CARITAS.
EEN NIEUWE STAP
STAPPENPLAN EN VOORBEELDEN

VOORBEELDEN
Hieronder staan enkele voorbeelden van
caritasactiviteiten en waar deze plaatsvinden. Er zijn er nog veel meer. Actuele
informatie vind je op de website van het
bisdom. Meer info en contactgegevens
bij de Caritas van het bisdom.

Bijlessen voor kinderen
Sant’Egidio Amsterdam
Boodschappendienst voor ouderen
Bonifatiusparochie Almere
Fietslessen
PCI Zaanstreek
Inloophuis
Diaconaal Centrum de Bron, Zaandam
Open Herberg, Nieuw-Vennep
Juridische hulp voor migranten
Casa Migrante Amsterdam
Stap Verder Amsterdam
Maaltijden voor daklozen
Zusters van Moeder Teresa Amsterdam
Muziekles voor kinderen door jongeren

Maatjes voor statushouders
Maatjesproject Almere

Vrijwilligerswerk in gevangenis
DSG De Sluis

Onderdak voor ongedocumenteerden
KerkBed Amsterdam

Ziekenbezoek

Ouderenbezoek en -activiteiten
Zonnebloem, KBO-PCOB
Repair Café
Johannes de Doper Hoofddorp
Schrijven met ter dood veroordeelden
Sant’Egidio Amsterdam
Taallessen
Diaconaal Centrum de Bron, Zaandam
Amsterdams Buurvrouwen Contact
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Schuldhulpmaatje

contactgegevens of begeleidingstrajecten.

Platform armoedebestrijding
Heerhugowaard
Voedselbank
Voedselpakketten voor mensen
die niet bij de voedselbank terecht
kunnen. Schalkwijk Haarlem

Neem gerust contact op voor advies,
Ook inspiratiebijeenkomsten en cursussen
behoren tot de mogelijkheden.
Ik denk graag met jullie mee.
Corine van der Loos
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/caritas
caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
T 023 511 26 00

VOOR WIE?
Bij Caritas gaat het erom vanuit ons geloof
mensen nabij te zijn die in nood zijn. De eerste
vragen zijn deze: Welke mensen in onze wijk,
dorp, stad of regio zijn in nood? Wie kennen
we al? Hoe bereiken we hen?
Zie de voorbeelden op de achterzijde
van deze folder als hulpmiddel bij
deze verkenning.

WAT GAAN WE DOEN?
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BEKENDHEID IN
DE PAROCHIE
Maak aan de PCI en in de hele parochie bekend
wat jullie meemaken: verhalen, foto’s, etc
(uiteraard volgens regels van de privacy, dus
in de regel geanonimiseerd). Vraag aan het
pastoresteam om de mensen om wie het
gaat in de voorbede op te nemen. Vertel jullie
verhaal verder in de plaatselijke krant, dekenaat
en bisdom. Deze stap is niet eenmalig, maar
belangrijk om te blijven doen.
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LET
OP

Alle stappen zijn even belangrijk.
Sla er geen over.
Nodig in stap 1, 2 of 3 de pastoraal
verantwoordelijke en iemand van PCI of
diaconaal beraad uit om erbij te zijn.

grafisch ontwerp: Impulsar

Bespreek hoe jullie meer mensen kunnen
inschakelen bij de uitvoering van je activiteit
en wie je daarvoor kunt vragen? Denk ook aan
mensen die niet (vaak) in de kerk komen, maar
zich wel betrokken voelen bij de parochie, of
gewoon van goede wil zijn om een ander te
helpen. Als er meer geld nodig is: bespreek dit
met de PCI, of houd een inzamelingsactie om
nog meer mensen te activeren. Daarnaast
kun je ook bij een fonds aankloppen.

START UITVOERING
Uitvoering van het plan. Let op: het contact
met de mensen is altijd het belangrijkst.
Spreek met hen.

Bespreek hoe het gegaan is: Wat hebben
we gedaan? Wat hebben we teruggehoord van
de mensen om wie het ging? Zijn ze er blij mee?
Hoe hebben wij het beleefd? Wat hebben
we gegeven en wat hebben we ontvangen?
Hebben we het gevoel dat we op het goede
spoor zijn? Geeft het ons vreugde? Tegen welke
vragen lopen we aan? Wie zou ons hierbij
advies kunnen geven? Hoe gaan we verder
met onze activiteit?

HULP VRAGEN

CONTACT LEGGEN?
Kies er één groep uit. Leg contact met een
paar mensen om wie het gaat. Ga naar hen
toe om naar hun verhaal te luisteren en een
antwoord te vinden op de volgende vragen:
Wat hebben deze mensen nodig?
Wat kunnen wij voor hen betekenen?
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Bespreek met elkaar wat je geleerd hebt
en of je op dit spoor verder wilt. Zo niet:
ga terug naar stap 1. Zo wel, bedenk een
kleine stap om iets te gaan doen en vraag
een paar mensen om te helpen.
Zie ook de voorbeelden in deze folder.
Vraag zo nodig aan het parochiebestuur of
de PCI om financiële ondersteuning.

TUSSENSTAP

STAPPENPLAN CARITAS
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