- Straatpastor/teamleider (0,77 fte)
- Straatpastores (0,77 fte)
- Vrijwilligerscoördinator (0,28 fte)
- Directeur (0,1 fte)
- Circa 100 vrijwilligers
MIDDELEN
- Gemeente Den Haag

95.300

45%

- Fondsen

61.833

29%

- Kerken en kerkelijke organen

25.025

12%

- Crowdfunding Cooking for Crowds

15.633

7%

- Giften en overige baten

13.980

7%

211.771

100%

- Totaal
RESULTATEN

- Pastorale ontmoeting met circa 400 dak- en thuislozen
- Iedere vrijdag (52/53 keer per jaar) een oecumenische viering
- Iedere vrijdag (52/53 keer per jaar) een gratis gezonde en verse
driegangenmaaltijd voor 100 tot 120 gasten
- Jaarlijks in de zomer thematische gespreksgroepen
- Kerstdiner, Paasontbijt en Zomerbarbecue
- Betrokkenheid van 100 toegewijde vrijwilligers
- Training en begeleiding van de vrijwilligers
- Incidentele activiteiten, concerten en events
- ‘Mannenverwendag’
- De eerste ‘Maaltijd Omgekeerd’, waarbij de aandachtsgroep onder leiding
van Pierre Wind een maaltijd bereidde en bediende voor de vrijwilligers
- Samenstelling van en crowdfunding voor de uitgave van ons kookboek
‘Cooking for Crowds / Koken in het groot. Complete maaltijden uit de
daklozenkeuken’

Mensen
Middelen
Resultaten

Straatpastoraat Den Haag

MENSEN

Pastoraat vormt de kern van ons werk. In de visie
van het Straatpastoraat is dit het onvoorwaardelijk
aanwezig zijn voor mensen die aandacht en/of geestelijke steun nodig hebben in hun bestaan op straat.
Naast de straatpastors zijn ook veel vrijwilligers bij het
werk betrokken. Zo draagt het Straatpastoraat eraan
bij dat mensen uit alle hoeken van de stad en verschillende lagen van de bevolking op elkaar betrokken
raken en dat vaak lange tijd blijven.
Het Straatpastoraat werkt vanuit een christelijke visie,
waarin elk leven de moeite waard is. Deze visie staat
nadrukkelijk open voor andere levensbeschouwingen:
iedereen is welkom bij het Straatpastoraat.
Continuïteit en trouw zijn wezenlijk voor het werk:
onze belangeloze aanwezigheid op straat blijkt
‘innovatief’ in de zin, dat we in die aanwezigheid
en in die belangeloosheid volharden.

Straatpastoraat
Den Haag

