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Diaconaat is omzien naar elkaar. Delen van gaven en 
spullen. Zorg hebben voor de samenleving. Dat doen 
we in Almere al heel lang, ver weg en dichtbij. Daar 
hebben we u wel bij nodig. Want delen doe je samen. 
 
Naast onze vaste projecten, waar u meer over leest in 
deze folder, hebben we ook een jaarthema. 
 
Zo proberen we dit jaar in het kader van de zorg voor 
Gods schepping de kerk duurzamer te maken , minder 
te verspillen en meer te letten op het milieu. Daarom 
zijn we ook lid van Groene Kerken Nederland. 
 
U kunt daar natuurlijk ook uw steentje aan bijdragen. 
Tips en resultaten tot nu toe vindt u op onze website: 
www.diaconie-almere.nl. 
 
Verder weg zijn we actief voor de herbouw van het 
door natuurgeweld verwoeste trainingscentrum in 
Palu in Indonesië, waar we ter plekke meehelpen met 
de wederopbouw. Meer informatie vindt u op 
http://jalanbersama.nl  
  
Op de andere pagina’s vind u informatie over de vaste 
eigen projecten en de projecten waaraan wij innig 
verbonden zijn. 

Het Noodfonds is er voor iedereen die in 
Almere woont en het moeilijk heeft om de 
endjes aan elkaar te knopen. 

Dan helpt het Noodfonds graag. Maar alleen 
als er zicht is op een goede toekomst. En onze 
bijdrage daaraan meehelpt. Met geld, of 
goederen. En soms gewoon ook met advies. 

 

Daarmee hielpen we in 2018 151 gezinnen. 
Dat kost geld, veel geld. Een slordige € 
20.000,-- aan geld en goederen en een kleine 
€  2.000,-- aan leningen. Maar dat hebben we 
graag voor hun toekomst en die van hun 
kinderen over.  

 

Gelukkig doen we dat niet alleen. Maar 
samen met andere kerken en 
genootschappen in Almere. Want ook zij 
vinden de toekomst van deze gezinnen erg 
belangrijk en dragen graag hun steentje bij. 

 

Al gaat het over het algemeen iets beter en 
komen de meesten niet meer voor financiële 
verassingen, toch rekenden in het eerste 
halfjaar al weer 54 gezinnen op ons. 

Omdat dat nodig was en er geen andere 
uitweg voor ze was. 
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Want delen  doen we samen 

Zonder dak boven je hoofd zitten en 
geen kans op urgentie of een snelle 
oplossing van de dakloosheid. Dan 
wordt het leven vaak uitzichtloos. 
Een groot probleem in onze stad. Daar 
leveren we graag een kleine bijdrage 
aan. 
Met een grote en kleine gezinsopvang 
en met 3 kamers voor alleenstaanden. 

 
 
Samen goed voor het huisvesten van 
maximaal 15 personen Met als 
voorwaarde dat er toch zo snel 
mogelijk eigen woonruimte komt. 
Bij het zoeken naar die eigen 
woonruimte helpen we natuurlijk ook. 
Net als met het oplossen van het 
probleem waardoor die gezinnen en 
alleenstaanden dakloos geworden zijn. 
Zo zorgen we dat deze Almeerders 
weer recht hebben op een uitkering of 
hun werk kunnen blijven doen en 
uitzicht hebben op een zelfstandig 
bestaan. 
 

 

 Want delen  doen we samen 

Meubels, speelgoed, een koelkast, een bed. De 
meesten van ons hebben het al of kopen het 
gewoon. Nieuw of bij de kringloop. Maar als zelfs 
voor de kringloopspullen geen geld is dan kunnen 
mensen terecht bij het Meubel- en Witgoedloket. Ze 
krijgen daar, net als bij het Voedselloket een budget 
waarvan ze gratis kunnen winkelen. Ruim genoeg om 
kapotte of ontbrekende spullen te kunnen 
vervangen. 

 

  
 

Wat er zoal beschikbaar is kunt u zien op de website 
www.mwla.nl.  

 

In ieder geval zijn er altijd fietsen, kasten, 
wasmachines en koelkasten nodig. We controleren 
natuurlijk of die nog veilig en goed zijn in onze eigen 
werkplaats. En repareren ze als dat nodig is.  

Heeft u nog iets staan wat we goed kunnen 
gebruiken zorg dan dat het een tweede leven krijgt. 
Voorkom verspilling en weggooien. 

Door het aan ons aan te bieden. Dat kan ook op de 
website. Dan zorgen wij dat iemand die het niet kan 
betalen er gelukkig mee wordt. En het nog jarenlang 
gebruikt wordt. 

Zo wisselden in 2018 maar liefst 3860 artikelen van 
eigenaar. 

 Want delen  doen we samen 

Dat eten belangrijk is ontdekken we elke dag weer. 
Net als een gevulde kledingkast. Want eten en kleding 
is belangrijk, zeker voor kinderen. 
 
Jaarlijks hebben rond de 1000 gezinnen in Almere 
moeite om dagelijks eten op tafel te zetten of aan hun 
kinderen mee te geven naar school.  
 
Die kunnen terecht bij het VoedselLoket Almere. Voor 
een pakket basisboodschappen, biologische 
groenten van eigen tuin en kleding in alle soorten en 
maten.  Maar ook voor spreekuren en cursussen, 
advies en begeleiding. 
 
Wel moet er gewerkt worden aan financieel herstel. 
Zodat iedereen na een tijdje weer op eigen benen kan 
staan en niet meer van de supermarkt van VLA  
gebruik hoeft  te maken, maar weer gewoon kan 
winkelen in de eigen supermarkt in de buurt. In 2018 
lukte dat gemiddeld na zeven maanden al weer. En 
konden de gezinnen verder met hun leven.  
 
Wij steunen VLA elk jaar met gegarandeerd €  10.000 
euro. Omdat dat nodig is, omdat het helpt en echt 
werkt. 
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