistle 
Project heeft gehouden aan het begin van 2018. Het kinderhuis wordt sinds 6 jaar 
maandelijks ondersteund in de kosten voor de huur, water, electriciteit, gas, voedsel, 
medische kosten, kleding, schoolspullen en praktische hulp in en om het huis 
De stichting beoogt het verbeteren van de kwaliteit van leven en welzijn van 
kansarme kinderen en volwassenen. Kinderen die nog steeds, of die vroeger op straat 
leefden. Projecten rond verschillende kinderhuizen, scholen, primary health care- en water-
projecten. Training en het inspireren van (jonge) mensen door middel van educatie, muziek 
en toneel.  
Rekening: NL 22 INGB 0007 4768 69 t.n.v. Stichting Pennywhistle Project, Amsterdam 
 

 



Thema Europa en de Wereld 
25  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 t.n.v. Amigos de San Juan de Flores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Augustus 2021 
 
Thema Stad en de naaste 
1 Augustus   Stichting Bijzondere Noden Amsterdam Diaconie 
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 Stad en de naaste 
8 Augustus  Stichting Exodus    Gemeente 
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 
15 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 
22 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 
 
Thema Stad en de naaste 
29 Augustus     De Sluis    Diaconie 
De Sluis biedt praktische en diaconale hulp aan (ex-) gedetineerden en hun familie tijdens en 
na detentie in de gevangenis in Zaanstad. 
Er worden cursussen gegeven, er is een kledinguitgifte, er zijn Vader & Kind dagen. 
Er is ondersteuning door een buddy en nazorg na de detentie  

Men biedt perspectief op de situatie van het gedetineerd zijn, men biedt een 
persoonsgerichte benadering. 
Rekening: NL 73 TRIO 0391 093 509 t.n.v. DSG De Sluis 
 

http://www.exodus.nl/okd
http://www.exodus.nl/okd


September 2021 
 
 
Thema Vreemdelingen 
4 September   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 
12 September  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 Vreemdelingen 
19 September   IKV/PAX    Gemeente  
IKV Pax 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 willen inzetten voor 
duurzame politieke oplossingen voor crisis- en oorlogssituaties. IKV Pax 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 Vreemdelingen 
26 September Oecumenische Dienst 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oktober 2021 
 
 
Thema Armoede 
3 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 
10 Oktober  Stichting Jarige Job    Diaconie 
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school 
vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun 
verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag 
van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen 
en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting 
Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind 
verdient een verjaardag!   
Rekening: NL 26 RABO 0108 7482 27 Stichting Jarige Job 
 
 
Thema Armoede 
17 Oktober  WereldOuders    Gemeente 
Miljoenen kinderen, waarvan vele in Latijns-Amerika, moeten het stellen zonder ouderlijke 
zorg en een liefdevol gezin. Zij lijden honger, gaan niet naar school en werken om te 
overleven. Ze komen vaak al jong in aanraking met criminaliteit en geweld. Hun 
toekomstperspectief is een leven in armoede. Wat deze kinderen nodig hebben is familie. 
WereldOuders is voor deze kinderen familie. Kinderen zijn de toekomst. Dankzij steun, liefde 
en zorg geeft WereldOuders kinderen de kans om de armoedespiraal, te doorbreken. 
WereldOuders zet zich dagelijks in om de situatie van kansarme kinderen in Latijns-Amerika 
een stabiele basis te geven evenals onderwijs en medische zorg. Ook is WereldOuders zeer 
actief in het ontwikkelen van de lokale gemeenschappen met projecten rondom o.a.  
duurzaamheid, agricultuur en noodhulp. WereldOuders werkt in Bolivia, Dominicaanse 
Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru.                                                                                
Rekening: NL 60 INGB 000 000 1171  t.n.v. Wereldouders 

 
Thema Armoede  
24 Oktober  Stichting Opkikker      Diaconie 
Stichting Opkikker biedt gezinnen met een ziek kind een onvergetelijke dag. Men ontzorgt 
hen een hele dag met een supergaaf activiteitenprogramma dat helemaal is toegesneden op 
hun specifieke gezinssituatie. Een Opkikkerdag. Via de sponsor Center Parcs heeft men een 
permanente locatie op De Eemhof, waar elk jaar zo’n 2.000 nieuwe gezinnen ontvangen 
worden. 
Rekening: NL44RABO0157182622 Stichting Opkikker in Almere 
  



Thema Armoede 
31 Oktober   Het 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



November 2021 
 
 
Thema Zieken 
6 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 
14 November   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 Zieken 
21 November  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 Zieken 
28 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 2021 
 
 
Thema Stad en de naaste 
5 December   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 
12 december  Stichting Jarige Job    Gemeente 
Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school 
vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun 
verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is. Op de mooiste dag 
van het jaar krijgen deze kinderen geen cadeautjes, hangen er geen slingers en ballonnen 
en kunnen zij niet trakteren op school. Uit schaamte melden ze zich soms zelf ziek. Stichting 
Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox, want ieder kind 
verdient een verjaardag!   
Rekening: NL 26 RABO 0108 7482 27 Stichting Jarige Job 
 
Thema Stad en de naaste 
19 December  Het Harriët Tubmanhuis   Diaconie 
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 Stad en de naaste 
24 December    Kerstavond     Het Stoelenproject  Gemeente 
Het Stoelenproject biedt opvang voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn in Amsterdam, los 
van regiobinding of verblijfsvergunning. Het is gelegen aan de Marnixstraat onder de 
parkeergarage en is open van 15 september tot en met 30 april. Iedere avond en nacht is er 
onderdak voor 45 mensen. Tijdens de koudeopvang 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 stevige maaltijd, ontbijt, matras. Geen dekens, geen kussens, geen douches. De 
maaltijden worden door vele diverse vrijwilligers gekookt. Ook de andere taken binnen het 
Stoelenproject worden voor het grootste deel door een 70tal vrijwilligers gedaan. 
De gemeente betaalt 90% van de vaste kosten. Voor de overige 10% en voor alle extra’s 
zoals muziekavonden of werving van vrijwilligers is het Stoelenproject aangewezen op giften. 
Rekening: NL 32 INGB 0001 3205 98. t.n.v. Stoelenproject Amsterdam. 
 
 
 
 
 



 
Thema Stad en de naaste 
25 December   Kerst  Het Stoelenproject   Diaconie 
Het Stoelenproject biedt opvang voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn in Amsterdam, los 
van regiobinding of verblijfsvergunning. Het is gelegen aan de Marnixstraat onder de 
parkeergarage en is open van 15 september tot en met 30 april. Iedere avond en nacht is er 
onderdak voor 45 mensen. Tijdens de koudeopvang 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 stevige maaltijd, ontbijt, matras. Geen dekens, geen kussens, geen douches. De 
maaltijden worden door vele diverse vrijwilligers gekookt. Ook de andere taken binnen het 
Stoelenproject worden voor het grootste deel door een 70tal vrijwilligers gedaan. 
De gemeente betaalt 90% van de vaste kosten. Voor de overige 10% en voor alle extra’s 
zoals muziekavonden of werving van vrijwilligers is het Stoelenproject aangewezen op giften. 
Rekening: NL 32 INGB 0001 3205 98. t.n.v. Stoelenproject Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Januari 2022 
 
 
Thema Europa en de wereld  
2  Januari   Stichting Stiefkinderen van Moeder India  Gemeente 
Karm Marg is een kinderhuis nabij New Delhi dat 22 jaar bestaat uit een initiatief van een 
reiziger uit Holland samen met een Indiase hulpverleenster. Zij trokken zich het lot aan van 
straatkinderen uit de laagste kaste die rondom het station van Delhi zwerven. Er is geen 
overheidszorg voor hen en kansen voor een betere toekomst zijn dan uitgesloten.              
Alle 60 kinderen die zijn opgevangen in het tehuis krijgen bij hen passende scholing en 
training w.o. de Engelse taal en internet. Er is veel creatieve vorming. De kinderen ervaren 
Karm Marg als de vervanging van een ouderlijk huis. Hun kansen na vertrek worden door 
onderwijs en zorg sterk verbeterd. Soms zelfs tot student aan de universiteit.                      
De leiding van het huis bestaat uit een team van 5 Indiase vrouwen. Het maken van tassen, 
portefeuilles en briefpapier uit weggegooide en afvalmaterialen samen met vrouwen uit het 
dorp levert Karm Marg de helft van het benodigde inkomen op.                                   
Rekening: NL12 INGB 0008 038 194 t.n.v. St. Stiefkinderen van Moeder India 

Thema Europa en de wereld 
9 Januari  Stg. Pennywhistle Project t.a.v Kinderhuis Hope-foundation Nepal - 
                        Diaconie  
Dankzij de hulp van velen is het mogelijk om het kinderhuis (HOPE-foundation Nepal) nu al 
zes jaar met veel plezier te kunnen ondersteunen in alle kosten van wonen, 
levensonderhoud, medische kosten en scholing. Momenteel wonen er 12 kinderen in de 
leeftijden tussen de 5 en 13 jaar oud. Een jong Nepalees echtpaar, zorgt op een liefdevolle 
wijze voor de kinderen, die vroeger op de straten van Kathmandu gewoond hebben. Zij zijn 
hun ouders kwijtgeraakt of deze zijn overleden. Een paar kinderen kwamen van het 
platteland en waren ondervoed. Het kinderhuis werd gehuurd maar is in juni 2018 
aangekocht met de opbrengst van de crowdfunding actie die de Stichting Pennywhistle 
Project heeft gehouden aan het begin van 2018. Het kinderhuis wordt sinds 6 jaar 
maandelijks ondersteund in de kosten voor de huur, water, electriciteit, gas, voedsel, 
medische kosten, kleding, schoolspullen en praktische hulp in en om het huis. 
De stichting beoogt het verbeteren van de kwaliteit van leven en welzijn van 
kansarme kinderen en volwassenen. Kinderen die nog steeds, of die vroeger op straat 
leefden. Projecten rond verschillende kinderhuizen, scholen, primary health care- en water-
projecten. Training en het inspireren van (jonge) mensen door middel van educatie, muziek 
en toneel.  
Rekening: NL 22 INGB 0007 4768 69 t.n.v. Stichting Pennywhistle Project, Amsterdam 
 

Thema Europa en de wereld 
16 Januari  WereldOuders    Gemeente 
Miljoenen kinderen, waarvan vele in Latijns-Amerika, moeten het stellen zonder ouderlijke 
zorg en een liefdevol gezin. Zij lijden honger, gaan niet naar school en werken om te 
overleven. Ze komen vaak al jong in aanraking met criminaliteit en geweld. Hun 
toekomstperspectief is een leven in armoede. Wat deze kinderen nodig hebben is familie. 
WereldOuders is voor deze kinderen familie. Kinderen zijn de toekomst. Dankzij steun, liefde 
en zorg geeft WereldOuders kinderen de kans om de armoedespiraal, te doorbreken. 
WereldOuders zet zich dagelijks in om de situatie van kansarme kinderen in Latijns-Amerika 
een stabiele basis te geven evenals onderwijs en medische zorg. Ook is WereldOuders zeer 
actief in het ontwikkelen van de lokale gemeenschappen met projecten rondom o.a.  
duurzaamheid, agricultuur en noodhulp. WereldOuders werkt in Bolivia, Dominicaanse 
Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru.                                                                                
Rekening: NL 60 INGB 000 000 1171  t.n.v. Wereldouders  

 



Thema Europa en de wereld 
23 Januari   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 t.n.v. Amigos de Juan de Flores 
 
 
Thema Europa en de wereld  
30  Januari   Stichting Stiefkinderen van Moeder India Gemeente 
Karm Marg is een kinderhuis nabij New Delhi dat 22 jaar bestaat uit een initiatief van een 
reiziger uit Holland samen met een Indiase hulpverleenster. Zij trokken zich het lot aan van 
straatkinderen uit de laagste kaste die rondom het station van Delhi zwerven. Er is geen 
overheidszorg voor hen en kansen voor een betere toekomst zijn dan uitgesloten.              
Alle 60 kinderen die zijn opgevangen in het tehuis krijgen bij hen passende scholing en 
training w.o. de Engelse taal en internet. Er is veel creatieve vorming. De kinderen ervaren 
Karm Marg als de vervanging van een ouderlijk huis. Hun kansen na vertrek worden door 
onderwijs en zorg sterk verbeterd. Soms zelfs tot student aan de universiteit.                      
De leiding van het huis bestaat uit een team van 5 Indiase vrouwen. Het maken van tassen, 
portefeuilles en briefpapier uit weggegooide en afvalmaterialen samen met vrouwen uit het 
dorp levert Karm Marg de helft van het benodigde inkomen op.                                   
Rekening: NL12 INGB 0008 038 194 t.n.v. St. Stiefkinderen van Moeder India 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Februari 2022 
 

 
Thema Gemeente en anderen 
6 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 
13 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 
20 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 
27 Februari  Stichting voor Vluchtelingen-Studenten U.A.F.   Gemeente 
Het UAF is opgericht nadat in 1948 de studentenopstand in Praag hard werd neergeslagen. 
Een groep van 50 Tsjechische studenten vluchtte naar Nederland. Op initiatief van de 
Nederlandse universiteiten kregen zij de kans om hun studie in Nederland te vervolgen. Dat 
was het begin van het Universitair Asiel Fonds. Veel vluchtelingen hebben al een studie 
afgerond in hun land van herkomst. Hun diploma’s worden hier echter niet erkend. Daarom is 
opnieuw studeren of bijscholen vaak noodzakelijk om een nieuw leven op te bouwen.  
Het UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger onderwijs en het vinden van een 
baan die aansluit bij hun capaciteiten. 
Ook bepleit de UAF. de belangen van hoogopgeleide vluchtelingen bij publiek, pers, politiek, 
overheid en onderwijsinstellingen. Zij baseren hun activiteiten op de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens. 
Het UAF ziet tegenwoordig dat het mbo voor veel vluchtelingen (middelbaar én 
hoogopgeleid) een kansrijke route is op weg naar werk. Daarom biedt het UAF sinds april 
2017 een aantal diensten aan in het mbo voor de vluchtelingen die in staat zijn op mbo-
niveau 3 of 4 een diploma te behalen of op dat niveau uit te stromen naar werk. 
Rekening: NL 41 INGB 0000 0763 00 Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exodus.nl/okd
http://www.exodus.nl/okd

