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Voor deze kwetsbare groepen zijn inloophuizen, buurt- en straatpastoraten een onmisbare 
voorziening. Waar op vele plekken de deuren dicht gingen, hielden de inloophuizen contact met 
bezoekers en bewoners in de wijk. Door voedselhulp te bieden, telefooncirkels te organiseren en 
door de straat op te gaan, verleenden zij noodhulp. Sinds de zomer zijn de meeste inloophuizen in 
Nederland op aangepaste wijze open. Zo bieden zij een basale vorm van dagbesteding, een 
luisterend oor en opvang aan mensen die nergens anders terecht kunnen. Al deze extra inzet vraagt 
een enorme inspanning van de medewerkers en vrijwilligers: er voor hen zijn en tegelijkertijd zorgen 
voor een veilige omgeving voor iedereen, is intensief. Met de verwachte inzet de komende maanden 
staat het werk van inloophuizen onder enorme druk, ook in uw gemeente.

De coronacrisis raakt ons allemaal, maar mensen in kwetsbare posities worden het hardst getroffen. 
Het gaat hier om mensen die in armoede leven, mensen met een beperkt sociaal netwerk en mensen 
zonder huis. Kansfonds gelooft dat ieder mens telt, daarom is extra hulp juist voor hen nu nodig. 
Het is goed nieuws dat de minister en staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport komen met een steunpakket voor initiatieven voor welzijn van kwetsbare groepen. 
Dit steunpakket is 12 februari jl. aangekondigd in de kamerbrief Steunpakket sociaal en mentaal 
welzijn en leefstijl1. Het pakket - met een budgettair beslag van 200 miljoen euro - bestaat uit drie 
actielijnen: intensivering initiatieven welzijn voor de jeugd, - voor kwetsbare groepen en - voor 
gezonde leefstijl.
Wij vragen in onderhavige brief graag uw aandacht in het bijzonder voor Actielijn 2: Intensivering 
initiatieven welzijn kwetsbare groepen.
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Kansfonds ondersteunt 75 inloophuizen in Nederland, financieel maar ook met capaciteitsopbouw. 
En in deze crisistijd is extra hulp dringend nodig.
Daarom vragen wij u met klem om het werk van de inloophuizen bij de invulling van het 
aangekondigde steunpakket te betrekken. Met een relatief kleine bijdrage voor de organisatie 
kunnen zij zich blijven inzetten voor de meest kwetsbaren in uw gemeente. Dit doen zij onder andere 
door het bieden van noodhulp, het verbinden van mensen, de inzet op zingeving en het faciliteren 
van alternatieve dagbesteding.
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De inloophuizen in uw gemeente:

Stichting Stem in de Stad 
Nieuwe Groenmarkt 22
2011 TW Haarlem

Henriëtte Hulsebosch,
Directeur Kansfonds

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
projectadviseur Willem van Sermondt (w.vansermondt@kansfonds.nl of 035-6249651).
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Volledigheidshalve laten wij u weten, dat wij een soortgelijke brief hebben verzonden aan het college 
van burgemeester en wethouders van uw gemeente.
Wij danken u voor uw aandacht en rekenen op uw inzet om deze veilige haven voor kwetsbare 
mensen ook in uw gemeente draaiende te houden.

Met vriendelijke groet,


