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opkomen voor kwetsbare mensen
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‘Laatste vangnet’ opent Noodfonds 
voor 100.000 mensen in de knel

Er is een noodfonds opgericht van kerken en vermogensfondsen voor zeer kwetsbare mensen, 
die door het coronavirus nog meer in nood en isolatie zijn geraakt. Het gaat naar schatting om 
zo’n 100.000 ‘onzichtbare’ dak- en thuislozen en andere kwetsbare mensen van de rand van 
onze samenleving, die voor de crisis hun dagen doorbrachten in de 150 – nu gesloten – 
inloophuizen.

Deze vaak kleinschalige ‘huiskamers’, waar men zich nooit hoeft te registreren, en onvoorwaardelijk 

op adem kan komen met een kop koffie of gesprek, zijn al decennialang het laatste vangnet voor 

‘zorgmijders’, waarmee andere hulpverleners nauwelijks contact krijgen. 

Koning Willem Alexander sprak zijn boodschap uit: “Laten we samen zorgen dat niemand zich in de 

steek gelaten voelt.” Het nieuwe noodfonds gaat zorgen voor wie nu extra in de knel zit. Want deze 

‘onzichtbare’ en kwetsbare mensen kloppen nu letterlijk op het raam van het inloophuis voor nood-

hulp: beltegoed, eten, kleren, even contact. Ze kunnen niet omgaan met loketten, internet of bureau-

cratie. Alle goedbedoelde hulpinitiatieven van particulieren en de overheid ten spijt, blijven deze 

‘zorgmijders’ ook in deze crisis van noodzakelijke hulp verstoken. Er is snel geld nodig om hun eerste 

levensbehoeftes te ondersteunen. Het noodfonds begint nu al zo informeel mogelijk te helpen.

De hulp loopt via Netwerk DAK, de koepel van de 150 inloophuizen in Nederland. Het noodfonds is voor 

acute hulp zonder uitgebreide intake, en gericht op hulp bij basisvoorzieningen in de coronacrisis. Dat kan 

zijn voor beltegoed omdat er financiële problemen zijn, voor eten omdat de voedselbank gesloten is, soms 

ook simpelweg voor kleding- er zijn al vele meldingen bij inloophuizen van gezinnen, waarbij de ouders alle 

kinderkleren te heet gewassen hebben uit angst voor het virus. De vrijwilligers van inloophuizen gaan de 

vragen beoordelen. Zij kennen hun bezoekers het beste, herkennen een bel- en loketallergie, weten wie 

verward is, wie niet kan omgaan met computer en dus geen hulp kan vragen bij de gemeente. Ook 

proberen de vrijwilligers actief en persoonlijk mensen door te verwijzen of te begeleiden, waar mogelijk. 
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Met zo’n miljoen bezoekjes per jaar, verspreid over heel Nederland, is het inloophuis meestal het laatste 

vangnet waar ze dagelijks bureaucratie en onvoorwaardelijk opvang vinden en op verhaal kunnen komen. 

In de grote steden zijn dat b.v. de ‘huiskamers’ van STEK Den Haag, de Protestantse Diaconie in 

Amsterdam en Utrecht, STEM in Haarlem en de Pauluskerk in Rotterdam. 

Als het noodfonds genoeg gevuld is, zal de hulp zich overigens niet alleen beperken tot de inloophuizen 

die bij Netwerk DAK zijn aangesloten. Komen er andere organisaties met verzoeken, dan zullen die op 

dezelfde manier beoordeeld en zo mogelijk snel gehonoreerd worden. Niemand en dus ook niémand, die 

buiten ons ‘systeem’ valt, buiten het bereik is van de reguliere zorg, niet in een kaartenbak zit of niet eens 

een thuis heeft, mag in de steek gelaten worden! In tijden van crisis is snelle, concrete hulp op basis van 

kennis en vertrouwen. Deze band hebben de inloophuizen decennialang met hun bezoekers opgebouwd.

Het Noodfonds heeft aanvragen ingediend bij kerken en vermogensfondsen, en staat open voor sponta-

ne, ook kleinere giften. Hulp en vertrouwen staat daarbij voorop. Netwerk DAK staat klaar om uw vragen 

te beantwoorden.
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