
Zorg, 
liefde én 
aandacht 

voor elkaar

Heb je het gevoel er alleen voor te staan? Lukken die 
klusjes in huis niet? Of weet je soms niet 

hoe je financieel rond moet komen? 

Vanuit verschillende projecten staan er mensen klaar 
om je te ondersteunen! Wij helpen je graag!



 

Voor kinderen die niet op vakantie kunnen, 
organiseren wij leuke gratis activiteiten in 
de zomervakantie (4-12 jaar). Want elk kind 
 verdient een glimlach op het gezicht!

Op vakantie met je gezin
want ook jij mag genieten van een 
vakantie op de camping

Speciaal voor gezinnen voor wie het financieel 
moeilijk is om een tijdje weg te gaan, hebben 
wij een stacaravan beschikbaar in een prachtige 
omgeving in Overijssel. 

Buiten de schoolvakanties is de stacaravan 
ook beschikbaar voor ouderen, mantelzorgers, 
alleengaanden en gezinnen met kleine kinderen 
die niet aan schoolvakanties gebonden zijn. 

Aanmelden kan via www.ndbnijkerk.nl, instanties 
als gebiedsteams, school, huisarts, Sigma ed. 
Wij kunnen ook met je meedenken over 
vervoer,  zakgeld en boodschappen.

Voorbeelden daarvan zijn pannenkoeken 
eten, knutselen, zwemmen, springkussens, 
jeu de boules, vlieger maken, een dagje 
naar de dieren tuin of een gezamenlijke 
maaltijd met de ouders. 

Vakantieactiviteiten 
kinderen
want elk kind verdient een 
glimlach op het gezicht
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HipHelpt Nijkerk
met praktische hulp en 
wat gezelligheid 

Iedereen heeft weleens hulp nodig. 
Bij een lampje ophangen waar u niet 
bij kunt of een ritje vanuit het ziekenhuis 
naar huis na uw afspraak. Misschien 
een luisterend oor en wat gezelschap 
tijdens een kopje koffie. Dat kan!
 
We helpen u graag!
Als u geen familie, vrienden of 
kennissen heeft die kunnen helpen 
en als er niet voldoende geld is om 
praktische hulp te betalen, dan zijn er 
desondanks hulpbieders. Meld u aan via 
www.hiphelpt.nl/nijkerk of 033 20 22 681.

Zorg, liefde 
en aandacht 
voor elkaar

Vind informatie over 
al onze projecten op: 
www.ndbnijkerk.nl

Lichtpuntjes
een kleine attentie juist als het 
extra nodig is

Gedurende het jaar verrassen we mensen 
in de gemeente Nijkerk die leven rond 
het sociaal minimum. Gewoon met een 
extraatje voor kleding, vakantie of de 
feestdagen.

Voor meer informatie kunt u contact met 
ons opnemen via www.ndbnijkerk.nl.



Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad
p/a Gasthuisstraat 10 3861 BS Nijkerk  
info@ndbnijkerk.nl
www.ndbnijkerk.nl

Benieuwd naar onze beweegredenen? Lees ze op www.ndbnijkerk.nl
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Noodfonds
financiële steun als alle hulp  
ontbreekt

Heb jij dringend financiële hulp nodig en 
ervaar je dat andere hulpbronnen zijn 
uitgeput? Ben jij vastgelopen in allerlei 
proce dures en weet je niet meer hoe je 
verder moet? 

Wij kunnen jou individuele financiële 
ondersteuning bieden. Via bemiddeling 
van een professionele hulpverlener (zorg, 
gemeente of kerk) kan je bij ons terecht 
komen. Kijk eens op www.ndbnijkerk.nl 
hoe wij jou kunnen helpen!
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SchuldHulpMaatje
helpt bij financiële problemen

Maar liefst één op de vijf huishoudens 
heeft financiële problemen. Als je in de 
schulden zit, heb je iemand nodig die 
in je gelooft en je helpt. Iemand die niet 
oordeelt, maar gewoon met je aan de 
slag gaat om je geldzaken weer onder 
controle te krijgen. De vrijwilligers van 
SchuldHulpMaatje doen dat.

Aanmelden is heel eenvoudig: 
bel 06 578 35 460 of stuur een mail 
naar schuldhulpmaatje@ndbnijkerk.nl. 
Eén van de coördinatoren neemt dan 
 contact met je op.

Schroom niet, 
we helpen je graag


