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Inleiding

In 2009 hebben de zes kerken van kerkcentrum De Nieuwe
Stad de koppen bij elkaar gestoken en besloten samen een
diaconaal centrum op te richten met de Stichting Pastoraal
Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). De paters en lekenmissionarissen van de
Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA), en Dokters van de Wereld (DvdW) sloten zich
aan. En nu is ‘Stap Verder’ al ruim een jaar actief in Amsterdam Zuidoost.
Het is een echt kenniscentrum geworden. Bewoners van Amsterdam Zuidoost kunnen er terecht met allerlei vragen over wonen, recht, financiën, inburgering, scholing, medische zorg, werk en inkomen.
Toen in oktober 2011 spreekuurpastor en bestuurslid ds. Ilona Fritz na studieverlof
en vakantie weer terugkwam in Stap Verder was ze verrast over de levendigheid:
het plan was werkelijkheid geworden.
We zijn heel blij met de samenwerking met de vier organisaties in huis. Overleg tussen de vier coördinatoren loopt goed. Doorverwijzing van bezoekers van medisch
spreekuur naar sociaal spreekuur en naar Nederlandse les maakt dat we mensen op
meerdere fronten van dienst kunnen zijn en aanvullend werken.
Bezoekers, medewerkers en bestuur zijn dankbaar dat in het centrum een gastvrije
sfeer heerst. Bezoekers worden medewerkers, vrijwilligers van binnen en buiten
Zuidoost versterken de taallessen, we krijgen vanuit de wijde omtrek goederen
aangeboden en alles vindt een goede bestemming in Stap Verder of ergens in een
huisgezin in Zuidoost. Geven en ontvangen gaan hand in hand, zo komen we als
centrum en als bewoners allemaal een stapje verder. Dank aan alle vrijwilligers, die
we niet allemaal bij name konden noemen in dit verslag.

Missie en visie
Stap Verder is er voor alle inwoners van Zuidoost die ergens vragen over hebben,
vastlopen in regelgeving, de weg zoeken in het woud van instanties, te maken hebben met problemen waarmee ze geen raad weten.
Onze missie is “Op oecumenische grondslag krachten bundelen om adequate hulp
te kunnen bieden bij sociaal maatschappelijke problemen in Amsterdam Zuidoost
waar die (nog) niet bestaat, om flexibel te kunnen inspelen op zich veranderende
behoeften en omstandigheden en om aan de overheid sociaal maatschappelijke
problemen kenbaar te maken.”
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Organisatie en menskracht
Het bestuur van de SPDCB kwam in 2011 maandelijks bij elkaar en versterkte in
overleg met het bestuur van de SMA en de coördinatoren van het Medoc-project
van DvdW de samenwerkingsstructuren. In overleg met het Diaconaal Beraad, de
diaconieën en de Parochiële Caritasinstelling van de betrokken zes kerken is een
basis gelegd voor de ontwikkeling van financieel beleid op het gebied van individuele hulpverlening.
De
samenwerking
tussen de vier coördinatoren
van
de
SPDCB, de Stichting
Pastoraat West- Afrikanen en het Vormingscentrum van de
SMA en DvdW is
verder gegroeid in
2011.
Voor het werven van
vrijwilligers meldden
we ons aan bij de Vrij- Overleg diaconieën PGZO en PERKI, spreekuurpastores en
willigers Centrale Am- bestuursleden SPDCB
sterdam (VCA), die
vervolgens vele vrijwilligers aan ons voorstelde. Een aantal daarvan haakte om uiteenlopende redenen weer af, ook pastor John Affum die sinds maart 2011
spreekuur hield moest ons in juni weer verlaten.
Dokters van de Wereld werkt met een team van twaalf vrijwillige artsen, verpleegkundigen, een fysiotherapeut, psycholoog en ergotherapeuten in het spreekuur en
de voorlichtingsactiviteiten. Via Pantar vonden we een uitstekende gastheer voor
vier dagen in de week, Adam Alibaks, en via de VCA een gastvrouw voor de
woensdag, Karolina Kavanova, die ook de organisatie binnenshuis ordent en kantoortaken op zich neemt. Het systeembeheer werd ons aangeboden door Robin en
een vrijwilliger van de Stroomgemeente, Matthias de Vries, die tegelijk een aantal
lesgevers uit zijn gemeente meenam. Thea Blijleven van de Protestantse Gemeente
Amsterdam Zuidoost (PGZO) voorziet ons van thee en koffie van de wereldwinkel en
onderhoudt de contacten met de kledingbank. Hans van Riet, ook van de PGZO,
nam de boekhouding op zich. Eind 2011 konden we een totaal van 35 vrijwilligers
tellen.
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Inrichting
Liesbeth Glas koos voor de Nederlandse les twee lesmethoden die gebruik maken
van luisteroefeningen en werkopdrachten op cd’s. Daarvoor was het noodzakelijk
om meer computers in huis te krijgen en ook een aantal cursisten een computer te
kunnen bieden. Via een tip van PERKI voor een oproep in radioprogramma De Hulplijn van RTV Noord Holland ontvingen we tweedehands computers uit de hele provincie, die vervolgens door een aantal kerkleden opgehaald zijn. Het Pieter Nieuwland College bood vanwege een verbouwing computers aan die door Matthias de
Vries en Robin geïnstalleerd werden in Stap Verder. Nu hebben we de mogelijkheid
om 15 cursisten tegelijk met computers te laten werken. Ook vonden we een professioneel schoolbord via een lid van de Rooms Katholieke parochie. Een kerklid uit
Wilnis bracht 100 nieuwe ordners en dozen briefpapier en schrijfblokken van een
bedrijf dat failliet was gegaan, waardoor we een jaar lang geen kopieerpapier
hoeven te kopen.

Projecten
Nederlandse les
De werving voor de
Nederlands les verliep
voorspoedig,
met 63 aanmeldingen konden we binnen drie maanden
starten met twee
avondcursussen en
een ochtendcursus.
Lesgevers van de
Stroomgemeente en
de RK Parochie begonnen hiermee, Liesbeth Glas nam bij gebrek aan lesgevers ook zelf het lesgeven
op zich. De aanmeldingen bleven dagelijks binnenkomen zodat de zaal al snel meer
dagdelen in de week vol zat en ook de kleine spreekkamers voor individuele les gebruikt werden. Het niveau van de lessen is verschillend, er bestaat een klein klasje
van analfabeten, verschillende beginnersklassen en een klas voor hoger opgeleiden.
Eind 2011 zaten we op een totaal van 130 aanmeldingen en een wachtlijst van 40
cursisten.
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Van de cursisten komt zo’n 75 % uit West Afrika, met name Ghana en Nigeria, 5% uit
andere delen van Afrika, drie cursisten uit Oost-Europa en een enkeling uit een ander deel van de wereld. Er zijn wat minder vrouwen dan mannen, de percentages
liggen wel rond de vijftig procent.
Cursisten vonden ons aanvankelijk door informatie op de radio en in hun kerken,
daarna via mond op mond reclame. In totaal gaven 16 vrijwilligers in 2011 les.
Zij vonden ons via de Vrijwilligerscentrale, het Amsterdams Buurvrouwen Contact
en oproepen in de betrokken kerken. Liesbeth had een gesprek met de taalcoördinator van het Amsterdams Steunkomité Vluchtelingen (ASKV).
Eind 2011 zijn we een actie gestart om 100 woordenboeken te werven en de
Protestantse Diaconie van Amsterdam Zuidoost verkocht met Kerst
“boekenbonnen” om zo voor cursisten die de boeken niet kunnen betalen een exemplaar te financieren. De actie leverde 17 boeken op.

Taalmaatjes
Het plan was om ook taalmaatjes te werven die in de dagelijkse praktijk met een
cursist de conversatie oefenen door bijv. naar de markt of de bibliotheek te gaan.
Helaas hebben zich hiervoor geen vrijwilligers aangemeld. De kerkleden van de zes
betrokken kerken zijn in hun kerk al zeer actief, het blijkt niet mogelijk veel vrijwilligers uit die kerken te werven. Wel ontvingen we aanmeldingen van cursisten hiervoor, met name via het medisch maatschappelijk werk in verschillende ziekenhuizen
en instellingen. We hopen in 2012 te onderzoeken of we hiervoor scholieren kunnen vragen die een maatschappelijke stage moeten lopen.

Het kenniscentrum
sociale kaart en handboek
Vrijwilligster Meridith Richaards van de Evangelisch Lutherse Gemeente Zuidoost is
voortvarend aan de slag geweest met het samenstellen van een adresbestand van
formele en informele instanties en organisaties die informatie en hulp bieden op
allerlei maatschappelijke terreinen. Dit bestand is onderverdeeld in allerlei categorieën waarin de spreekuurmedewerkers hun informatie kunnen zoeken. De sociale kaart biedt niet alleen adresinformatie. Coördinator Erika Feenstra stelde voor
de spreekuurmedewerkers een handboek samen waarin per onderwerp de procedures en stappen beschreven staan die gevolgd moeten worden om een oplossing
te zoeken voor vragen die dagelijks bij ons binnenkomen. Het is een document dat
langzamerhand aangevuld wordt. Onderwerpen in het handboek zijn onder meer:
schuldhulpverlening, het zoeken van een woning, het regelen van een betalingsregeling, onderwijs, hulp aan zwangere vrouwen, het regelen van een uitkering of
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kinderbijslag, werk en inkomen, vreemdelingenrecht, terugkeer en perspectief,
psychische problemen en vrouwenhandel, verzekeringen.
sociaal spreekuur
Het spreekuur vond plaats op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend gedurende
twee uur per ochtend. In 2011 hebben vijf pastores spreekuur gehouden en zo’n
250 keer bezoek gehad. We ontwikkelden een registratieformulier voor bezoekers
van het spreekuur, als overdracht voor de vijf medewerkers die bezoekers op
verschillende dagen in de week zien.
De vragen die tijdens
het spreekuur aan de
orde komen zijn divers en vaak zeer
complex. De pastores
ontdekten dat er veel
kennis nodig is om
bezoekers goed te
verwijzen.
Zowel
grondige kennis van
de maatschappelijke
kaart is nodig, als
ervaring met interculturele communicatie,
diaconaal invoelingsvermogen en goed inzicht in het dagelijks leven van de bewoners van Zuidoost. Gezamenlijk hebben de pastores al deze kennis wel in huis,
maar het ontbrak hen in hun drukke bestaan als gemeentepredikant of parochiepastoor aan tijd voor deskundigheidsbevordering.
De medische vragen verwijzen we door naar het spreekuur van Dokters van de
Wereld. Veel mensen met een medisch probleem hebben ook sociale problemen en
de vrijwillige artsen en verpleegkundigen van DvdW verwijzen bezoekers direct naar
het sociale spreekuur door.
werving nieuwe spreekuurmedewerkers
De coördinatoren van het Vormingscentrum van de SMA en SPDCB hebben samen
een plan ontwikkeld voor de werving en training van nieuwe spreekuurmedewerkers, zo mogelijk in samenwerking met hogescholen. Bij de werving van nieuwe lekenmissionarissen door de SMA bleek dat er wel geïnteresseerden zijn, maar dat zij
zich niet willen binden voor een uitzending naar Afrika van 5 jaar. Actief worden
onder Afrikanen in Amsterdam spreekt meer aan. In 2012 hopen we dit plan praktisch uit te werken.
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medisch spreekuur
In spreekuren van
Dokters van de Wereld kunnen bewoners
op maandagochtend
terecht voor meer
informatie over de
werking van het gezondheidszorgstelsel
in Nederland. Bewoners zonder zorgverzekering krijgen advies bij het vinden van
een huisarts of andere
zorgverlener en voor
het
zoeken
naar Medewerkers van DvdW: Nina van Egmond, Myrthe van
Midde, Margreet Kroesen, Tessa Versteegde in de tuin van
oplossingen voor o.a. het hoofdkantoor
de betaling van rekeningen of problemen met toegang tot zorg. Ook verrichten de medewerkers
kleine medische handelingen zoals bloeddruk meten en diabetes checken.
In het najaar startte een tweede spreekuur op de donderdagochtend. In het afgelopen jaar hebben zo’n 150 mensen het spreekuur bezocht en bleek ongeveer de helft
van hen nog geen huisarts te hebben.
de bezoekers
Stap Verder blijkt na een jaar aan een behoefte te voldoen. Het is belangrijk een
plek te hebben waar mensen tijd voor je hebben om goed uit te leggen hoe het hier
allemaal zit, die creatief en betrokken met je meedenken en je de weg wijzen.
Een deel van de bezoekers komt voor informatie, en raadpleegt ook het internet,
een ander deel komt om een probleem op te lossen. Het niet goed beheersen van
de Nederlandse taal en onbekend zijn met de procedures en mogelijkheden zijn de
belangrijkste belemmeringen.
Via het internet vonden de eerste nieuwkomers werk, ontdekten hoe Digid werkt,
hoe je je voor een woning inschrijft, hoe je je weg van A naar B vindt met een kaart
van Amsterdam, google earth en de website van 9292ov. Je realiseert je pas hoe
ingewikkeld de bureaucratie in Nederland is, als je ziet wat een nieuwkomer allemaal moet regelen en weten als hij zich hier in Nederland aan het vestigen is.
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De vragen die bij ons binnenkwamen waren zeer divers. Van mensen die zonder
werk zitten en de huur niet meer kunnen betalen, of zelfs geen geld meer voor eten
hebben, tot de vraag waar je een borstpomp kunt kopen.
Toen het kouder werd vonden we een vrijwilligster die geregeld op woensdag met
een auto volgeladen naar de kledingbank in Amstelveen rijdt. Daar bleek zoveel
behoefte aan te zijn, dat de auto steeds maanden van tevoren al volgeboekt is.
contacten en samenwerking met (collega)instanties
Door de doorverwijzing in het spreekuur ontstaan vanzelf contacten met collegaorganisaties en formele en informele instanties in de buurt. Er is in 2011 contact
gelegd met zo’n dertig instanties d.m.v. telefoon, een kort gesprekje of een uitgebreid gesprek. Inmiddels werken we op het gebied van voedsel samen met De
Stichting Hoop voor Morgen, Resto Van Harte en de eetclub van De Nieuwe Stad,
op juridisch gebied met de Werkgroep Opvang Uitgeprocedeerden, het Amsterdams Steunkomite Vluchtelingen (ASKV) en verschillende advocaten.
Op het gebied van gezondheidszorg is er veel overleg met Dokters van de Wereld,
basisarts Co van Melle, de wijkverpleegsters van Cordaan, een tandarts en
mondhygiëniste en een Ghaneze kraamhulp. Dokters van de Wereld heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan het regionaal huisartsenoverleg, contact gezocht
met verloskundigen, wijkverpleging, maatschappelijk werk, fysiotherapeuten,
ziekenhuizen, apotheken en GGD in Zuidoost en omstreken. Er komt daardoor
steeds meer aandacht voor de problemen die mensen zonder verblijfspapieren in
de zorg ondervinden. Samen zoeken we naar oplossingen daarvoor.
Voor psychische problemen weten we Mentrum, Punt P, ds. Margrietha Reinders,
Bonded Labour in the Netherlands (BLINN) en De Bascule in te schakelen, voor
onderdak The Shelter en het Leger des Heils. Bij hulp aan tiener(moeder)s is er contact met Streetcornerwerk en de Stichting Jehu.
Voor ongedocumenteerden is er contact met
Het Wereldhuis, voor
Nederlandse les met het
Amsterdams Buurvrouwen Contact en De
Dominicuskerk,
voor
terugkeer met de Internationale
Organisatie
voor Migratie (IOM).
Werkbezoek van spreekuurmedewerkers en coördinatoren van Stap Verder aan het team van het Wereldhuis
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Voor Ghaneze bezoekers kunnen we samenwerken met Recogin. En er groeit
samenwerking met een viertal Ghaneze en Nigeriaanse kerken in de wijk. De pastores van het AMC, het OLVG, detentiecentrum Zeist en Stichting HIV Amsterdam
weten ons te vinden voor doorverwijzing. Verder hadden we nog contact met politiebureau Flierbosdreef en de buurtregisseur van Ganzenhoef.

ondersteuning van ouders en kinderen in opvoeding en contacten
met school (ookos)
We hebben in 2011 een eerste brainstormbijeenkomst gehad met een aantal organisaties en instanties die in dat veld werken, te weten De Bascule, Basisschool
Samenspel, Stichting Jehu, Bureau Leerplicht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam, Stichting Jongeren Huiswerkbegeleiding,
een politica en Stichting Vice Versa. Daaruit kwam naar voren dat de problematiek
complex is, dat onbekendheid met instanties groot is en dat de toegang tot informatie en hulp belemmerd wordt door bureaucratie. Hulpverleners zijn te
onbekend met het dagelijks leven van bewoners en weten hen niet te vinden of
gaan te weinig op pad. Bij verder onderzoek bleek dat er al veel instanties met deze
materie bezig zijn in Zuidoost en dat er op dit moment geen noodzaak is om op dit
terrein actief te worden.

Communicatie en PR
We brachten in 2011 het eerste jaarverslag van Stap Verder uit, publiceerden
meerdere artikelen in kerkbladen van de betrokken kerkbladen en het
Gemeenteblad van de Lutherse Diaconie en Kerk in Mokum van de Protestantse
Kerk Amsterdam, verspreidden de eerste nieuwsbrief onder de betrokken kerken en
ontwikkelden een website: www.stapverder.org.
Coördinator Erika Feenstra ontving twee medewerkers van de Diocesane Caritas
Bisdom Haarlem-Amsterdam, van het nieuw op te richten diaconaal centrum in
Zaandam, van de Raad van Kerken Abcoude, van de Stichting Samen Wonen Samen
Leven, van de Internationale Organisatie voor Migratie, de secretaris van de
Pinkstergemeente Amsterdam Zuidoost, tevens lid van het Overlegorgaan Overheid
–Geloofsgemeenschappen in Amsterdam Zuidoost, een medewerkster van Kerk in
Actie en een medewerkster van de Stichting Mamarosa.
Erika Feenstra bezocht de kerkenraden van PERKI en de Presbyterian Church of
Ghana, en samen met coördinatoren Liesbeth Glas en Nina van Egmond de
Redeemed Christian Church of God, en The Church of Pentecost.
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Samen met coördinator Nina van Egmond van DvdW gaven we interviews op de
radiostations Health and Entertaintment Radio (HER), Mart-radio, Radio Anitri en
RAZO. We ontwikkelden gezamenlijk met DvdW een Engelstalige en Nederlandstalige flyer en verspreidden die tijdens korte presentaties in kerkdiensten in 31 kerken
in zes kerkenrondes op zondag en vrijdagavond. We bereikten daarmee zo’n 2700
mensen. In de weken daarna zagen we de bezoekersaantallen groeien.
Uitkomst van deze korte bezoeken was o.a. ook dat vrijwilligers van DvdW in 2011
twaalf presentaties deden op locatie, over recht op gezondheidszorg, het Nederlandse zorgstelsel, maar ook inhoudelijke informatie over hoge bloeddruk, hart en
vaatziekten of seksueel overdraagbare aandoeningen, zwangerschap en omgaan
met geestelijke problemen, zoals slapeloosheid en stress.
Voor leden van de
Protestantse
Gemeente Scharendijke
en studenten van de
Christelijke
Hogeschool en Toerustingscentrum De Wittenberg, en kerkleden uit Partnergemeente Borna (voormalige DDR) verzorgden we een bezoek aan Stap Verder
en een rondleiding
door de Bijlmer.

Bezoekers uit Scharendijke voor kerkcentrum De Nieuwe Stad

Financiën en fondswerving
De betrokken kerken betalen de inzet van hun pastores en een jaarlijkse bijdrage in
de kosten. Door de inzet van pastores en vrijwilligers verlenen zij een aanzienlijke
bijdrage in natura. De SMA (Stichting voor Afrikaanse Missiën) en de Stichting Diaconaal Centrum Bijlmermeer (Stap Verder) delen de kosten van exploitatie van het
pand. Dokters van de Wereld is medegebruiker en betaalt daarvoor een bijdrage.
Een belangrijke financier is de Lutherse Diaconie Amsterdam. De Lutherse Diaconie
heeft de start van Stap Verder mogelijk gemaakt en voor de eerste jaren van zijn
bestaan een bodem onder de financiering gelegd.
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In 2011 hebben een aantal fondsen vervolgens een substantiële bijdrage toegezegd.
Dat zijn achtereenvolgens: Kerk in Actie/Kerk in Ontwikkeling, Stichting Interkerkelijk Oriëntatiecentrum (SIOC), Konferentie Nederlandse Religieuzen/PIN
(Projecten in Nederland), Insinger Stichting, Stichting Dr. Hofstee en Stichting
Rotterdam. Hun bijdragen maken het mogelijk dat Stap Verder in de periode 2011
t/m 2014 op basisniveau over voldoende middelen beschikt.
Op basisniveau bedragen de kosten van Stap Verder €50.000 à €60.000. Als Stap
Verder zich ontwikkelt overeenkomstig de doelstellingen bedragen de kosten
€95.000. Het basisniveau is voor de periode 2011 t/m 2014 inmiddels gegarandeerd.
Voor de aanvullende middelen zoekt het bestuur financiering bij andere fondsen en
kerken in de regio. Het heeft daar alle vertrouwen in.

Toekomstplannen
In 2012 hopen we het aantal lesgroepen uit te breiden, meer spreekuurmedewerkers te vinden en meer aan deskundigheidsbevordering te kunnen doen. De sociale
kaart en het handboek hopen we uit te kunnen breiden door meer de wijk in te
gaan en gesprekken te hebben met medewerkers van instanties. Door de opzet van
een PR-werkgroep hopen we vrijwilligers te vinden die mee kunnen werken aan het
vaker uitbrengen van een nieuwsbrief, weblog, interviews en aankondigingen op de
lokale radiostations en in de nieuwsbladen. Voor de ontvangst van bezoekers van
buiten gaan we een aantal vrijwilligers trainen. Voor de werving van vrijwilligers
hopen we ook een vrijwilliger te vinden.
Het vormingscentrum van de SMA hoop dit tweede jaar meer aansluiting te vinden
bij de activiteiten door werving van lekenmissionarissen die ook korter dan vier jaar
uitgezonden willen worden, en zowel in Afrika als in Nederland een tijdje kunnen
werken. Dan wordt Stap Verder met hun vrijwilligers versterkt en kan het vormingscentrum ook een deel van de training van nieuwe medewerkers doen.
De bewoners van Zuidoost die we afgelopen jaar bereikten zijn voornamelijk West
Afrikanen. Zodra wij onze kennis en menskracht zover uitgebreid hebben dat we
meer bewonersgroepen ten dienste kunnen zijn, zullen we via de media meer bewonersgroepen gaan uitnodigen.
We hopen dat u met plezier dit jaarverslag hebt gelezen en nodigen u uit om te gelegener tijd eens bij ons binnen te stappen.
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Bestuur
De Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer is de dragende rechtspersoon voor het huidige centrum Stap Verder. De volgende kerken dragen de SPDCB:



de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost, (EBG)



de Evangelisch Lutherse Gemeente Brandpunt Zuidoost, (ELG)



de Persekutuan Kristen Indonesia Nederland, (PERKI)



de Presbyterian Church of Ghana, Emmanuel Congregation, (PCG)



de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost, (PGZO)



de Rooms Katholieke parochie De Graankorrel.(RK)

Het bestuur bestond in 2011 uit de volgende personen:



Voorzitter: pastor Christian Lindner (EBG),



Vice-voorzitter: pastor Ilona Fritz (ELG),



Secretaris: pastor Albert Koot (RK),



Penningmeester: pastor Jan van der Meulen (PGZO).

Vanuit de deelnemende kerken is een Diaconaal Oecumenisch Beraad (DOB) geformeerd. Daarin zitten van elke kerk in principe twee leden die beleidsmakers zijn
of zich diaconaal inzetten. Zij denken praktisch mee over de inhoudelijke koers die
het diaconaal oecumenisch centrum vaart en zorgen voor draagvlak en vrijwilligers
in de kerken voor het werk.
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Stap Verder
Hoogoord 187A
1102 CJ Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020 - 8457566
erikafeenstra@stapverder.org
www.stapverder.org
Banknummer 39.05.07.687 t.n.v. Stichting
Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer
Sociale spreekuren: dinsdag 9.00-11.00 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur

Dokters van de Wereld
Nina van Egmond coördinator
tel. 06 - 2931911
nvanegmond@doktersvandewereld.org
www.doktersvandewereld.org
Medisch spreekuur: maandag en
donderdag 10.00-13.00 uur

Sociëteit Afrikaanse Missiën
www.sma-nederland.nl
Stichting Pastoraat West Afrikanen
Liesbeth Glas, coördinator
tel. 06-42292088
liesbethglas@stapverder.org
Vormingscentrum
Marcel Elsenaar, coördinator
tel. 020-7739649
m.elsenaar@kpnmail.com
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