
Stichting Dak- en ThuislozenZorg Menorah

Jaarverslag 2020

Tellen en vertellen



Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Dak- en Thuislozenzorg Menorah. We krijgen om ons werk in het
outreachend werk mogelijk te maken subsidie van de gemeente Apeldoorn, giften van bedrijven en
giften van particuliere mensen. Eén van de voorwaarden voor de subsidieverstrekking van de gemeente
is dat hiervoor een jaarverslag moet worden aangeleverd waarin we laten zien wat we hebben gedaan
het afgelopen jaar en welke resultaten we hebben geboekt. Daarbij is het ook een verplichting voor een
ANBI organisatie om een jaarverslag te maken en natuurlijk vinden we het belangrijk dat we de
vrijwilligers en sponsoren vertellen wat we de afgelopen periode hebben gedaan en welke belangrijke
zaken we om ons heen zien gebeuren die belangrijk zijn voor ons werk. Dit jaarverslag is dus voor
verschillende lezers geschreven.
Door tijdgebrek moeten we ons dit jaar beperken tot de belangrijkste cijfers. We hebben geprobeerd de
belangrijkste zaken toch uit te werken in dit verslag. Wanneer u na het lezen van dit verslag nog vragen
hebt dan horen wij dat graag en lichten we graag nog een en ander aan u toe.

Even voorstellen
Dak- en Thuislozenzorg is inmiddels een belangrijke speler in Apeldoorn als het gaat om het begeleiden
en het ondersteunen van Dak- en Thuislozen in deze gemeente op straat en uiteindelijk naar een dak
boven het hoofd toe. Mensen die op straat komen te staan en niet meer weten hoe ze hun leven op de
rit moeten krijgen of hoe ze in deze krappe woningmarkt weer binnen komen en kunnen meedoen in
deze maatschappij weten ons te vinden.
Globaal ingedeeld hebben we vijf onderdelen: Vrijwilligers, Outreachend werk inloopspreekuur en
nazorg, ambulante woonbegeleiding en onze opvanglocatie FFwonen. Je zou de organisatie ook kunnen
opdelen in 3 takken outreachend werk(inclusief nazorg), ambulant werk en wonen.

Vrijwilligers:
Al 18 jaar lang vormt een grote groep van 80 tot 100 vrijwilligers het gezicht van DTZ. Iedere week zijn er
twee momenten waar we maaltijden verstrekken en waarbij we contact hebben met mensen uit de
doelgroep. Tijdens deze momenten is er aandacht voor de mens en wordt er gebouwd aan een relatie.
Natuurlijk is het voor de dakloze een belangrijk moment om een voedzame gezonde maaltijd te kunnen
nuttigen. Er is ook altijd wat te drinken en is er vaak nog wat extra’s wat via de voedselbank of via
particuliere donaties is gegeven. Tijdens deze inloop kunnen buitenslapers dekens krijgen en hebben we
voor de noodgevallen een kledingbank. Ook is er iedere maand een kapsalon waar onze vrienden geknipt
kunnen worden.
Naast dit inloopmoment worden er op diverse terreinen vrijwilligers ingezet. Verhuizingen, laminaat
leggen, een bezoek aan de dokter of ondersteuning in onze woning FFwonen in Beekbergen.

Outreachend werk en (inloop) spreekuur.
Vanuit een klein team van outreachend medewerkers wordt het vrijwilligerswerk aangestuurd en worden
hulpvragen opgepakt. Samen met vrijwilligers gaan we soms de straat op maar ook vinden veel cliënten
ons via internet. De één slaapt op straat, de ander slaapt bij vrienden op de bank of in de auto en weer
een ander dreigt dakloos te gaan. We helpen deze mensen met uiteenlopende vraagstukken. Financiën
op orde brengen, samen aanmelden bij budgetbeheer, aanvragen en betalen van een id-kaart, zoeken
naar een woning en door goede relaties met verhuurders kunnen we tegenwoordig ook vaak
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bemiddelen. Deze bemiddeling vindt vaak plaats onder voorwaarden.
Een veel gedane uitspraak tijdens onze overleggen is “Je kunt een dakloze wel van de straat halen maar
hoe haal je de straat uit een dakloze.” Verkeerd aangeleerde denkwijzen en gewoontes zijn niet met het
krijgen van een sleutel verdwenen dus nazorg is in veel gevallen noodzakelijk voor een goede start. Dit
willen wij bieden vanuit ons ambulante team waarbij cliënten een WMO indicatie nodig hebben maar
deze wordt vaak niet gegeven waardoor we genoodzaakt zijn om vanuit het outreachend werk ook
nazorg te bieden.

Ambulant:
Voor de meeste van onze klanten die we aan woonruimte weten te helpen houden de
problemen niet op. Aangeleerd gedrag voor de dakloosheid, kijk op de wereld, manier van
omgaan met financiën en het oplossen van problemen is niet tijdens de dakloze periode
spontaan verdwenen. Dat wat voor de dakloosheid niet zelf lukte, dat lukt nu ook nog niet
anders was men niet dakloos geworden. Ons ambulante team biedt hulp aan mensen die
dakloos zijn geweest maar ook aan mensen die het dreigen te worden. Sommige mensen
hebben echt iets meer nodig dan kortdurende nazorg. De begeleiding die wij willen bieden willen we het
liefst doen vanuit de presentietheorie. Deze wordt o.a. ook toegepast bij Housing first. Deze theorie blijkt
in de keukentafelgesprekken heel lastig over te brengen omdat er in deze gesprekken al vaak op meer
levensgebieden duidelijk zicht moet zijn op de hulpvraag. Vaak is de hulpvraag aan het begin nog
onduidelijk maar is het voor ons
wel duidelijk dat iemand het niet
alleen gaat redden. Meer over
deze theorie kunt u lezen in het
jaarverslag van 2019. Deze vorm
van begeleiden is van grote
toegevoegde waarde.

Housing First:
Het verschil t.o.v. van het zelf
vinden van een woning is dat bij
Housing First mensen direct van
de straat een woning krijgen, met
daarbij (in het begin) veel begeleiding. Kandidaten komen voor een woning van Housing First in
aanmerking als zij de medewerkers van Housing First wekelijks voor een huisbezoek tot hun woning
toelaten en als zij een huur- en betalingsovereenkomst afsluiten, in combinatie met budgetteren. Dat zijn
de enige twee voorwaarden. Klanten hebben niet de verplichting om inkomensgegevens aan te leveren.
Nadat zij de woning toegewezen krijgen, wordt langzaam toegewerkt naar een plan om te re-integreren
in de maatschappij. Deze werkwijze zou DTZ het liefst toepassen op 80% van al onze cliënten. DTZ levert
momenteel 1 medewerker aan het team van Housing First voor 8 uur per week.
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Opvanglocatie:
Ben je door scheiding, door baanverlies of misschien wel door een stommiteit of misschien weet je
eigenlijk helemaal niet meer hoe het is gekomen; in elk geval ben je dakloos. Je bent dakloos maar je
hebt geen drugs verslaving en je bent geen enorm drankorgel. Je bent op zoek naar een dak boven je
hoofd. Een plek waar je tot rust kunt komen, een plek waar je jezelf mag zijn en waar je thuis mag
komen.
Voor deze mensen hebben we een opvanglocatie in Beekbergen onder de noemer FFwonen. Cliënten
wonen hier in groepsverband zelfstandig. Begeleiding vind plaats op basis van WMO of op basis van
nazorg vanuit het outreachend team. Gebleken is dat keer op keer mensen niet in aanmerking komen
voor WMO waardoor er te weinig begeleiding is en trajecten mislukken.

Uitbreiding in dienstverlening tijdens Covid-19
Wat hebben we een intensief jaar achter de rug. In maart 2020 kwam het Covid-19 virus ook naar
Nederland. Ineens was heel ons land in rep en roer. In de winkelstraat was er een doodse stilte en we
wisten niet meer wat wel en niet mocht. Er werden ingrijpende maatregelen getroffen door de overheid
die ook het werk van DTZ raakten.

Mattheüs 25 vers 25 tot 46
35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u
hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij
onthaald. 36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u
hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

De dakloze kon niet meer bedelen want er was geen winkelend publiek meer wat kleingeld kon geven.
Ook konden ze niet meer bij de achterdeur van een restaurant terecht voor wat eten want die moesten
dicht. De mensen die wekelijks de inloophuizen bezochten hadden niets meer te doen. Sommige mensen
zijn afhankelijk van de inloophuizen wat betreft een gezonde maaltijd. Toen we met elkaar allemaal
gingen hamsteren kwamen ook de ex daklozen en de
mensen die leven van een minimum in de problemen
omdat zelfs de voedselbank geen brood meer had. Deze
mensen hebben een kleine portemonnee dus werden zij
geconfronteerd met de dure producten in de schappen die
bleven liggen. Al met al een situatie die wij ons hebben
aangetrokken en waarom wij heel snel onze
maaltijdverstrekking hebben opgewaardeerd naar 6
eetmomenten in de week. Alleen op maandag hebben we
dit niet gedaan omdat de mariakerk dan ook een maaltijd
verstrekt. Pogingen om samen op te trekken mislukten.
Het organiseren van dit alles heeft ontzettend veel tijd
gekost. Logistiek moest er veel geregeld worden. 2 weken
lang zijn 3 outreachend medewerkers van ‘s morgens vroeg
tot ‘s avonds laat bezig geweest om alles in goede banen te
leiden 6 dagen in de week. Steeds weer maatregelen van het kabinet ombouwen naar werkbare vormen
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om toch open te kunnen blijven. Zorg dragen voor zowel de vrijwilligers als onze bezoekers. Protocollen
schrijven, inkopen doen soms aan de andere kant van het land omdat het nergens meer verkrijgbaar
was. Bedrijven en particulieren oproepen tot het doneren van producten om te kunnen uitdelen. Een
facebook oproep liet onze mail ontploffen zoveel reacties kwamen er binnen van betrokken
Apeldoorners. Sportclubs boden spontaan hun kantine voorraad aan en 2 bedrijven boden aan om
vrijwillig 50 maaltijden per week te koken voor de doelgroep. Maitre Deux en Samsam kookten weken
lang 50 maaltijden per week. Ontzettend gaaf deze betrokkenheid te mogen meemaken! In totaal
hebben we in de corona periode 2060 maaltijden uitgedeeld en hebben we nog eens 70 maaltijden naar
mensen toe gebracht die niet zelfstandig een maaltijd konden ophalen. We deelden in de eerste helft
680 stuks fruit uit, 738 broden en 680 toetjes. In de 2e helft van het jaar ontstond er weer een situatie
waarbij inloophuizen weer open gingen en er op meer plekken weer gebedeld en gegeten kon worden.
Afhankelijk van de maatregelen op dat moment gingen we wat meer of minder open en zeker in de
koude periode kon de echte buitenslaper binnen een maaltijd komen nuttigen met alle maatregelen in
acht genomen. In totaal deelden we in heel 2020 4803 maaltijden uit. Een record. Hierbij had onze inloop
een uitzonderingspositie omdat wij een maatschappelijke signaleringsfunctie hebben en zo zicht hebben
op de doelgroep.

Besmettingen in de doelgroep
Heel 2020 hebben we in de doelgroep waar wij mee werken geen corona uitbraak gehad waar we
ontzettend blij mee zijn. Pas aan het begin van 2021 hebben we een eerste uitbraak gehad en bleek dat
de signaleringsfunctie die wij hebben niet voor niets is geweest. We betreuren het dat één van onze
vaste bezoekers van de woensdagavond is overleden ten gevolge van Corona. In diezelfde uitbraak
hebben onze outreachend medewerkers alle betrokkenen gemotiveerd een corona test te gaan doen en
omliggende organisaties werden ingelicht waarbij ook daar extra maatregelen werden getroffen. Twee
andere bezoekers bleken besmet te zijn en met hen werd afgesproken dagelijks contact te hebben. Toen
dit contact ineens niet tot stand meer kwam werd er adequaat gehandeld en bleek dat cliënt er heel
slecht aan toe was. Achteraf is dit een levensreddende operatie geweest. We zijn dankbaar dat deze
cliënt het heeft gered en dat onze medewerkers niet ziek zijn geworden.
Tijdens al onze inloopmomenten kon men saturatie meten en was er een koortsthermometer aanwezig
en zijn er tientallen cliënten door het jaar heen gecontroleerd. Ook kon men gratis mondkapjes
verkrijgen die geleverd werden door de gemeente Apeldoorn en later nog door stichting armoedefonds
om ook mee naar huis te geven.

Heeft Corona invloed gehad op het aantal daklozen in 2020
Veel mensen vragen ons of Corona invloed heeft gehad op het aantal daklozen. Wij denken van wel.
Maar we maken ons nog grotere zorgen om de toekomst. Bij ons is op dit moment 1 casus bekend
waarbij een cliënt werkelijk dakloos werd omdat de winkel dicht moest en uiteindelijk de bank het huis
van de cliënt ging verkopen. Wij vermoeden dat de golf van mensen die door corona in de schulden
raken en vervolgens dakloos wordt nog gaat komen. Op dit moment terwijl u dit leest zitten deze mensen
in de problemen, bouwen ze schulden op en wij vermoeden dat ergens in de komende jaren deze
mensen tot de conclusie komen dat zij het niet meer redden. M.b.t. alle andere meldingen is niet met
zekerheid te zeggen of zij echt door corona dakloos zijn geworden. Opvallend is wel dat meteen in de
week dat Corona in nederland uitbrak het aantal daklozen enorm steeg. Sommige weken hadden we 10
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of meer nieuwe cliënten. Onze verklaring is dat daar waar mensen misschien zonder corona nog
opgevangen konden worden in het sociaal netwerk kon dit nu niet meer. Mensen boden geen slaapplek
meer aan. Het sociaal netwerk ging op slot. Mensen weten vaak zelf niet of ze wel op de bank hadden
kunnen slapen als er geen corona was geweest. Dat maakt het voor ons dus moeilijk om te bepalen of
dat dus extra druk op het aantal daklozen heeft gegeven. Wat we ook duidelijk merkten is dat men veel
meer in eigen land bleef tijdens de vakanties waardoor de chalets in tegenstelling tot andere jaren erg
duur bleven of zelfs duurder werden. En daarmee onbetaalbaar voor de daklozen als tijdelijk adres. Ook
werden aan het begin bezichtigingen uitgesteld en kunnen mensen geen spullen meer overnemen van
voorgaande huurders omdat de corporaties contact tussen oude en nieuwe huurder tegen hield ivm
corona.

Gevolgen voor FFwonen
De gevolgen bij FFwonen zijn ook zeer ingrijpend geweest. Ten
tijde van de uitbraak woonden er 3 oudere cliënten bij ons in
huis.

We hebben de veiligheid van onze bewoners boven de financiën
gezet en dus besloten om een opnamestop in te stellen. Dit heeft
in 2020 ervoor gezorgd dat er lange tijd lege kamers waren en dat
er dus ook behoorlijk minder inkomsten waren.

Toen een medewerker van voetbalclub Columbia hoorde dat we
door de maatregelen geen nieuwe mensen konden opnemen en er dus mensen op straat moesten
blijven, boden zij spontaan aan om een ruimte beschikbaar te stellen waar we een vrijwillige quarantaine
konden opzetten. Door voorafgaand een quarantaine in te zetten konden we toch binnen laten. Hier
hebben 2 cliënten gebruik van kunnen maken. Wauw wat een betrokkenheid!!

Gevolgen op de dienstverlening
De tijdelijk uitbreiden in o.a. de maaltijdverstrekking en de groei in hulpvragen heeft ervoor gezorgd dat
onze medewerkers per cliënt minder tijd hadden. Niet alle trajecten zijn dan ook vlekkeloos verlopen. Er
zijn cliënten buiten beeld geraakt en er is in veel gevallen te weinig tijd geweest om goede rapportages
en tellingen bij te houden maar belangrijker nog we hadden met meer tijd mogelijk meer mensen uit de
problemen kunnen helpen.
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De toekomst.
Voor veel bedrijven is groei een belangrijke strategie. Voor DTZ is groei geen strategie maar er melden
zich steeds meer daklozen. Daarom is groei noodzakelijk geworden om de klanten zo goed mogelijk te

kunnen ondersteunen.

In de grafiek kunt u het aantal geregistreerde
klanten van DTZ sinds 2010 zien. Voor 2010 was er
geen registratie. In de grafiek kunt u zien dat het
aantal klanten flink is toegenomen.

Onze verwachting is dat het dakloosheid probleem
voorlopig ook niet snel minder zal worden. Zeker
omdat we voorlopig nog geen werkelijke coroana
daklozen hebben gehad. Deze groep moet nog
gaan komen. Belangrijke oorzaak van het groeiend
aantal daklozen is de woningnood-crisis. Dit is een

enorm probleem wat de komende jaren niet is opgelost. Er is in de media regelmatig sprake van ambities
om in 10 jaar tijd  1 miljoen woningen bij te bouwen.
https://aedescms.getbynder.com/m/40d9069ce1416bc6/original/Actieagenda-Wonen.pdf) Dit betekend
100.000 woningen landelijk per jaar. Het gaat dus nog lang duren voordat er serieus meer woningen bij
komen.

Tijd om uit te vliegen
Na bijna 18 jaar vanuit het kantoor van de Menorahkerk ons
werk te hebben kunnen doen wordt het tijd om uit te vliegen.
Tijd om op eigen benen te gaan staan maar ook tijd om letterlijk
meer ruimte te hebben.
DTZ heeft zich jarenlang bewezen als het gaat om goede basale
hulp te bieden aan dak en thuislozen en met de juiste
ondersteuning in goede hulpverlening te krijgen of samen een
woning te vinden of rechtstreeks te bemiddelen. Inmiddels
hebben we ons ook bewezen dat met de juiste nazorg terugval
nihil is. We zijn geen kleine speler meer in het maatschappelijk
veld maar weten waar we het over hebben. Tijd om uit te vliegen
om de zorg nog beter te kunnen bieden aan een doelgroep die het zo nodig heeft.

Door de groei in werkzaamheden de afgelopen jaren en daardoor ook uitbreiding in het ambulante team
is het niet meer werkbaar en is ons huidige kantoor te klein. Te vaak gebeurd het dat er meer collega’s
met cliënten in 1 ruimte zitten. De privacy is ver te zoeken. Verhuizen is noodzakelijk en we gaan dan ook
eindelijk in 2021 verhuizen naar Paslaan 9. Het pand huren wij van de Menorahkerk. Samen met
vrijwilligers en fondsen gaan we de ruimtes aanpakken en gaan we er wat moois van maken.
In dit pand zullen we kantoor gaan houden en zullen de begeleidingsgesprekken plaatsvinden. Daarnaast
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willen we 5 dagen in de week met vrijwilligers een ontbijt gaan bieden aan daklozen en de mogelijkheid
bieden om te douchen voor de buitenslaper die geen beroep kan doen op een plek bij omnizorg en zijn
we aan het nadenken over een juridisch spreekuur eens in de week.
We zijn de menorahkerk zeer dankbaar dat we jarenlang gebruik hebben kunnen maken van hun kantoor.

Meebewegen in het werkveld:
DTZ beweegt mee met wat het werkveld van ons vraagt. In 2018 hebben we onze eerste woning in
Beekbergen onder de naam FFwonen geopend. Dit project sluit aan bij de ideeën die de overheid nu ook
naar buiten brengt waarbij er 10.000 woningen extra gerealiseerd moeten gaan worden met de
benodigde begeleiding voor dak- en thuisloze mensen. We voelen ons dus enorm gesteund door de
overheid omdat dit idee landelijk overgenomen is.

DTZ wil nog meer en sneller mensen uit de problemen kunnen helpen in Apeldoorn en omgeving om hun
leven weer op de rit te krijgen. Niet omdat wij dat willen maar we zien dat de vraag er ligt en die willen
we oppakken. Het aantal hulpvragers blijft stijgen. We denken daarom dat het belangrijk is om een
crisisopvang te realiseren met daarnaast een aantal woningen voor diverse doelgroepen. Denk aan; LVB,
vrouwen, gezinnen jongeren, Skaeve Huse, personen met huisdieren etc. en denk ook aan preventie. Iets
waar nu nog niet heel veel tijd in gaat zitten maar we zoeken naar de samenwerkingsverbanden met
bijvoorbeeld woningbouw om te kijken waar wij kunnen ondersteunen in het überhaupt voorkomen van
de dakloosheid in plaats van achteraf pas te kunnen helpen.

Inmiddels zijn we in gesprek met de gemeente Apeldoorn, om te onderzoeken hoe we hierin samen
kunnen optrekken.

Het kan niet langer zo
Om de zorg aan alle mensen te kunnen blijven bieden en de aandacht te kunnen geven die wij hen in het
verleden boden is het niet langer haalbaar om alles wat DTZ doet te leveren van een budget wat lang
geleden is vastgesteld. In 2012 registreerden wij 80 cliënten en hielpen we 12 mensen aan een
zelfstandige woning. In 2020 registreerden we 171 cliënten en hielpen we 62 mensen aan zelfstandige
woonruimte. DTZ kreeg in 2012 een subsidie van €50.817 en in 2020 een subsidiebedrag van €59.382.

jaartal aantal geregistreerde
cliënten

aantal mensen
geholpen aan
zelfstandige
woonruimte

subsidie

2012 80 12 50817

2020 171 62 59382

Als we alleen kijken naar het aantal mensen wat we aan een woning helpen per jaar dan is dat 5 maal
zoveel als in 2012 voor eenzelfde budget. Daarbij opgeteld dat we veel dienstverlening hebben
uitgebreid t.o.v. de beginjaren.
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Veel van onze cliënten zijn teleurgesteld in hulpverlening omdat ze zich niet gehoord voelen. Ze kloppen
juist bij ons aan omdat we de tijd en aandacht bieden die nodig is. Door het geven van aandacht en tijd
en het toepassen van de presentietheorie lukt het vaak om mensen weer een toekomstperspectief te
geven.

In 2020 hebben we niet de tijd hebben gehad om alle 171 cliënten die zorg te kunnen bieden die zij
nodig hadden simpelweg omdat onze tijd op was. We hebben een heel aantal cliënten waarbij wij
actiever outreachend hadden willen acteren maar we hadden er de tijd niet voor. We hadden anders
waarschijnlijk meer mensen kunnen begeleiden naar een woning.

Komend jaar zal voor DTZ cruciaal zijn hoe we na 2021 verder moeten. Als er geen financiële middelen
beschikbaar komen of er fulltime vrijwilligers gevonden worden dan zullen we drastische maatregelen
moeten nemen. Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij DTZ maar er zijn geen vrijwilligers die ingezet
kunnen worden voor het professionele stuk van begeleiden. Van 2015 tot 2018 hadden we 2 fulltime
vrijwilligers en tot 2019 hadden we nog 1 fulltime vrijwilliger in dienst. Het wegvallen van deze
vrijwilligers heeft grote gevolgen gehad voor de in te zetten begeleiding. We hebben dus een behoorlijk
capaciteitsprobleem.

Op advies van Paul Blokhuis, toenmalig wethouder, hebben we in 2015 een raamovereenkomst gesloten
met de gemeente Apeldoorn om ambulante woonbegeleiding te kunnen bieden. Echter krijgen veel van
onze cliënten geen indicatie voor begeleiding en moeten we hen voor niets begeleiden vanuit het
outreachend werk. Dit kan echt niet meer. Er is geen financiering om dit te dekken.

2020 2019 2018 2017 2016 2012

Aantal geregistreerde
cliënten 171 151 127 120 97 80

waarvan dak en/of thuisloos
(op straat/tent, in de auto of van bank

naar bank in sociaal netwerk)

162

waarvan mannen 124 126 122 90

waarvan vrouwen 43 25 25 30

aantal gezinnen 8 geen
registr

atie

2 2 geen
registr

atie

geen
registr

atie

aantal kinderen 16 geen
registr

6 6 geen
registr

geen
registr
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atie atie atie

met huisdieren 6

In 2020 hebben we opnieuw meer cliënten geregistreerd dan voorgaande jaren. 171 is weer 20
cliënten meer dan het voorgaande jaar. Daarbij opgemerkt dat door Corona en de enorme
drukte die we het afgelopen jaar hebben gehad, en nog steeds hebben niet alle registraties
volledig zijn geweest.

Resultaten 2020 2019 2018 2017 2016 2012

1. Huisvesting 62 65 26 19 22 12

2. EHBW
Verhuizing/Inboedel

67 59 9 20 16 7

Tijdelijke woonbegeleiding 60 79 22 26 16 3

We hebben weer 62 mensen geholpen aan een woning ondanks de krapte op de woningmarkt.
Heel belangrijk hierbij is geweest dat we goede relaties hebben met enkele kamerverhuurders.
Ook dit netwerken is zeer belangrijk voor ons werk en kost tijd.

2020 2019 2018 2017 2016

Maaltijden 4803 3626 3887 3740 3489

Schatting aantal dekens 30 48 67 50 150

In de eerste helft van 2020 hebben we enorm uitgebreid met maaltijden en hebben we zo’n
2500 maaltijden uitgereikt. In de 2e helft van 2020 was er weer meer mogelijk en hebben we
weer afgeschaald naar 2 uitreik momenten. Alleen echt dakloze mensen konden op dat moment
binnen een maaltijd nuttigen waardoor er op dat moment minder maaltijden werden verstrekt
maar daar tegenover steeg het aantal mensen wat op de zondag kwam eten en hebben we dit
jaar dus een record aantal maaltijden kunnen uitreiken van 4803.

Vrijwilligers en personeel
In 2020 is ons vrijwilligersbestand weer
wat gestegen. Ons bestand kent nu zo’n
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100 vrijwilligers waarmee in 2020 ten tijde van de lockdown 6 dagen in de week maaltijden werden
uitgedeeld. Zonder vrijwilligers was dit onmogelijk.

Per 1 juli 2020 is er nieuwe medewerker het ambulante team komen versterken wat maakt dat we nu
met 5 professionals het werk. Met z’n allen doen we ook nog veel op vrijwillige basis voor de stichting.
We zijn dus in 2 jaar tijd met 4 mensen gegroeid om nog beter de doelgroep van dienst te kunnen zijn.
Gezien de hoeveelheid werk is het noodzakelijk dat er volgend jaar mensen bij komen om de hulpvragen
te kunnen blijven beantwoorden. Daarbij hoort echter ook dat er de financiële middelen voor moeten
zijn.

Kapsalon
Onder het motto “als je haar maar goed zit” kunnen dak- en thuislozen alweer voor het 8e jaar op rij

iedere eerste woensdag van de
maand gebruik maken van de
kapsalon. In deze kapsalon
hebben we kappers, pedicures en
barbers waar onze bezoekers
gebruik kunnen maken van een
verwen momentje. De kapsalon is
in 2020 veel gesloten geweest en
er zijn van de paar knip
momenten geen registratie
bijgehouden.

--------------------------------------------------------------------------------------
Hartelijk dank voor uw aandacht.

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van dit verslag dan kunt u die stellen via email aan
bert@dakloosapeldoorn.nl

DTZ Menorah werkt o.a. samen met:
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En wordt mede mogelijk gemaakt door:
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