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Juni 2018
Geachte diaconie,
Voor u ligt het Provinciaal Bijdragenadvies Fryslân 2018 dat is samengesteld door de Werkgroep
Provinciaal Diaconaal Bijdragenadvies Fryslân.
Deze lijst met bijdragenadviezen is bedoeld voor de diaconieën van de gemeenten van de Protestantse
Kerk in Nederland in Friesland. Alle vermelde instellingen komen voor steun in aanmerking, hetzij van
alle diaconieën, hetzij van diaconieën uit bepaalde regio's.
De commissie heeft de aanvragen zowel inhoudelijk als financieel beoordeeld.
De bijdragenadvieslijst is in juni vastgesteld in de vergadering van de Classis Fryslân.
In de bijdragenadviezen vindt u ook een aanvraag van de Bijdragenadviescommissie zelf.
Om het samenstellen van de bijdragenadvieslijst ook in de toekomst mogelijk te maken heeft de
Bijdragenadviescommissie gezocht naar een ambtelijk secretaris. Daar hangt echter een prijskaartje.
Vandaar dat u voor de kosten die de Bijdragenadviescommissie maakt voor haar werk een bijdrage
wordt gevraagd van € 25,-- per diaconie. Dit is het eerste advies op de lijst.
De Classis Fryslân gaat ervan uit dat u door middel van de gevraagde bijdrage het belang van het
uitbrengen van de bijdragenadvieslijst kenbaar zult maken. De lijst zorgt er immers voor dat u als
diaconie niet door alle organisaties die op de lijst voorkomen apart wordt benaderd. Mocht u geen prijs
stellen op de lijst, dan kunt u dit te laten weten aan het Steunpunt Noord.
Deze advieslijst is niet bindend, maar wij vragen u wel hier zoveel mogelijk aan te voldoen.
De diaconale gelden worden dan goed besteed aan regionale projecten.
Met de participatie van kerken in diaconale projecten zijn de kerken zichtbaar present in de samenleving.
De instellingen zijn gaarne bereid in uw gemeente een presentatie over hun werk te verzorgen.
In 2017 hebben de projecten gezamenlijk, voor zover ons bekend ruim €117.000,van u mogen
ontvangen. Daarbij zijn niet meegeteld de directe bijdragen van kerken aan lokale projecten en
individuele hulp. Dit is een mooi bedrag dat hoger is dan het bedrag van 2016. Namens alle projecten:
hartelijk dank daar voor.
De commissieleden die dit jaar de Bijdragenadvieslijst hebben samengesteld zijn:
dhr. J. Zwaagstra, dhr. L. Hoeksema en mw. J.L. de Groot. Mw. Tineke Klei begeleidde de commissie.
Dhr. AE. de Jong heeft afscheid genomen van deze commissie. Wij zoeken versterking voor de
commissie. Interesse? Stuur dan een berichtje naar: steunpuntnoord@protestantsekerk.nl
Ten slotte: naast de regionale projecten in Fryslân uit het Bijdragenadvies, bevelen we ook de projecten
van Kerk in Actie op het gebied van binnenlands diaconaat, werelddiaconaat en zending van harte bij u
aan. Meer informatie over deze projecten vindt u op de website van Kerk in Actie,
www.kerkinactie.nl/projecten, maar u kunt ook altijd de Servicedesk bellen om informatie: (030) 880
1880.
De Classis Fryslân
Ds. J.R.A. Vlasblom, preses
Mw. J. Brinkman, scriba
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Algemeen
Welke instellingen komen op de advieslijst?
Instellingen die in Fryslân werkzaam zijn en die daar zelf om vragen, of die door een diaconie zijn
aangemeld. Ook uw diaconie kan met voorstellen komen.
Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?
Bij de beoordeling wordt onder meer aandacht geschonken aan de volgende punten:
● Betreft het een project met een diaconaal karakter;
● is er behoefte aan het project;
● is het nodig dat de steun door diaconieën wordt gegeven of kunnen andere bronnen worden
aangeboord;
● is diaconale steun ‘effectief’? Met andere woorden: kan de aanvrager daarmee de bedoeling van het
project verwerkelijken;
● kan een diaconale bijdrage het beste in de vorm van giften worden gegeven of zou een lening beter
zijn;
● komt diaconale steun in de plaats van wegvallende overheidssubsidie;
● is er een garantie voor zorgvuldig beheer van de gelden.
Kleine en grote diaconieën: In het advies wordt één bedrag genoemd. We gaan daarbij uit van
een gemiddelde gemeente met 1 predikantsplaats. Er zijn grotere gemeenten die ook meer
kunnen bijdragen en kleinere diaconieën met een vermogen. Wilt u zelf bekijken wat in uw geval
een redelijke verhoging van het standaardadvies is?
Solidair Friesland
Solidair Friesland wordt regelmatig genoemd als organisatie waar u uw bijdrage kunt storten. De
Protestantse Kerk in Nederland werkt nauw samen met Solidair Friesland. Zij ondersteunen diverse
kleinschalige diaconale projecten waar de Protestantse Kerk ook direct bij betrokken is.
.
Rijke diaconieën en nieuwe projecten
De bijdragenadviescommissie krijgt regelmatig verzoeken voor een substantiële bijdrage t.b.v. nieuwe
projecten. De provinciale overheid en ook de burgerlijke gemeenten moeten bezuinigen en verlenen niet
zo snel meer een subsidie. De bijdragenadviescommissie komt graag in contact met diaconieën die
projecten willen en kunnen steunen.
Nieuwe aanvragen of suggesties van uw kant
Aanvraagformulieren voor instellingen kunnen aangevraagd worden bij het
Protestantse Kerk in Nederland, Steunpunt Noord, Postbus 152, 7950 AD STAPHORST of
per mail: d.jonker@protestantsekerk.nl
Voor plaatselijke steun moet u uiteraard openstaan en daaraan bijdragen.
U kunt ook zelf projecten aanmelden; dat geldt ook voor plaatselijke projecten.
Naast de door ons aangedragen projecten, zijn er ook andere groepen die een beroep doen op u als
diaconie. Wij nodigen u uit om nieuwe initiatieven, die naar uw mening een diaconaal karakter hebben en
financiële steun kunnen gebruiken, attent te maken op de bijdragenadvieslijst. Landelijke en derde
wereldprojecten sturen wij door naar de landelijke organisatie.
Telefoon: 030- 8801880.
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Nr.
01

Aanvrager
Commissie Bijdragenadvieslijst
Rekeningnummer:
NL 79 INGB 0000863547
Voor informatie:
P. van Asperen,
waarnemend scriba Classis
Fryslân

02

Exodus-Support
-project van Exodus
Noord-Nederland en Solidair
Friesland
Rekeningnummer:
NL 44 RABO 012290877
ten name van:
Solidair Friesland o.v.v. Exodus
Informatie: 058-2130046
info@solidairfriesland.nl

03

Stichting Support Fryslân
Rekeningnummer:
NL 24 RABO 0152116478
ten name van:
Stichting Support Fryslân te
Leeuwarden
Informatie:
058-2137861
info@supportfryslan.nl

04

Budgetmaatje Fryslân
Rekeningnummer:
NL44RABO 0122690877
ten name van:
Solidair Friesland te Leeuwarden
o.v.v. Budgetmaatje
Informatie:
058-2130046
info@solidairfriesland.nl
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Activiteit waarvoor een bijdrage wordt
gevraagd

Advies 2018

De commissie wordt ambtelijk ondersteund.
Dat kan niet meer bekostigd worden door
de Dienstenorganisatie van de Protestantse
Kerk.
De Classis Fryslân vraagt daarom een
bijdrage van de diaconieën voor deze
ondersteuning zodat de Bijdragenadvieslijst
jaarlijks kan worden opgesteld.

€ 25,00 per diaconie

Uw bijdrage wordt gebruikt voor de in 2017
van start gegane Buiten-Reïntegratie
Centrum, een laagdrempelige locatie voor
ex-gedetineerden voor hulp en advies en
voor contacten met mensen die hen kunnen
bijstaan bij blijvende terugkeer in de
samenleving.
Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt voor
een themanummer en een
themabijeenkomst over ex-gedetineerden
en voor de vergoedingen en trainingen van
de vrijwilligers

€ 75,00 per diaconie

Uw bijdrage wordt gebruikt voor het project
Support Kids voor kinderen in de
bovenbouw van het basisonderwijs. Elk
kind heeft recht op een maatje. De meeste
kinderen vinden zelf zo’n maatje, maar
sommige kinderen kunnen daar wel wat
hulp bij gebruiken. Deze hulp kan Support
Fryslân bieden. Support Fryslân koppelt
sociaal zwakkere of eenzame kinderen aan
vrijwilligers (maatjes). Het maatje spreekt
regelmatig af met het kind, helpt het kind
zelfredzamer te worden en draagt bij aan
een gezond en sociaal netwerk. Daarnaast
motiveert het maatje het kind om deel te
nemen aan de samenleving.

€ 50,00 per diaconie

Volgens recent onderzoek zijn één op de
miljoen Nederlanders niet in staat hun
maandelijkse rekeningen te betalen en zijn
daarnaast ongeveer vijf miljoen
Nederlanders niet in staat om onverwachte
inkomensdalingen op te vangen.. Deze
mensen hebben naast professionele
hulpverlening ook behoefte aan concrete
aanvullende en morele steun bij hun
financiële problemen. Budgetmaatjes,
onder andere uit de kerken, kunnen deze
steun bieden. Uw bijdrage wordt gebruikt
voor uitbreiding van Budgetmaatje Fryslân,
voor coördinatie van het project en voor
ondersteuning van de Friese maatjes.

€ 125,00
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05

Stichting Aanloophuis
“Oer de Brêge” Heerenveen
Rekeningnummer:
NL 94 RABO 0330710745
ten name van:
St. Aanloophuis
“Oer de Brêge” te Heerenveen
Informatie:
0513-632354
dannema@xs4all.nl

06

Stichting Lichtpunt, opvang en
ontmoeting
Rekeningnummer:
NL 66 INGB 0003989412
ten name van:
Stichting Lichtpunt
te Kollumerzwaag
Informatie: 0511-441542
opvangboerderij
@lichtpuntinfo.nl

07

Stichting Fier
Leeuwarden
Rekeningnummer:
NL 82 ABNA 0493096159
ten name van:
Stichting Fier
te Leeuwarden
Informatie:
058-2157084
info@fier.nl
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Het Aanloophuis wil een veilige plek zijn
voor degene die in onze samenleving een
warm plekje nodig hebben en waar men
een luisterend oor treft. Het werkgebied
omvat Heerenveen en wijde omgeving.
Grondslag is de bijbel als Gods woord,
vooral de richtlijnen ten aanzien van
naastenliefde, barmhartigheid en
gerechtigheid.
Het Aanloophuis is 6 dagdelen per week
open voor gasten en op 1 dagdeel is er
gelegenheid tot het deelnemen aan een
warme maaltijd. Er worden regelmatig
spelletjesavonden georganiseerd, er is een
jeu de boule baan en is er een aantal keren
een zondagsviering, naast de paas- en de
kerstviering.
Uw bijdrage is nodig om de doelstelling van
het Aanloophuis te kunnen blijven
uitvoeren.

€ 50,00 per diaconie

In de praktijk van alledag merken we grote
nood die er heerst onder mensen. Mensen
die om wat voor reden dan ook aan de
zelfkant van de maatschappij terecht zijn
gekomen. Met alle mogelijke hulpmiddelen
en gebed, hopen we een bijdrage te
leveren om het leven van deze kwetsbare
groep weer op de rails te krijgen.
Door de brand in december 2017 heeft het
Lichtpunt extra kosten en minder
inkomsten. Uw steun is daarom meer dan
welkom.

€ 75,00 per diaconie

Fier vraagt een bijdrage voor een
leermeester in het L.A.P. Atelier. L.A.P.
staat voor liefde, aandacht en progressie.
Door een designer merk op te zetten van
reststoffen worden er op duurzame wijze
arbeidsplekken gecreëerd voor slachtoffers
van geweld. Het hebben van werk, en de
financiële onafhankelijkheid die daarmee
gepaard gaat, leidt tot empowerment van
een kwetsbare doelgroep waardoor
armoede en geweld kan worden
tegengegaan.

Sympathie gift van
€ 15,00 per diaconie
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08

VPTZ
Hospice “Smelnehaven” te
Drachten
Rekeningnummer:
NL 28 RABO 0148200710
ten name van:
St. Vrienden VPTZ Zuidoost
Friesland te Drachten
Informatie:
06-14629528
penningmeester@
vptzzofriesland.nl

09

Stichting De Oase Dokkum
Rekeningnummer:
NL 81 RABO 0149475306
ten name van:
Stichting De Oase Dokkum
te Dokkum
Informatie:
0519 - 295229
oasefonds@knid.nl

10

Tûmba
Leeuwarden
Rekeningnummer:
NL 66 TRIO 0197801250
ten name van:
Stichting Tûmba
te Leeuwarden
Informatie:
058-2157771
mirka@tumba.nl
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Zorg voor de kwetsbare mens, met name in
de laatste levensfase, is een diaconale taak
bij uitstek.
In Hospice Smelnehaven en in de
thuissituatie worden mensen in de laatste
terminale levensfase geholpen en begeleid,
24 uur per dag. Het hospice streeft ernaar
een ‘thuis’ te zijn voor terminale gasten en
hun familie. Een groot aantal vrijwilligers zet
zich hiervoor in, ondersteund door
professionele werkers uit de
gezondheidszorg.
Uw bijdrage wordt gebruikt voor gasten die
financieel niet in staat zijn een bijdrage te
doen voor hun opname. Daarnaast wordt
het gebruikt voor opleidingskosten en
teambuilding bijeenkomsten voor
vrijwilligers.

€ 50,00 per diaconie

Stichting De Oase Dokkum ondersteunt de
terminale zorg in instellingen en thuiszorg in
Noordoost Friesland. Middels het
Oasefonds wordt de kwaliteit van de
palliatieve zorg verhoogd in de vorm van
bijdragen in de kosten van scholing van
professionals en vrijwilligers en het creëren
van een huiselijke verblijfssfeer in hospice
De Oase.
Uw bijdrage wordt gebruikt voor de
opleidingskosten van personeel en
vrijwilligers.

€ 15,00 per diaconie

Tûmba wil zich inzetten voor een welkom
klimaat voor vluchtelingen, middels
projecten waarin burgers, studenten en
leerlingen kennismaken met migranten.
Vanuit scholen in Fryslân blijft er veel vraag
naar workshops over dit thema:
vluchtelingen vertellen in de klas over het
land waaruit ze gevlucht zijn en over hun
vlucht naar Nederland. Ook worden er
workshops over radicalisering en hoe hier
mee om te gaan gegeven. Vanuit Friese
gemeenten is er vraag naar voorlichting
over vluchtelingen. Uw bijdrage wordt
gebruikt om al deze activiteiten te kunnen
blijven uitvoeren.

€ 20,00 per diaconie

Geldt met name voor
de regio’s
Achtkarspelen,
Ooststellingwerf,
Opsterland,
Smallingerland en
Tytsjerksteradiel.

Geldt voor diaconieën
in de regio
Noardeast-Fryslân.
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11

Werkgroep
Kerken en Landbouw Fryslân
Rekeningnummer:
NL 48 RBRB 0790198223
ten name van:
D. Hiemstra te Nijega o.v.v. Kerk
en Landbouw

De boeren staan dicht bij het leven ende
schepping en proberen deze te behoeden
d.m.v. efficiënte en duurzame productie. De
consument is zich daarvan vaak
onvoldoende bewust. De werkgroep
probeert aan bewustwording van de kerken
bij te dragen door voorlichting en educatie.
Ook ondersteunt de werkgroep pastores bij
hun pastoraat aan boeren met pastorale
vragen.

Sympathie gift van
€ 15,00 per diaconie

De samenwerkende voedselbanken
hebben een distributiecentrum in Drachten
van waaruit de 14 voedselbanken in
Friesland van voedsel worden voorzien.
Uw bijdrage wordt gebruikt voor het
aanschaffen van zonnepanelen voor de 14
voedselbanken zodat de energiekosten
omlaag kunnen worden gebracht en de
voedselbanken meer geld te besteden
hebben aan voedselpakketten.

€ 50,00 per diaconie

De Voedselbank Leeuwarden biedt aan
ruim 475 huishoudens ondersteuning met
voedselpakketten in Leeuwarden en directe
omgeving.
Uw bijdrage wordt gebruikt voor het
verstrekken van voedselpakketten aan de
allerarmsten in onze samenleving. Tevens
wordt het gebruikt voor bouwkundige
aanpassingen van het gebouw die
noodzakelijk
zijn om de uitgifte van voedselpakketten
veilig te stellen.

€ 125,00 per diaconie
of een veelvoud voor
diaconieën in de
directe omgeving van
Leeuwarden

De Arme Kant van Fryslân (AKF) zet zich
als kerkelijke organisatie in om de
armoedeproblematiek bespreek te maken
en om plaatselijke kerken hierbij te
ondersteunen en te stimuleren hierop
beleid te maken. De AFK is betrokken bij
het project Activerende Aanpak Armoede
(A-3) waarbij in vier regio’s in Fryslân voor
de periode van twee jaar een diaconaal
opbouwwerker is aangetrokken. Rond de
Dag van de Armoede (17 okt.) worden er
regionale conferenties gehouden. AFK
draagt bij in de kosten van de kledingbus in
Súd-West Fryslân.
Uw bijdrage wordt gebruikt om deze
activiteiten te kunnen ondersteunen.

€ 25,00 per diaconie

Informatie:
06-22905697
12

Stichting Samenwerkende
Voedselbanken Fryslân
Rekeningnummer:
NL 81 RABO 0109931122
ten name van:
Stichting Samenwerkende
Voedselbanken Fryslân te
Drachten
Informatie: 06-19055254
info@ssvf.nl

13

Stichting Voedselbank
Leeuwarden
Rekeningnummer:
NL 79 RABO 0131339834
ten name van:
Stichting Voedselbank
Leeuwarden te Leeuwarden
Informatie:
06-27048806
info@voedselbankleeuwarden.nl

14

De Arme Kant van Fryslân
Rekeningnummer:
NL 44 RABO 0122690877
ten name van:
Solidair Friesland te Leeuwarden
o.v.v. Arme Kant van Fryslân
Informatie:
058-2157231
info@armekantfryslan.nl

Provinciaal Bijdragenadvies 2018
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15

SUN FRIESLAND
Stichting Urgente Noden
Rekeningnummer:
NL 22 RABO 0103147810
ten name van:
Stichting Urgente Noden
Friesland te Leeuwarden
Informatie:
06-83609304
info@sunfriesland.nl

16

Stichting Werkgroep Geloof en
Homoseksualiteit
Friesland
Rekeningnummer:
NL 36 INGB 0007550337
ten name van:
St. Werkgroep
Geloof en Homoseksualiteit
Friesland te Oosterbierum
Informatie: 06-14859557
info@werkgroeph.nl

17

Stichting Kerken & Mensen met
een Verstandelijke Handicap
Friesland, KMVH – Friesland
Rekeningnummer:
NL 31 RABO 0104220953
ten name van:
KMVH-Friesland te
Beetsterzwaag
Informatie: 0516-842078
piethulshof@outlook.com

18

Stichting Nabestaan Na
Zelfdoding Friesland
Rekeningnummer:
NL85 INGB 0003163406
ten name van:
Stichting Nabestaan Na
Zelfdoding Friesland te
Leeuwarden
Informatie: 06-57540265
info@
nabestaannazelfdodingfrl.nl
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SUN Friesland verleent noodhulp aan
inwoners van Friesland die in een urgente
financiële noodsituatie verkeren en niet
(tijdig) in aanmerking komen voor een
wettelijke voorziening.
Hulpverleners doen een aanvraag voor hun
cliënten. SUN werft bij fondsen voor een
giftenbudget. Uw bijdrage wordt besteed
aan giften voor de mensen om wie het gaat.
Gemeenten dragen bij in de bureaukosten.

€ 50,00 per diaconie

N.B.: Diaconieën kunnen in voorkomende
gevallen ook een schakel zijn tussen de
hulpvrager en het fonds.
De werkgroep heeft als doel om bij de
Friese kerkelijke gemeenten een basis te
leggen en te versterken voor de verbetering
van de integratie en acceptatie van
homoseksualiteit binnen de protestantse
gemeenten. Daarvoor organiseert de
werkgroep o.a. voorlichtings-en
discussiebijeenkomsten in kerken.
Daarnaast wordt jaarlijks een Roze Viering
georganiseerd (2018 in Grou).
Uw bijdrage wordt besteed aan het
intensiveren van voorlichtings- en
discussiebijeenkomsten.

Sympathie gift van
€ 15,00 per diaconie

De Stichting KMVH-Friesland wil lopende
activiteiten op het gebied van zingeving
m.b.t. mensen met een verstandelijke
beperking onder de aandacht brengen.
Daarnaast wil zij onderlinge contacten van
mensen/groepen in de regio bevorderen om
te komen tot onderlinge uitwisseling en
inspiratie. Voor vrijwilligers studiedagen
organiseren. En zo nodig bijstaan voor een
financiële bijdrage voor het opstarten van
initiatieven (o.a. piano voor een aangepast
kerkdienst). Met uw bijdrage kunne deze
initiatieven verder worden ontwikkeld.

€ 20,00 per diaconie

De Stichting stelt zich ten doel mensen die
iemand hebben verloren na een zelfdoding
te ondersteunen. Uw bijdrage wordt
gebruikt voor lotgenotencontacten,
deskundigheidsbevordering van (semi)
professionele hulpverleners en vrijwilligers.
Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt voor
het verspreiden van nieuwsbrieven, het
organiseren van themadagen voor
nabestaanden en het geven voorlichting
aan o.a. scholen en
begrafenisondernemers.

€ 10,00 per diaconie
.
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19

Platform Levensbeschouwing in
Kleurrijk Fryslân
Rekeningnummer:
NL 58 INGB 0003208706
ten name van
Kleurrijk Fryslân
te Leeuwarden
Informatie:
06-15868036
info@kleurrijkfryslan.org

20

Diaconaal Platform
Leeuwarden
Rekeningnummer:
NL 73 FVLB 0225328151
ten name van:
PG Leeuwarden te Leeuwarden
o.v.v. Steunfonds Diaconaal
Platform
Informatie:06-25020613
diaconaalplatformleeuwarden@
gmail.com

21

Stichting Present Leeuwarden
Rekeningnummer:
NL 03 RABO 0149923589
ten name van:
Stichting Present Leeuwarden
te Leeuwarden
Informatie: 058-2880038
p.kooistra31@upcmail.nl
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Kleurrijk Fryslân bestrijdt met steun van alle
kerken binnen de provincie vooroordelen en
discriminatie t.o.v. allochtonen. Het voert
daarmee een van de diaconale werken van
barmhartigheid uit: ‘De vreemdelingen
opnemen’.
Kleurrijk Friesland realiseert dit door mét
vluchtelingen samen te werken aan de
multiculturele samenleving
De bijdrage van de diaconieën wordt
gebruikt voor activiteiten op het terrein van
educatie, ontmoeting en viering.
Zoals de dag en week van de dialoog,
kleurrijke viering in maart, de vredesweek
en de internationale dag van de rechten
van de mens.

€ 50,00 p
 er diaconie

De noodhulp aan de uitgeprocedeerde
asielzoekers in Leeuwarden is dringend
nodig aangezien er vanuit de overheid geen
Bed, Bad en Broodvoorziening is.
Deze mensen vallen tussen wal en schip.
Ze mogen hier niet blijven maar dienen in
alle rust na te denken over waar hun
toekomst zal liggen. Daar bed, bad en
brood maar vooral ook begeleiding hard
nodig.
De DPF Leeuwarden is volledig afhankelijk
van de kerken

€ 75,00 per diaconie

.
Stichting Present Leeuwarden wil mensen
verbinden die iets hebben te bieden met
mensen die daarmee kunnen worden
geholpen. Zo biedt Present de mogelijkheid
voor vrijwilligers om zich in hun eigen
omgeving in te zetten voor mensen die te
maken hebben met armoede of sociaal
isolement. Een uniek concept waarin
ontmoeting plaatsvindt tussen de leefwereld
van de hulpverlener en die van de
hulpvrager.
Uw bijdrage wordt gebruikt om het werk van
Present te kunnen blijven doen.

€ 100,00 per diaconie
of een veelvoud voor
diaconieën in de
directe omgeving van
Leeuwarden

pagina 9

22

Interkerkelijke Werkgroep
Asielzoekers (IKW) te Drachten
Rekeningnummer:
NL 61 INGB 0007463945
ten name van:
Interkerkelijke werkgroep AZC
te Drachten
Informatie:
06-30827072
harm.kleinikkink@hetnet.nl

Provinciaal Bijdragenadvies 2018

De Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers,
die valt onder de Diaconie van de
Protestantse Gemeente Drachten, helpt
uitsluitend asielzoekers zonder
verblijfsvergunning in Drachten en wijde
omgeving.
Uit heel Friesland weten mensen hen te
vinden en krijgen ze financiële
ondersteuning en begeleiding bij hun
procedure.
Uw bijdrage wordt gebruikt voor zaken die
de asielzoekers ten goede komen (zoals
bijv. leefgeld van 50 euro per persoon per
maand en vergoeding van medische kosten
waarvoor mensen niet verzekerd zijn.
Daarnaast ook reiskosten naar advocaat,
rechtszaak of bezoek aan de GGZ.

€ 50,00 per diaconie
.
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