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INTERKERKELIJK SOCIAAL FONDS

OOK DIT JAAR HEEFT DE RAAD VAN

KERKEN TWEE DOELEN GEKOZEN VOOR

DE KERSTCOLLECTE. GEEF GUL!

Veel van deze 

mensen kloppen 

aan bij het ISF en 

wij zijn er om namens de kerken deze

mensen te helpen met een beetje geld per

week, zolang als nodig is. Daar heeft het

ISF geld voor nodig. Meer geld dan

voorheen, omdat de belemmeringen als

gevolg van de coronacrisis de wacht-

periode voor een uitkering nog langer

hebben gemaakt. 

Benieuwd waarmee u kunt helpen?

Deze kinderen wil len we net als de

jongeren een veil ige plek bieden waar ze

kunnen zijn, zichzelf kunnen ontwikkelen,

maar ook hun verhaal kwijt kunnen. Het

kinderwerk wordt niet gesubsidieerd door

de Gemeente Delft. Hierdoor zijn we wat

het kinderwerk betreft geheel afhankeli jk

van giften. De kerstcollecte zou helpen om

het benodigde bedrag bij elkaar te

krijgen.

Meer weten? Lees snel verder.

In ons jongerenwerk zagen we dat de

broertjes en zusjes van de jongeren die bij

The Mall komen, met dezelfde

problematiek rondliepen als hun broers en

zussen. Ook zagen we dat deze kinderen

vaak net zo goed op straat rondhangen,

problemen veroorzaken, moeite hebben op

school of lastige thuissituaties hebben.

Vanwege deze signalen zijn we ook gaan

investeren in activiteiten voor kinderen. 

Er is een groeiende groep mensen, die

buiten hun schuld in financiële problemen

komen. Ze komen in Delft terecht bij

de opvang van Perspektief, die ti jdeli jk

onderdak, eten, uitkering en bemiddeling

naar werk voor hen regelt. Het is al

geweldig, dat ze aanvankeli jk zonder

daarop recht te hebben in de eerste

levensbehoeften worden voorzien. Maar

geld om noodzakeli jke dingen van te

kopen valt daar beslist niet onder.



Als je kijkt naar de kinderen die bij the Mall komen, speelt er met name veel op 

sociaal en emotioneel vlak. Veel kinderen hebben problemen op school en thuis. 

Op school vooral problemen in sociale omgang zoals ruzie maken, vechten, 

pestgedrag, etc. Daarnaast zien we dat veel kinderen uit een multi-probleem gezin komen

en hieronder l i jden. Geen stabiele ouders, ouders met financiële problemen, gescheiden

ouders met veel ruzies, verslavings-problemen, ouders die thuis met grote regelmaat

afwezig zijn, etc. Hierdoor ontstaan er veel emotionele problemen bij de kinderen thuis. Dit

zien we terug in hun gedrag bij The Mall. Wij proberen hier als kinderwerkers over te praten

met de kinderen en ouders. Door activiteiten en spelvormen proberen we op sociaal en

emotioneel vlak kinderen positieve ervaringen mee te geven. 

Het kinderwerk kost ons op jaarbasis zo’n € 20.000,- waarbij de meeste kosten zitten in de

uren van de kinderwerker en daarnaast de kosten voor de activiteiten die we met deze

kinderen doen. 

Als mensen alleen in hun eerste levensbehoefte worden voorzien, hebben ze geen geld voor

een dokter, tandarts, medicijnen, een identiteitsbewijs en dergelijke. En soms zijn die

behoeften wel aanwezig. Omdat ze geen geld hebben kunnen ze ook niet bellen om

bepaalde zaken te regelen. Dit staat vaak in contrast met hun oprechte wens om het leven

opnieuw in te richten. Ze komen uit detentie, zijn dakloos en kunnen nergens heen. Dat is

niet bepaald motiverend om met nieuwe moed te beginnen. 

Het ISF helpt deze mensen met leefgeld. Daarnaast ook desgewenst de kosten voor directe

zorg van een arts of tandarts. Alles bij elkaar kri jgt iemand voor de hele wachtperiode niet

meer dan € 150,- p.p. Met € 2500,- kunnen we het komende halfjaar rond de 20 mensen uit

de nood helpen, en mensen zonder draagvermogen op de kant trekken. Het geld dat u

geeft, komt 100% terecht bij de doelgroep. Namens hen: bedankt voor uw bijdrage!

TUSSEN WAL EN SCHIP NAAR VASTE GROND

Kent u Radio Kerk in Delft?

Elke zaterdag van 12.00 – 13.00 uur kunt u

genieten van interviews, muziek en de

gedachte van de week, te beluisteren op

Omroep Delft. Met een herhaling op

zondagavond om 20.00 uur op Omroep

Delft 92,9 MHz, op de Delftse kabel 106,3 FM. 

De gesprekken zijn nadien ook te beluisteren

via onze website www.raadvankerkendelft.nl.

Wie geeft?

De Kerstcollecte wordt gehouden in de

volgende bij de Raad aangesloten kerken

en geloofsgemeenschappen:

 

ABC-kerk, Christeli jke Gereformeerde Kerk, 

Evangelisch-Lutherse Gemeente,

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Kerk aan het

Noordeinde, Oud-Katholieke Kerk, 

Protestantse Gemeente, Rooms-Katholieke

Kerk, Redeemer International Church Delft

GRAAG BRENGEN WE ALS RAAD VAN KERKEN

DEZE KERSTCOLLECTE ONDER UW AANDACHT.  

GEEF GUL!

POSITIEVE ERVARINGEN MEEGEVEN

RAAD VAN KERKEN DELFT

Secretariaat: Omanstraat 67, 2622 GW Delft, info@raadvankerkendelft.nl, www.raadvankerkendelft.nl

Maak uw gift over of scan deze QR-code


