
Amsterdam, mei 2013 
 
 
 
Een buurt met verschillen ..... 
 

 

In onze buurt komt u heel verschillende mensen tegen, een aardige mix van sjiek en sjofel. Met als 
resultaat een populaire buurt met een uniek karakter.  
Midden in onze buurt ligt ‘De Schakel’ aan de Wittenkade naast de Nassaukerk. Hier organiseert 
Kerk & Buurt projecten voor èn met dak- en thuislozen: Ontbijt en Inloop. Ook de ‘Burenhulp’ wordt 
vanuit De Schakel georganiseerd. In de kelder van de Nassaukerk is de Kringloopwinkel. In de 
Van der Hoopstraat 43 is eettafel Filah.  
Veel van onze bezoekers hebben het leven niet cadeau gekregen. Een veilige, vertrouwde plek 
waar ze gerespecteerd worden, is voor hen van wezenlijk belang.  
Kerk & Buurt probeert met bezoekers en vrijwilligers, sjiek en sjofel, gelovig en ongelovig, gewoon 
en buitengewoon, een gemeenschap te vormen. 
 
Ontbijt 
Vier dagen per week, van maandag tot en met donderdag, kan iedereen tussen half acht en negen 
uur in ‘De Schakel’ terecht. Voor een klein bedrag kan brood en beleg worden gekocht. Vrijwilligers 
zorgen ervoor dat de bezoekers er met een flink ontbijt weer tegenaan kunnen, vaak op straat.  
 
Warm eten  
Drie maal per week kunnen bezoekers van Filah een eenvoudige warme maaltijd opscheppen voor 
€ 2,-. Ook hier houden vrijwilligers het project draaiend. 
 
Inloop 
Van 10 tot 13 uur is in ‘De Schakel’ iedereen welkom voor een kop koffie of thee en een praatje, of 
om te schilderen, schaken, dammen of de krant te lezen. 
 
Kringloopwinkel 
Als u meubels of spulletjes over heeft, dan kunt u deze in de kelder kwijt. De spullen worden voor 
een groot deel verkocht aan mensen met een kleine beurs, maar iedereen is welkom.  
 
Uw steun  
De uitgaven bestaan uit kosten voor eten en drinken, huur, energie en begeleiding.  
De Kringloopwinkel zorgt voor inkomsten en de bezoekers betalen voor de maaltijden. Onze 
stichting krijgt financiële steun van stadsdeel West, gemeente Amsterdam, Protestantse Diaconie 
Amsterdam en enkele (kerkelijke) fondsen. We werken zo goedkoop mogelijk, maar de uitgaven 
zijn helaas hoger dan de inkomsten. We merken dat overheid en fondsen de broekriem aanhalen. 
Bovendien willen we als buurtorganisatie niet van overheid en fondsen alleen afhankelijk zijn. 
Daarom vragen we u als buurtbewoner om steun.  
Dat kunt u doen door een bedrag over te maken met bijgaande acceptgirokaart.  
Kerk & Buurt is een ANBI-erkende instelling. Boven een bepaalde drempel zijn bijdragen dus 
aftrekbaar van de belasting. 
 
Meer weten 
Als u meer wilt weten over de projecten kunt u gewoon binnenlopen. Op de website 
www.kerkenbuurtwesterpark.nl vindt u tijden en locaties.  Als u overweegt ons te steunen, maar 
eerst meer informatie wilt lezen, dan kunt u de ‘Terugblik 2012’ opvragen bij 
hokonhansen@xs4all.nl. Voor vragen over de financiën kunt u terecht bij de penningmeester, 
Markus Kruyswijk, e-mail markuskruyswijk@gmail.com,  telefoon 627 6558.  
Als u overweegt vrijwilliger te worden, dan kunt u bellen met Zwanine Siedenburg, 06 8325 3506 of 
Eveline Masetti, 06 8325 4089. 
 
Met vriendelijke groet,  
Hokon Hansen,  
voorzitter Kerk & Buurt Westerpark 


