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Inleiding
De Stichting Straatpastoraat Amersfoort (SSA) is opgericht in 2007. De Stichting heeft als doel het
oprichten en in stand houden van straatpastoraat in Amersfoort en de regio eromheen ten behoeve
van dak- en thuislozen, alsmede ten behoeve van mensen die in een crisis verkeren en daarom een
beroep doen op opvang. De Stichting verricht haar werkzaamheden vanuit een christelijke levensovertuiging, maar staat open voor iedere gezindte of levensovertuiging en respecteert ieders religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Bernadette van Dijk is sinds 2008 als straatpastor in
dienst bij de Stichting, Cis de Hoop is dat sinds september 2019. Met gekwalificeerde vrijwilligers
Els en Ingrid vormen zij een team van vier mensen / professionals.
De contactenkring van de straatpastores bestaat uit mensen in de verschillende vormen van
opvang: dag- en nachtopvang, verslavingszorg, dagbesteding, mensen die we buiten zien op bankjes
en andere plekken, mensen die inmiddels begeleid of zelfstandig wonen én mensen van wie we het
niet weten. Veel van hen spreken we individueel, maar zeker in de opvang en op hangplekken
voeren we ook ‘tafelgesprekken’, prikken we een stukje mee met de klussers, of doen een potje
poolbiljart mee om de kennismaking of het gesprek mogelijk te maken. We bezoeken met mensen
de kapel van de Xaveriuskerk, zoeken samen naar een passende kerk, bezoeken ook mensen in het
ziekenhuis en in de gevangenis.

Tijdsverantwoording
Straatpastor en teamleider Bernadette van Dijk is in dienst voor 24 uur per week, straatpastor Cis
de Hoop voor 8 uur per week. Els en Ingrid staan ons als geschoolde vrijwilligers bij; zij zetten zich
gezamenlijk ruim 13 uur in. In september heeft Ingrid het team verlaten.
Straatpastoraat in 2021
Vanaf het moment dat we het straatpastoraat daadwerkelijk begonnen, in 2008, zoeken we mensen
op daar waar zij zijn. Mensen met hun leefwereld op straat, mensen die in de maatschappelijke
opvang en in het Zorgcentrum van Roads verblijven of die buiten slapen, de bewoners van hostel
Hirundo en Cederhorst, en wie de stap heeft gezet naar begeleid of zelfstandig wonen. Ook bezoeken we wie tijdelijk in een afkick-, een forensische of een psychiatrische kliniek, in een ziekenhuis
of in detentie verblijft of voor onbepaalde tijd op de bank bij iemand anders, in een tent, een
caravan of auto huist.
We trokken dit jaar – meer dan anders – op met mensen om wie diverse hulpverleners zich
zorgen maken of met wie het contact uiterst moeizaam verliep. Kwetsbare mensen die hun plek in
de samenleving niet kunnen vinden. Soms was het alleen even een droge plek, wat te eten, gebruik
van onze telefoon of een paar kledingstukken. Soms was ons lijntje het enige naar een ander mens,
of waren wij de enigen die op een onherbergzame locatie op bezoek komen. Vaker is onze positie
vooral die van vrijplaats. De onvoorwaardelijkheid en er even zo mogen zijn en niets hoeven, geven
ruimte om een andere dan de problematische kant aan het licht te laten komen.
‘…. eerlijk is eerlijk, we staan machteloos in deze situatie’
‘wil je aansluiten bij het overleg van de Persoonsgebonden Aanpak?’
‘we komen alleen bij jou’
‘Predikantje! Daar ben je weer! Kom zitten! Iedereen mot iets van me. Ik ben het zo spuugzat!’

In 2020 was de maatschappelijke opvang al kleinschaliger geworden als een van de gevolgen van
corona, en was de doorstroming versneld, in het bijzonder van mensen met relatief weinig zorgvragen. Voor ons straatpastores, betekende dat dat we meer moeite moesten doen om op tijd het
contact te leggen of wederzijds uit te vinden of dat zinvol is, en zo ja, het te onderhouden. Kwintes
kon vertellen dat ze willen werken naar opvang met meer eenpersoonskamers en kleinschaliger in
de wijk als dat mogelijk is. Dat is een hoopvol perspectief voor onze mensen. Maar dit soort ontwikkelingen gaat een lange weg; zowel voor de ontwikkeling van een hedendaagse opvang als voor
individuele woningzoekers helpt de stand van de woningmarkt niet mee. In 2021 zijn er op dit vlak
nog geen grote veranderingen te melden.

Cijfers
Onze contactenkring bestond in 2021 uit ongeveer 180 verschillende personen, van wie 15%
vrouw. Zo´n 45 van hen wonen zelfstandig of met een lichtere of zwaardere vorm van begeleiding
aan huis: mensen waar af en toe iemand van het wijkteam komt, mensen waar drie verschillende
begeleiders per week komen of waar de politie regelmatig betrokken is, mensen met wie we af en
toe een coachend gesprek over en weer voeren of die we een tijdje ondersteunen in een periode
van rouw of crisis. 75 van onze mensen wonen begeleid of beschermd bij Kwintes, Leger des Heils
(Hostel Hirundo, Cederhorst, De Heem in De Meern, en de IJsselberg) en een enkeling bij Chiqcare. Onze andere mensen verblijven buiten (10, maar dit wisselt nogal), in de opvang bij Kwintes
op diverse locaties, of bij Roads. Het zijn meer en minder intensieve contacten. Alle echte gesprekken (meer dan even zwaaien en elkaar hebben gezien) bij elkaar opgeteld, hebben we ongeveer
1900 ontmoetingen gehad, grofweg 36 per week.
We tellen onze ontmoetingen, omdat we aan de getallen ook ontwikkelingen kunnen zien. Zo
weten we dat het aandeel vrouwen na een lichte stijging in 2008-2009, al lange tijd stabiel is. Gaandeweg zijn meer van onze afspraken bij wonende mensen. In die groep zijn de vrouwen in de
meerderheid. Dat wij steeds meer op huisbezoek komen, heeft te maken met een versnelling in alle
stappen die we mensen zien doorlopen. Ondanks de moeilijke situatie op de woningmarkt, komen
mensen steeds sneller op een of andere manier onderdak. Dan blijven wij erbij als dat gewenst is.
Soms is iemand die formeel woont nog altijd vooral op straat, en komen wij hen tegen in groepjes
en dagbesteding. En anderzijds: gaan wonen kan ook plotseling een heel eenzaam bestaan teweegrengen, nieuwe levensvragen oproepen, mensen doen reflecteren op wat hun de tijd daarvoor
is overkomen.
Op haar balkon staan drie grote potten met oude aarde en wat resten van planten. Samen doen we
nieuwe aarde in de potten en daarop een heleboel Cosmea bloemzaadjes. In de maanden die volgen, zien we die opkomen, groeien en bloeien, zo mooi! En elke keer een mooi begin van ons samen
zijn.

Corona – de ziekte
In hostel Hirundo en bij Cederhorst was een paar keer sprake van enkele corona-besmettingen,
ernstige coronazieken zijn er niet geweest. Bij Kwintes kregen we met een grotere uitbraak te maken, zowel onder bezoekers als onder medewerkers. Het werd lastig om de personeelsbezetting
rond en iedereen onder dak te krijgen, zeker omdat het ook winter en dus drukker was. Voor het
eerst werden niet-drinkende cliënten van Kwintes tijdelijk ondergebracht bij Roads. Hotel Mercure
hielp ook mee en bemiddelde naar een collega-hotel in Aalsmeer. Zo gingen enkele besmette mensen uitzieken in een hotelkamer op grote afstand. Eén van onze bekenden overleed daar, overigens
waarschijnlijk niet aan corona. We konden onze diensten als Straatpastoraat in dit geval niet anders
dan via anderen aanbieden, en er waren alleen nabestaanden op grote afstand. We mochten hier
niets toevoegen, helaas. We praatten na met anderen die ook in het hotel waren geweest en met
Kwintes-medewerkers.
Tot na Kerstmis bleef de Kwintes-opvang in quarantaine. We konden slechts bellen met degenen die ons bekend waren en kerstkaarten afgeven aan de deur.

Van Facebook
Goede Week 2021, we hoopten op weer een keer soep in het park. (Ik mag natuurlijk geen "samenzijn" zeggen in coronatijden, maar ja, dat is wél waar we het voor doen: delen, een verhaal horen,
elkaar zíen. Op afstand.) Het weer werd te slecht, geen soep. We hadden begin van de week een
klein mooi gesprekje op straat over geven en terugverwachten, over het diepgewortelde economische afwegen van het verkeer tussen mensen. Of we dat ook los kunnen laten, maar dan zonder
cynische gedachten ("die geeft toch nooit iets terug"), maar misschien met de dankbaarheid voor
het kunnen dóórgeven wat jij kreeg. “Dankjewel voor het gesprek!”
Op Goede Vrijdag brachten we weer een berg Paasgroeten en eieren rond, maar er was meer dan
alleen die “boodschappen”. Op een bankje deelden we koffie, stilte en leegte. Wat viel er te zeggen? De dagen leken allemaal op elkaar. Zelfs de prachtig uitgevoerde delen van de Mattheuspassie waar we even naar konden meeluisteren, deden ons niets. Schoonheid!? Wat nou, we konden er
allebei even helemaal niets mee. Te mooi, te gaaf voor dit bestaan. Nee, het was geen diepe crisis,
maar de eenzame eentonigheid, de al zo langdurige onmacht om intens verlangen in vervulling te
laten gaan, gemis dat niet aangeraakt, gedeeld of verwoord kan. Verdriet overspoelde ook mij nu,
en wat had ik graag bevrijdende tranen laten stromen, maar ik werd er boos van en bitter. Heel alleen op de fiets door de snoeiharde wind was ik zelden zo ongenaakbaar en gelijke aan degene met
wie ik zojuist op een bankje doodstil was geweest. Maar nabij?
We gingen verder. Iemand had geen plek en deed zijn behoefte. Een kwetsbare bekende diende een
klacht in. Onmacht, naaktheid. We brachten nog meer eieren rond. Blije reacties. Iemand anders
komt ineens een stap verder. We lachen om zijn grappen, we zijn dankbaar dat hij blijft leven, meer
dan overleven. Dat hij geïnteresseerd is gebleven in mensen, in de wereld, in wat niet eigenlijk. De
opvang op het Smallepad moest in quarantaine. Dat worden nog zware dagen voor wie zich opgesloten voelt. Hopen dat de ziekte niet ernstig om zich heen grijpt.
Tussen de hagel en sneeuwbuien door, bloeien de voorjaarsbodes dapper. Erik Borgman en Kees
van der Zwaard, twee mensen die ik hoog heb, citeren allebei Leonard Cohen. “There is a crack in
everything. That’s how the light gets in”
Dat licht. Zalig Pasen.

Corona-maatregelen
Hoewel de bibliotheek meer open was dan in 2020, gelukkig, was het straatleven ook in 2021 nog
altijd harder en moeilijker vanwege allerlei maatregelen. Er werken meer hulpverleners telefonisch
en via een schermverbinding, ze komen minder vaak langs op opvanglocaties. De Straatadvokaten
konden ook in 2020 lange periodes niet voluit open, terwijl de grote tafel met koffie en wat te eten
voor ons altijd een goede plek was om mensen te ontmoeten, kleine ingangen te zoeken voor
verbinding en bemoediging, mensen een beetje in de gaten te houden. Juist de mensen die niet zelf
een vraag formuleren, naar een loket gaan of de telefoon pakken, konden we daar tussen de koffiebekers door soms bereiken. Er werd heel veel koffie, fruit en complete maaltijden uitgedeeld uit het raam.
Na ruim anderhalf jaar niet binnen vanwege corona-voorzichtigheid, mochten
we weer binnen komen bij Roads vanaf september. Dat bood gelegenheid om
rustiger en soms individueel mensen te horen, en ook anderen dan een vast hanggroepje buiten.

Maandagochtend 10 uur. Tussen een paar op straat drinkende oude bekenden ontwaar ik iemand
die ooit in dat groepje thuis was en die nu woont. Hij ziet er fit uit en hij drinkt niet mee. Zijn contact met zijn oude lotgenoten is rustig en betrokken. Zij vinden het fijn dat het zo goed met hem
gaat.

Zin op Maandag
Nog steeds is ons ijkpunt om iedere eerste maandag van de maand een bijeenkomst met soep te
houden. In ons kleine pandje is mensen binnen uitnodigen echter ook dit jaar lange tijd niet mogelijk geweest. Op 4 oktober lazen we met 4 straatmensen het Zonnelied van Franciscus en verwonderden we ons over de dankbaarheid die in die tekst klinkt. Op 2 november herdachten we alle
overleden straatmensen die we met elkaar nog kenden. Met 7 bezoekers en wij straatpastores samen
vertelden we nog onvertelde verhalen. Stagiaire Danielle verzorgde een bescheiden liturgie bij de
tafel met foto’s en kaarsen.
De andere maanden aten we soep in het Randenbroekerpark. Pieter, behulpzaam
vanaf het eerste uur, laadt tuinstoelen op zijn bakfiets en wij rijden met een pan soep
en een verhaal naar ons vaste bankje. We hebben dan 5 tot 12 bezoekers.
Begin december is het weer gemiddeld niet goed genoeg om in het park af te spreken. We, vooral
Els, kochten zoveel kleine cadeautjes als we dachten te kunnen uitdelen. Marjet van de fondswervingscommissie schreef er dit jaar gedichtjes bij. Bij het grabbelen oogstten we hilariteit en een
enkel schot in de roos, zoals een dame die een tweedehands cadeauboekje met bezinnende teksten
grabbelde.

‘Jij weer! Iedere keer als het even niet gaat, kom ik een engel tegen! Hoe bestaat het...’
Varkensmarkt
‘Nee, even niet over hem praten. Dan gaat de pastor weg. Die houdt er niet van als we over anderen praten.’

Met Kerst kreeg iedereen een kaart met een klein kaarsje
Eén ster maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars maakt de nacht minder zwart
Eén hand maakt de weg minder eenzaam
Eén stem maakt de weg minder stil
Eén vonk kan begin van nieuw vuur zijn
Eén noot het begin van een lied
Eén kind het begin van een toekomst
Eén wens het begin van een jaar
(J. Roelofs)

Rouw
We moesten afscheid nemen van Clemens. Voor hem konden we de uitvaart voorbereiden met
inbreng van bekenden van hem. Jan beter bekend als Nos, werd door zijn zonen en straatbekenden
uitgedragen. Net als rond Erik, noemen we zijn naam af en toe op straat en houden we hen in ere.
Team
September 2021 verliet vrijwilliger Ingrid ons. Ingrid was sinds 2015 bij het straatpastoraat actief.
Ze ging zelfstandig op pad en had haar eigen intensieve contacten, een aantal bij mensen thuis en
een aantal in hostel Hirundo. In 2016 ving ze met Els samen het zwangerschapsverlof van Bernadette op. Omdat de inzet van geestelijke verzorging vanuit het Leger des Heils in Hirundo en Cederhorst in beweging was, hebben we niet als eerste ingezet op pastorale vervanging van Ingrid.
Wel hebben we vanaf oktober Peter als vaste kok voor de soep – als het mogelijk is om soep met
mensen te eten.
Vrijwilliger Els past haar werkzaamheden aan naar gelang de ernst van de coronagolven. Soms
is ze een periode minder aanwezig in de opvang en ondersteunt in praktische pastorale dingen en
bezoekt mensen thuis.
Van september tot januari 2022 werkte stagiaire Danielle mee. Ze is derdejaarsstudent theologie
van Fontys in Utrecht. Op straat werd ze al snel als een collega gezien en kreeg ze vertrouwen.
Deskundigheidsbevordering
Het team hield ook in 2021 vier keer intervisie met de Utrechtse collega samen, waarvan twee keer
onder begeleiding van supervisor Monique van Dijk. Cis en Bernadette bezochten in oktober de
tweedaagse conferentie van de Universiteit van Tilburg: Lijfelijkheid van de Geest, over herstel,
rouw, lichamelijkheid en psychische kwetsbaarheid.

Samenwerking en relaties
Een constante in ons werk is dat we bij hulp- en zorgverleners over de vloer komen en te gast
zijn. We passen ons aan aan de regels van het huis en proberen daar iets toe te voegen dat ertoe
doet: mensen zien, een onvoorwaardelijk aanbod van vertrouwelijkheid en aandacht voor wat er
op het spel staat en wat betekenis heeft. Indien nodig overleggen we met medewerkers op de werkvloer. Met name met Kwintes, Leger des Heils en team BAS, meestal betreft dit de meest kwetsbaren van onze mensen. We zoeken dan naar een manier om de zorg op elkaar af te stemmen,
zonder iets van onze vertrouwelijkheid prijs te geven. Daarnaast spreken we af en toe over de langetermijn-ontwikkelingen in de opvang, en de sfeer van de dag, we helpen zo nodig onze bekenden
naar hen toe, verwijzen, moedigen aan en horen de frustraties aan, helpen het contact met hulpverleners weer op te pakken.
Cis, de activiteitenbegeleiding in Hirundo en het team geestelijke verzorging komen in 2021 tot
een vaster ritme van werken en samenwerken. Eens in de maand verzorgt Cis een gewaardeerde
thematische bijeenkomst, ter plekke zonder veel omhaal tot ‘geloofsgroep’ gedoopt. Over individuele contacten wordt afgestemd, zodat de aandacht verdeeld wordt en niemand ongezien blijft.
Er is ondanks de lastige corona-omstandigheden in het hostel toch een gezamenlijk verzorgde
Kerstviering.
Gemeente en een aantal partners in het werkveld (Kwintes leidinggevenden en cliëntenraad,
Roads, Leger des Heils, team Jit, team BAS, bemoeizorgteam, Straatadvokaten, Politie, handhavers,

en het Straatpastoraat) spreken elkaar eens in de maand in het Signaleerdersoverleg. In een
groepsapp wordt snel informatie uitgewisseld. Daarnaast zijn er in 2021 in diverse projectgroepen
stof en ideeën geleverd aan de gemeentelijke beleidsmakers. Het straatpastoraat heeft bijgedragen
aan de groep over dagbesteding en zingeving en daarbinnen weer in een werkgroepje over “mindset”, ofwel: hoe kunnen we het belang van zin, zinvolle invulling en dagbesteding onderdeel maken
van alle hulp en zorg die we bieden.
Het Diaconaal Aandachtscentrum kreeg in 2021 een nieuwe coördinator. In de zoektocht om
het bereik van het inloophuis verder te vergroten, wordt het weer levendiger in het pand. We maken
dankbaar gebruik van de benedenruimte en de keuken als we een groep hebben, en zijn voor elkaar
goede buren.
Het Farelcollege zette jaren geleden een mooie traditie in om kleding, voeding en verzorging
in te zamelen onder 2 en 3 VWO en anderen. Helaas moest de school dit jaar passen vanwege
corona. Er mochten in het geheel geen leerlingen meer op school zijn rond de kersttijd. Nieuwe
kansen rond Pasen 2022!
De gulle gevers van het Ezelsoor werden door Els dit jaar minder vaak bezocht. Het Ezelsoor
levert boeken, met name voor Kwintes-locaties Smallepad en Amergaard. Maar het aanvullen en
bijhouden van de huisbibliotheek staat, wederom vanwege corona, op een laag pitje.
Cis organiseerde samen met de Franciscus Xaveriuskerk een maaltijd op Sint Maarten, maar
helaas gooide corona wel roet in het eten en werd het een uitdeelactie vanuit de Straatadvokaten.
Bernadette verzorgde vieringen in het Witte Kerkje in Huis ter Heijde, in het Brandpunt, in de
Voorhof te Woudenberg, die een lange periode extra voor ons collecteerde en in de Eshof te Hoevelaken.
Kerstmis, mijmeringen op Facebook:
De donkere weken van november en december waren vol, en er zijn ook zeker nog mensen die ik
graag nog wel even in 2021 had willen horen, waar dat niet is gelukt. Veel mensen met veel verhalen! En toen werd het Kerstmis. Degene met wie ik elke dag even samen bid of koffie drink, neemt
zijn telefoon niet op. En na 12 keer proberen nog niet. We zouden samen even iets van Kerst houden… Het Smallepad en Amergaard zaten nog in quarantaine, de Straatadvokaten konden ook niet
binnen een gezellig ontbijt houden. Maar er was gekookt door de CDA-fractie en ook ik mocht een
tasje met lekkers wegbrengen naar iemand die het niet kon komen halen. Dat werd een fijn koffiemoment!
Ik bel naar de mensen die tijdelijk in een hotel verblijven, vanwege de corona-uitbraak. Of we nog
buiten samen chocolademelk...? Nou eigenlijk zitten ze net in een ander plan voor de dag. Ik hoor
door de telefoon geschater om TV-reclames. Ze zijn wel bij elkaar. Goddank.

Bernadette schreef een artikel voor het blad van de Vereniging voor Pastoraal Werkenden, gaf
een interview aan het Nederlands Dagblad, schoof aan bij Dit is de Dag op Radio 1, en nam deel
aan een workshop over finaliseren (het waartoe van je handelen), van het Franciscusfonds

Bestuur en Commissie Fondswerving
Het bestuur en de Commissie Fondswerving van de Stichting Straatpastoraat Amersfoort waren
ook dit jaar weer nauw betrokken bij het werk van de straatpastor(es). Het bestuur fungeert voor
hen als werkgever, klankbord en waar nodig ondersteuning.

De coronamaatregelen maakten het noodzakelijk dat we het grootste deel van het jaar digitaal moesten vergaderen. Het bestuur vergaderde in 2021 zes maal, waarvan drie maal samen met
de Fondswervingscommissie.
Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren in het bijzonder de beperkingen van het
werk van de straatpastores, fondsenwerving en de financiën in de Coronatijd.
Het Fonds Fransiscus, waarvan wij en vele andere inloophuizen en straatpastoraat-organisaties een driejarige subsidie ontvangen hebben, stelden dat we als tegenprestatie ons zichtbaar
moesten professionaliseren. Zij hadden daarvoor een denkkader opgesteld waarlangs ieder op zijn
eigen manier, onderwerpsgewijs aan de gang kon gaan. Wij hebben ervoor gekozen om dit aanbod
te gebruiken om ons strategisch beleid te herijken door het opstellen van een nieuw beleidsplan
2022- 2027. In de zomer, toen we weer even bij fysiek weer bij elkaar mochten komen zijn we
ermee aan de slag gegaan. We hebben interviews gehouden met onze belangrijkste partners en
donateurs. Doel was om inzicht te krijgen in onze zichtbaarheid, onze plek binnen de hulpverlening
en hoe men tegen ons werk aan keek. Hier kwam een redelijk eenduidig beeld uit: We zijn voor de
mensen van de straat een veilige onafhankelijke plek waar niets hoeft, waar je jezelf kan zijn. Het
werk van de straatpastores werd zeer gewaardeerd maar mocht wel wat meer zichtbaar worden. De
pastores hebben de verschillende doelgroepen beschreven die zij tegen komen in hun werk., en de
activiteiten van het Straatpastoraat. Met al deze input heeft het bestuur samen met de leden van de
fondswervingscommissie en het team gebrainstormd over onze visie en missie, ons beleid en toekomstige activiteiten. Daaruit is ons Beleidsplan 2022 – 2027 voortgekomen dat op onze website te
lezen is (www.straatpastor.nl). Het was een mooi, intensief en verrijkend proces voor ons allen.

Financieel
Aan de jaarrekening kan de volgende samenvatting worden ontleend:
Exploitatiecijfers 2021
euro's
Baten
Kerkelijke bijdragen en collectes
Particuliere fondsen
Giften particulieren
Overige baten
Totaal baten

32.105
41.660
5.105
1.056
79.926

Lasten
Personeelskosten
Overige lasten
Totaal lasten

72.536
3.948
76.484

Saldo (voordelig)

3.442

De personeelskosten beliepen in 2021 95,1 % van de exploitatielasten; aan overige lasten, waaronder cliëntuitgaven, werd 4,9 % besteed. In 2021 werden meer/hogere bijdragen ontvangen van

particuliere fondsen dan vorig jaar en ook meer dan was begroot. Een gelimiteerd vermogen
wordt aangehouden om aan de verplichtingen jegens de medewerkers te kunnen voldoen. Voor
een volledig inzicht in het financiële reilen en zeilen van de stichting verwijzen wij naar de vastgestelde jaarrekening 2021.
Stichting Straatpastoraat Amersfoort ontvangt geen structurele bijdragen. Het werk is alleen
mogelijk dankzij steun van kerken in Amersfoort en omgeving, donaties van particuliere gevers
en bijdragen van fondsen. Bestuur en straatpastores zijn alle gevers erkentelijk voor hun bijdragen
die het mogelijk maken dat dit belangrijke werk in Amersfoort doorgang kan vinden.
Doet u ook mee? NL34 TRIO 0338 6719 19 is ons IBAN-nummer.
U kunt ook bijdragen door gebruik te maken van de volgende QR-code:

Hartelijk dank voor uw gift. Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar want Stichting Straatpastoraat
Amersfoort heeft de ANBI-status.
Wilt u het straatpastoraat in uw nalatenschap gedenken? De stichting is u bij voorbaat zeer
dankbaar.

