
 

 

Praktijkbezoeken door het hele land 

 

 

Een overzicht van alle gastplekken voor de praktijkbezoeken door het hele land. De 

meeste bezoeken vinden plaats op vrijdag 2 juli, een aantal op andere dagen in de 

week. De praktijkbezoeken vinden in de meeste gevallen plaats in de ochtend. Bij 

verschillende gastplekken wordt een lunch verzorgd, op andere locaties neem je zelf een 

lunchpakket mee. Het bezoek en de precieze aankomsttijd spreek je zelf af met de 

gastplek waar je op bezoek gaat. Hiervoor brengen we je na de aanmelddeadline in 

contact met de coördinator.  

 

Meld je vooraf aan via dit inschrijfformulier. Aanmelden kan tot woensdag 16 juni 2021. 

 

Zuid-Holland 
 

Pauluskerk – Rotterdam 

De Pauluskerk is een van de grootste organisaties aangesloten bij Netwerk DAK. Ze 

bieden verschillende vormen van dagbesteding zoals kunstprojecten, schilderen en 

taallessen. Naast maatschappelijke hulp en open inloop met maaltijden, organiseren ze 

evenementen als Wereldarmoededag en Vluchtelingendag waarbij verborgen onrecht 

benoemd wordt. De Pauluskerk is en blijft ook een geloofsgemeenschap.  

 

Informatie: bezoek vrijdag 2 juli | eigen lunch meenemen | max. 20 gasten  

 

Straatpastoraat – Den Haag 

Het Straatpastoraat leent een luisterend oor aan mensen die een groot deel van hun 

dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang. Kom op 

bezoek voor koffie, uitwisseling en een rondleiding. Bezoek om 16.30 uur de kapelviering 

en aansluitend het uitdelen van afhaalmaaltijden.   

 

Informatie: bezoek vrijdag 2 juli | bezoek aan het eind van de middag / avond | 

 

Aandachtscentrum – Den Haag 

In een winkelstraat in het centrum staat de deur open voor mensen die geen thuis 

hebben. Door corona is er in het Aandachtscentrum veel veranderd. In Den Haag zitten 

veel daklozen in hotels. De openingstijden zijn beperkt en ook de groepen die het 

inloophuis bezoeken zijn de afgelopen tijd veranderd. Ieder dagdeel worden er 2 shifts 

gedraaid en mogen er maximaal 15 bezoekers per shift binnen. Het is momenteel een 

redelijk vaste groep van zo'n 40 mensen die het Aandachtscentrum bezoeken.  

 

Informatie: bezoek vrijdag 2 juli | ochtend | eigen lunch meenemen | max. 10 gasten 

 

Inloophuis Domino – Gouda 

Het in loophuis in het centrum van Gouda ontvangt zo’n 30 gasten per middag, tijdens 

de coronatijd wat minder. Met benefietconcerten worden de inkomsten aangevuld. In 

2018 is men gestart met zomerweken met lekker eten, een modeshow en muziek voor 

degenen die de hele zomer in Gouda blijven. 

 

Informatie: bezoek woensdag 30 juni | ochtend | eigen lunch meenemen | max. 16 

gasten  

 

https://forms.gle/LNdLeFTeFLX4WXs27
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Perron 1 (bakfiets) – Zoetermeer 

Straatpastor Jacqueline zoekt naar nieuwe manieren om in coronatijd present te zijn. 

Met een bakfiets trekt ze de wijk in. Ze werken samen met andere inloophuizen in 

Zoetermeer.  

 

Informatie: bezoek vrijdag 2 juli | ochtend |  

 

De Groene Luiken – Vlaardingen 

Dit geheel door vrijwilligers gerunde inloophuis ontving (voor corona) 50 bezoekers per 

dag, waaronder dak- en thuislozen en mensen met psychische klachten per dag, 7 dagen 

per week. Er zijn ook nog rond de 100 postadressen. Ze vertellen graag hoe ze dat al die 

jaren volhouden.  

 

Informatie: bezoek dinsdag 29 juni | ochtend | lunch | max. 15 gasten 

 

De Windwijzer – Vlaardingen  

Een prachtig gebouw en een uitgebreid programma, dat is diaconaal-missionair centrum 

de Windwijzer. Een greep uit de activiteiten die zij aanbieden: inloop, diaconaal 

spreekuur, maaltijden, weggeefwinkel, tweedehands boekenmarkt, projecten voor 

kinderen, mensennet dementie en baanlozen, bezinningsbijeenkomsten, film- en 

theatervoorstellingen, creatieve workshops, verwendagen. De Windwijzer heeft een 

veelzijdig aanbod op een drietal gebieden: ontmoeting, bezinning en dienstverlening.  
Coördinator Rob van Herwaarden en voorzitter Theo Werner geven een rondleiding en 

vertellen over hun aanpak.  

 

Informatie: bezoek vrijdag 2 juli | ochtend | lunch | max. 20 gasten 

 

Utrecht 
 
Diaconaal AandachtsCentrum – Amersfoort 

In het centrum van Amersfoort ontvangt het Diaconaal AandachtsCentrum 4 middagen 

per week zo’n 8 à 10 bezoekers per dag. In de praktijk zijn de gasten veelal mensen met 

weinig contacten, die warmte en gezelligheid zoeken en een luisterend oor vinden. Elke 

donderdag is er een warme maaltijd voor 8 personen. Daarnaast worden regelmatig 

activiteiten georganiseerd door en voor bezoekers. In het DAC is tevens het 

straatpastoraat gevestigd. 

 

Informatie: bezoek vrijdag 2 juli | ochtend | lunch | max. 8 gasten 

 

De Wijkplaats - Utrecht  

Een kerkgemeenschap waar nog veel meer gebeurt. Doordeweeks vinden hier onder 

meer maaltijden met ouderen, een multiculturele gespreksgroep en een 

tweedehandskledingverkoop plaats. Ook is er elke donderdag een voedselbank. 

 
Informatie: bezoek vrijdag 2 juli | ochtend | eigen lunch meenemen  
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Gelderland en Noord-Brabant  
 

Meet-Inn – Ede 

Bij Meet-Inn kunnen mensen terecht voor o.a. een warme maaltijd, taallessen, bingo en 

’s middags een open inloop met een kop koffie. Ze verwelkomen iedereen die behoefte 

heeft aan een gastvrije ontmoetingsplek, waaronder jongeren, ouderen, mensen met 

weinig sociale contacten of met een mentale beperking. Ze werken samen met diverse 

maatschappelijke organisaties. Meet-Inn heeft een trouwe achterban, en wordt gesteund 

vanuit meerdere kerken. 

 

Informatie: bezoek woensdag 30 juni | ochtend (vanaf 10.30 uur) | eigen lunch 

meenemen | max. 14 gasten 

 

Inloophuis Dieren – Dieren 

Kunnen de gasten ook meedoen? Dat was in 2015 de gedachte bij het inloophuis in 

Dieren. 5 jaar, twee verhuizingen en de aanstelling van twee coördinatoren later, is het 

inloophuis een en al bedrijvigheid: van sjoelen tot eettafel, van houtbewerken tot 

kledingrepair. Het inloophuis deelt een gebouw met andere organisaties.  

 

Informatie: bezoek vrijdag 2 juli | ochtend | lunch | max. 11 gasten 

 

Citypastoraat De Herberg – Apeldoorn  

In de binnenstad van Apeldoorn ligt De Herberg. Ze bieden maatschappelijke en 

levensbeschouwelijke steun aan mensen met weinig sociale contacten. Een plek waar je 

gewoon mag zijn.  

 

Informatie: bezoek vrijdag 2 juli | ochtend | lunch | max. 10 gasten 

 

De Parasol – Ermelo  

De Parasol bestond afgelopen jaar 12,5 jaar. Er komen vooral veel bezoekers uit de wijk 

in het westen van Ermelo. De veertig vrijwilligers hebben twee keer per jaar een 

inhoudelijke bijeenkomst gecombineerd met een gezellig moment. De vrijwilligers 

werken telkens met iemand anders samen en ze hebben evenveel diensten. Zo zijn ze 

allemaal op dezelfde manier betrokken. Er is een goede samenwerking met wijkraad en 

ouderenorganisaties. 

 

Informatie: bezoek vrijdag 2 juli | ochtend | eigen lunch meenemen | max. 6 gasten 

 

Inloophuis Tiel – Tiel 

Zeven dagen per week heeft het inloophuis inloop en maaltijden. Daarnaast nog vele 

interessante projecten: Stadstuin, kledingverkoop, ruimte voor psychisch kwetsbare 

mensen. Tijdens de lockdown werd het inloophuis opgeknapt. Tijdens het werkbezoek is 

er de mogelijkheid om ook de moestuin te bezoeken. 

 

Informatie: bezoek vrijdag 2 juli | ochtend | lunch | max. 7 gasten  

 

Ontmoetingskerk Nijmegen – Nijmegen 

Deze PKN kerk en parochie zijn gericht op maatschappelijk werk in de wijk. In 2017 

werd de stichting Hart voor Dukenburgers opgericht. Activiteiten zijn ontmoetingstuin, 

voedselbank en kapperscafé. Er zijn plannen om te werken met zingevingsvragen in de 
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wijk. Kom praten over de samenwerking in de wijk op vele manieren. Op vrijdagmiddag 

kun je de voedselbak en het kapperscafé in actie zien!  

 

Informatie: bezoek vrijdag 2 juli | middag | lunch | max. 8 gasten 

 

 

Mondiaal Centrum – Breda 

Het Mondiaal centrum bestaat pas vijf jaar en behalve activiteiten, biedt het ook bad-

bed-brood en begeleiding aan ongedocumenteerden. Er is ruimte voor ontmoeting bij 

o.a. de inloop, maaltijden, het project naald en draad en bij evenementen. Raak onder 

de indruk van dit centrum in ontwikkeling. 

 

Informatie: bezoek vrijdag 2 juli | ochtend | lunch | max. 3 gasten  

 

Friesland 
 

Inloophuis 't Centrum – Drachten 

Mensen met een kleine beurs weten elke zaterdagmiddag de kerkzaal waar het 

inloophuis is, goed te vinden. Voor koffie, thee, een spelletje, maar vooral: voor elkaar. 

Wekelijks komen er 20 tot 25 bezoekers, van wie het grootste deel zich ook opgeeft voor 

de gratis warme maaltijd die twee keer in de maand wordt geserveerd. Eens per maand 

kan het stiltecentrum worden bezocht voor gezamenlijke bezinning. 

 

Informatie: bezoek vrijdag 2 juli | ochtend | lunch | max. 7 gasten 

 
Zeeland 

 
JOTA – Oostburg 

Met een lunchroom achtige uitstralingen en terras wordt Jota ook wel eens aangedaan 

door toeristen. Bezoekers van de voedselbank krijgen een bon voor gratis koffie. Jota zet 

in Oostburg stevig in op sociale samenhang. Jota Jong is een zelfstandige poot, waarbij 

men jongeren en plek wil geven om elkaar te ontmoeten. Belangrijkste kernwoorden 

zijn: zingeving, aandacht voor armoede en isolement en duurzaamheid. 

 

Informatie: bezoek woensdag 30 juni | ochtend | lunch | max. 20 gasten 

 


