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Project ‘Helping Hand’
Wij zijn een team van ambitieuze vrouwen die zich geroepen voelt om dak- en thuislozen
bij te staan. Onze kernwaarden zijn liefde, behulpzaamheid en communicatie.
Door een helpende hand te bieden en met aandacht en tijd voor de medemens,
zetten wij ons in om de meest kwetsbaren te helpen.
Sinds 2021 ondersteunen wij actief de strijd tegen dakloosheid in Amsterdam.
Wij willen dat daklozen gezien worden en zich thuis voelen
in Amsterdam, ook als er geen vaste “thuis” is. Nog meer
dan ooit heeft deze kwetsbare groep behoefte aan steun,
veiligheid en basisvoorzieningen. Behoeften waar elk mens
in Nederland recht op heeft. Ons streven voor 2021 is om
minimaal 100 daklozen te hebben voorzien in de
bovenstaande behoeften, zodat zij zich weer mens kunnen
en mogen voelen. Wil jij ons hierbij supporten?

Contactgegevens
Voor vragen en meer informatie, kan je telefonisch contact
opnemen of mailen naar de Projectleider Jennifer Louisa
via e-mailadres: yp.helpinghand@gmail.com of bellen naar 0636150518.

Specifieke doelgroep
● Daklozen die door hun medische conditie of sociaal maatschappelijke situatie

niet behoren tot de doelgroep voor een zorg-begeleidingstraject in de
maatschappelijke opvang (wel of niet “zelfredzaam”)

● Daklozen die binding hebben met regio Groot-Amsterdam
● Daklozen die buiten slapen voor een groot gedeelte van de dag
● Jongvolwassenen, 18 tot 23 jaar en volwassenen, 24 tot 35 jaar
● Daklozen zonder kinderen, dakloze gezinnen en vrouwen met kind(eren)
● Thuislozen in de maatschappelijke opvang

Welke voorzieningen biedt “Helping Hand” aan?
● Basisvoorzieningen

○ washand en handdoek 50x100
○ tandenborstel, tandpasta en deo
○ gezichtsreiniging producten
○ sokken en ondergoed
○ truien, t-shirts, broeken en jassen
○ papieren zakdoek, handgel en mondkapjes
○ navulbare waterfles
○ dames hygiëne producten
○ tegoedbonnen voor het ophalen van boeken en warme maaltijden
○ uitgebreide gezinspakketten
○ educatieve boeken

● Contactmomenten 1-2 keer per week
○ Telefonisch contact om een luisterend oor en steun te bieden
○ Hulplijn opstellen voor cliënten met urgente hulpvragen
○ Whatsapp groep opstellen voor opbouw en uitbreiding sociaal contact
○ Bezoek van een vrijwilliger op locatie (corona proof)

● Ondersteuning Hulpverlening en Maatschappelijk Activering
○ Bewust maken van eigen kracht
○ Inzetten op sociale contacten leggen en onderhouden
○ Stimuleren tot dagbesteding/werk
○ Positief toekomstperspectief ontwikkelen
○ Doorverwijzen/route bekend maken naar diverse organisaties en instanties

die cliënten kunnen helpen met inkomen, woning, schulden, verslavingen,
psychische klachten en medische klachten
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Team Helping Hand
Ons team bestaat uit 3 visionairen. Hiernaast hebben wij meerdere vrijwilligers
die zich voor dit project inzetten.

Jennifer Louisa
Vrouw van 30 jaar,  wonend in Amsterdam en moeder van 3 kinderen
Zet zich in voor daklozen, alleenstaande moeders en kinderen bij het vergroten
van eigen kracht, growth mindset en leiderschapskwaliteiten.
Jeugdleider RTN Apostolic Center en eigenaar Young Pioneers

Beyza Topbas
Vrouw van 27 jaar, wonend in Amsterdam en moeder van 1 kind.
Ervaringsdeskundige en vrijwilliger Don Bosco Jonathan/Straatvisie.
Zet zich actief in voor kwetsbare doelgroepen in Amsterdam,
waaronder mensen met borderline en dakloze jongeren.
Ze ontwikkelt een maatschappelijk initiatief voor jongeren met borderline.

Claudia Baah-Acheamfour
Vrouw van 34 jaar, wonend in Amsterdam, Jeugdleider
en werkzaam als Business Support Associate. Betrokken bij een initiatief
tegen armoede waarbij ze elk jaar gezinnen voorzien van kerstpakketten.
Zet zich actief in om de jeugd te versterken in bewustwording van eigen kracht en jonge
rolmodellen activeren in de samenleving.

Samenwerkingspartners
● Don Bosco Jonathan/Straatvisie
● Kerkgemeenten Amsterdam
● The Rock Foundation
● Team de Banne*
● Regenboog Groep*
● Permens*
● Stichting Brighter Day*
● Gemeente Amsterdam*

*betrokkenheid van deze organisaties wordt nadien vastgesteld

Waarom Samenwerkingspartners?
Wij geloven in de kracht van eenheid en zetten in
op een succesvolle, fijne

en duurzame samenwerking. Samen sta je sterker en bereik je meer dan alleen.
Graag plannen wij een vrijblijvend kennismakingsgesprek in, om de gezamenlijke
interesses en doelen te bespreken.
Uiteraard functioneren wij als betrokken en open-minded deskundigen in ons werkveld.
Wij gaan ook graag met jou in gesprek om met je mee te denken over
eigen initiatieven en ideeën betreft het onderwerp dakloosheid.

Wat vragen wij aan Samenwerkingspartners?
● Een fijne, betrokken relatie met gezamenlijke doelen in het vizier
● Steun door middel van donaties in natura (zie lijst basisvoorzieningen)
● Via jouw organisatie/instantie de specifieke doelgroep bereikbaar krijgen
● Middelen zoals een werkplek, laptop, telefoon, simkaart en printer beschikbaar

stellen voor een vast aantal uur per week of doneren om de doelen te kunnen
bewerkstelligen

● 1 locatie in Amsterdam beschikbaar stellen voor 2-6 uren per week
als inloophuis (optioneel)
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