
In 2020 zagen we een oproep voorbij komen van een 

subsidiepotje vanuit de gemeente Den Haag voor 

nieuwe initiatieven. We hebben besloten de stoute 

schoenen aan te trekken en zijn strijdvaardig in de pen 

geklommen. Na een aantal verbeterrondes en 

telefonische afspraken, mochten we begin december 

een bevrijdend antwoord horen: de subsidie was 

toegekend! De kernactiviteiten voor de subsidie zijn 

een Financieel Café en een Repair Café. Door de 

Covid19 maatregelen kunnen we helaas nog niet 

starten met het Repair Café. De bedoeling is dat deze 

gaat draaien op hetzelfde moment en als verlengstuk 

van het Inloop Café op de vrijdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wat we wel konden starten sinds januari is het 

Financieel Café. Mensen kunnen op afspraak bij ons 

komen om meer grip te krijgen op hun financiën en 

voor hulp bij andere administratieve vragen. We 

hebben voor het Financieel Café twee betrokken 

vrijwilligers kunnen aantrekken waar we dankbaar 

voor zijn.  

Sinds half oktober is onze ruimte op Sterrenoord 

gesloten voor groepen mensen. Een tijd lang hebben 

we onze afspraken bij mensen thuis of in het 

wijkcentrum moeten maken. Sinds eind december 

hebben we als Leven in Zuidwest toestemming 

gekregen van verhuurder Vestia om weer onze intrek 

in het pand te nemen voor de één op één afspraken.  

In januari hebben we contact opgenomen met een 

contactpersoon binnen de gemeente Den Haag met de 

vraag om op verantwoorde wijze  weer open te gaan 

voor het Inloop Café op vrijdagochtend. Uiteindelijk 

hebben we toestemming gekregen om onder strikte 

voorwaarden mensen uit te nodigen. Momenteel 

ontvangen we dus weer iedere vrijdagochtend 

mensen op afspraak. Maximaal vier gasten mogen 

tegelijkertijd in het pand aanwezig zijn. De reacties van 

de mensen zijn positief. Bezoekers zijn weer blij om 

onder de mensen te komen en elkaar weer te spreken. 

Nieuwe activiteiten 

Sterrenoord 
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Met een grote groep mensen bijeenkomen voor een 

kerstviering zat er afgelopen Kerst niet. Daarom 

wilden we op 18 december graag een 

Kerstwandeltheater opvoeren. Dertig acteurs in de 

dop hadden zich aangemeld om mee te spelen en 

hadden daarvoor ook een acteer workshop gevolgd. 

Op acht locaties in Bouwlust zouden ze scenes uit het 

Kerstverhaal naspelen.  

Helaas pakte de persconferentie in die week niet goed 

uit en moesten we vanwege verscherpte 

coronamaatregelen het wandeltheater annuleren. Dat 

was een moeilijke beslissing, maar we kijken met een 

goed gevoel terug op een goede voorbereiding, samen 

met alle vrijwilligers. We hebben op 18 december alle 

adressen bezocht van wijkbewoners die naar het 

theater zouden komen kijken. We hebben hen het 

cadeau gegeven dat ze anders na afloop van het 

wandeltheater hadden gekregen. Mensen vonden het 

jammer dat het was afgelast, maar waren ook wel blij 

en dankbaar voor het cadeau.  

 

We proberen de kidsclub weer op te starten. Dit zal 

waarschijnlijk buiten gaan plaatsvinden tot we weer 

toestemming krijgen om dit inpandig te mogen 

voortzetten.  

Daarnaast zijn we van plan om vanaf eind maart de 

Alpha-Cursus te starten in samenwerking met de 

Evangeliegemeente Morgenstond. We wilden al 

eerder in het jaar starten en hopen dat het nu wel 

doorgang kan vinden. We hebben al een aantal 

aanmeldingen en bidden voor een goede cursus. 

 

Gebedspunten 

Danken voor:  

- de heropening van het Inloop Café 

- de start van het Financieel Café 

- de toezegging van subsidie 

Bidden voor: 

- kwetsbare mensen die tijdens de coronacrisis nog 

  meer geïsoleerd lijken te raken 

- mensen met schulden: in Bouwlust heeft in 

  sommige straten tot wel 86% van de adressen 

  betalingsachterstand. Veel mensen vinden hun 

  weg naar ons of andere instanties om een traject 

  te starten. Het leven is voor deze mensen erg 

  zwaar. 

- mensen die zich opgeven voor de Alpha-Cursus 
   

Kerst En verder? 

“dertig acteurs in de dop” 

Contact? Spreek Jannozien, Martin, Rens of Rik aan of mail ons op info@leveninzuidwest.nl 

Meer informatie vindt u op www.leveninzuidwest.nl of www.facebook.com/LeveninZuidwest .  

Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL50 TRIO 0338 4758 85 t.n.v. Stichting Leven in Zuidwest 


