
Een selectie van projecten die mede door financiële steun van 

het Sociaal Fonds Amersfoort van start zijn gegaan

Projectnaam Organisatie Omschrijving

Huiswerkbegeleiding 

allochtonen

Stichting Entree 

Ontmoetingscentrum

Kinderen en hun moeders (in armoede en veelal allochtoon) in 

Randenbroek laagdrempelige mogelijkheden bieden om zich te 

ontplooien via huiswerkbegeleiding, taallessen, ontmoetingen, 

spelletjesmiddag, kookles etc. 

Wijkwaardenhuis
Matchpoint - NVA - 

Kommak

Een plek waar migranten/vluchtelingen hun talenten kunnen 

ontwikkelen door middel van het onder begeleiding toeleiden naar 

werk.

Tuinen der Verbinding Stichting TdV
Verbouwen van groente voor en door mensen met een laag inkomen. 

Plus het toeleveren van groente naar lokale horeca of voedselbank.

Samen sta je Sterk SOVEE

Het vergroten van de kansen van kinderen uit kansarme gezinnen op 

een succesvolle ontwikkeling en schoolloopbaan en het versterken 

van hun ouders in hun rol als opvoeder. 

Software ondersteuning & 

vernieuwing website
St. Leergeld

Professionalisering interne bedrijfsvoering en nieuwe website welke 

de organisatie faciliteert in het maken van nieuwe stappen in hun 

bedrijfsvoering

Voorlees Express Bibliotheek Eemland
Kinderen tussen 2 en 8 jaar die opgroeien in kansarme gezinnen - 

stimuleren van lezen en nederlandse taalbeheersing

Sociale Coöperatie Stadslab033

Een sociale coöperatie (Blauwe Paraplu) voor mensen die vanuit de 

bijstand willen gaan ondernemen. Een experiment in afstemming met 

de gemeente Amersfoort.

Op eigen benen
Changelab -   

Matchpoint

Een pilot waarbinnen een fonds wordt gevormd gericht op de 

herstructurering van schulden van 5 jongeren. In combinatie met een 

integrale aanpak gericht op zelfstandige woonruimte en begeleiding 

naar werk.

Platform "het zit even 

tegen"

Changelab -   

Matchpoint

Innovatietraject gericht op het analyseren van het zoekgedrag van 

mensen met schulden en geldvragen, gericht op een doorverwijzing 

naar de juiste hulpverlenende instanties

Parentshouse Burgerinitiatief
Tijdelijke woonruimte voor scheidende ouders zodat kind beide 

ouders in de buurt blijft houden

En toch doorgaan ATD Vierde Wereld
Theater en voorlichtingsprogramma voor en met mensen in armoede. 

Mede gericht op de ontwikkeling van eigen kracht van de doelgroep.

De overbrugging Stichting Aaran
Het fungeren als een brug zijn voor niet-westerse allochtonen; helpen 

de weg te vinden naar de juiste dienstverlenende organisatie

Onderzoek armoede in 

Amerfoort
Stadslab033

Een analyse van het armoedebeleid in Amersfoort, de bekendheid 

van dit beleid en daarmee samenhangende aanpak bij de diverse 

betrokken organisaties.

"JeugdKansjaar"
Kringloopcentrum 

Amersfoort

Jongeren tot 27 een jaar de kans geven om met een betaalde baan bij 

Kringloop Amersfoort uit te stromen naar een reguliere arbeidsplek 

(inclusief begeleiding en monitoring).

Budgetkringen

St De Kim & 

Voedselfocus 

Amersfoort

Het doel van de budgetkring is het vormen van een kring van 

mensen, en deze te activeren om zelf hun (financiële) problemen aan 

te pakken en een duurzame leefstijl te ontwikkelen

Weekendschool Petje Af

Kinderen uit achterstandswijken op zoek laten gaan naar zijn of haar 

eigen talenten en mogelijkheden door het aanbieden van diverse 

nieuwe (leer)ervaringen; het bouwen aan het zelfvertrouwen van 

deze kinderen en hiermee een bijdrage leveren aan een positiever 

zelfbeeld. Tevens deze kinderen leren verantwoording te nemen voor 

hun eigen leven om zodoende een actieve bijdrage te leveren aan de 

maatschappij

Kwartiermaker - 

huiswerkbegeleiding      

voor ieder kind

Samenwerking tussen 

IDB033, St. Leergeld, 

gemeente Amersfoort en 

Sociaal Fonds Amersfoort

Ieder kind in Amersfoort moet, ongeacht zijn (financiële) 

thuissituatie, in de gelegenheid zijn om extra ondersteuning te krijgen 

bij zijn ontwikkeling op school. Concrete vraag daarbij: welke 

(organisatie) structuur moet in Amersfoort worden ontwikkeld zodat 

structurele huiswerkbegeleiding voor ieder kind mogelijk is.

"Geen adres - geen 

bestaansrecht?"

Motiva      

Straatadvocaten

Het organiseren en opzetten van een goede structuur en regelgeving 

voor het melden en aanvragen van nieuwe “adreslozen zonder 

inkomen”.  Een praktische regeling ten behoeve van de overbrugging 

van de aanvraag “Daklozenuitkering”.


