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A. Kinderen in de Knel in Myanmar (project K001575)
Door het langdurige conflict in Myanmar (Birma) zijn veel Myanmarezen naar de grens met
Thailand gevlucht. De toekomst van de kinderen van deze vluchtelingen ziet er slecht uit. Zonder
zaken als onderwijs goede huisvesting en gezondheidszorg hebben de kinderen weinig kans op een
goede toekomst. Hun basismensenrechten komen in het gedrang. De Mae Tao Clinic onderneemt
actie hiertegen. Kerk in Actie ondersteunt dit project voor de bescherming van staatloze
kinderen.
B. Armoedebestrijding in Colombia (project W0098204)
Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in
de sloppenwijken van Bogota. Partner van Kerk in actie, Mencoldes, geeft materiële en
psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om
een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de
belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de terugkeer van de
ontheemden naar hun land en woonplaats.
C. (Wees)kinderen in de Oekraïne (project W014627)
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in
staatsinternaten, die moeit hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn.
Zo ook in het stadje Vynnyky. Er waren minimale voorzieningen: het eten was ongezond, de
medische zorg was slecht; personeel onverschillig ten opzichte van de kinderen. De directrice
richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen een betere kans te geven.
Het gebouw wordt opgeknapt en de personeelsleden getraind hoe ze een goede, liefdevolle
relatie kunnen opbouwen met kinderen, ouders en verzorgers. Het personeel leert om te gaan
met de sociale problemen en gedragsproblemen.
BINNENLANDS DIACONAAT
D. Opvang kinderen en jongeren in jeugddorp De Glind (project D085103)
Jeugddorp De Glind biedt een thuis aan ongeveer 120 kinderen en jongeren die niet meer thuis
kunnen wonen.
Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen ze
gemakkelijk in de knel raken. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst
De Rudolphstichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugddorp De
Glind en in de rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die zij verdienen.

E. St. Naaste
De Stichting. Naaste – Nazorg ex-gedetineerden Achterhoek Stedendriehoek (ApeldoornDeventer-Zutphen) – heeft als doel het geven van individuele nazorg aan ex-gedetineerden voor
zover een andere instelling daarin niet voorziet. Die individuele nazorg strekt zich uit over de
taakvelden zoals huisvesting, inkomen, uitkering, schuldenpositie, relatieproblematiek, zingeving
en vrijetijdsbesteding

F. Een lach op het gezicht van kinderen in Nederland (project D065123).
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge
vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven
horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft
doorgaans nog jarenlang onzeker.
De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid – roepnaam: de Vrolijkheid – organiseert
voor deze kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten. Dans, theater,
muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven. Het doel is om het
zelfvertrouwen en het talent van kinderen te ontwikkelen én om hen even kind te laten zijn .
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G. Stichting 'kLEEF
St. ‘kLeef is een ontmoetingsplaats voor iedereen in de regio Apeldoorn, die, op wat voor manier
ook, te maken heeft (gehad) met kanker. Door de diagnose kanker komt het hele leven op zijn
kop te staan, niet alleen voor degene die kanker heeft, maar ook voor zijn of haar directe
omgeving. Onderzoek en behandelingen beheersen aanvankelijk het leven. Als alle medische
handelingen achter de rug zijn, willen mensen het 'gewone' leven weer oppakken. Pas dan blijkt
hoe groot de impact van de ziekte is. Niets is meer vanzelfsprekend. Er is vaak sprake van
vermoeidheid en andere lichamelijke ongemakken. Ook onmacht en onbegrip van de omgeving
kunnen het alledaagse leven verstoren. Hoe verder leven met of na kanker? Daarover praten kan
in het inloophuis. Het huis wil een veilige omgeving bieden waar deskundige gastvrouwen en
gastheren aanwezig zijn om u te ontvangen. Ook is er gelegenheid lotgenoten te ontmoeten en
deel te nemen aan activiteiten.
H. Hospice Apeldoorn
Het Hospice is een “bijna-thuis huis” en richt de zorg op mensen in de laatste periode van hun
leven. Het Hospice is beschikbaar als de zorg thuis te veel wordt voor de eigen familie, buren en
vrienden. Door de inzet van de mensen en door de inrichting van het pand wordt er een plek
geboden, die zo veel mogelijk lijkt op de situatie thuis.
Het Hospice ontvangt geen financiële vergoeding van overheid of verzekeraars voor de kosten
van levensonderhoud en huisvesting. Aan de gasten wordt, voor zover mogelijk, een bijdrage
gevraagd voor deze kosten. Dit dekt slechts een klein deel van de noodzakelijke uitgaven. Met
name de huisvestingskosten moeten worden opgevangen uit giften en donaties.
I. Voedselbank
In februari 2006 is de Voedselbank Apeldoorn van start gegaan. De voedselpakketten, die de
Voedselbank verstrekt zijn bedoeld als NOODHULP, voor mensen, die voor kortere of langere
tijd financieel echt niet rond kunnen komen. De Diaconie/St. Interkerkelijk noodfonds CNAP is
één van de doorverwijzende instanties die de gezinssituatie beoordeelt en mensen aanmeldt voor
een wekelijks voedselpakket.
De Voedselbank krijgt de levensmiddelen voor het samenstellen van de pakketten van landelijke,
regionale of plaatselijke bedrijven. Voor kosten van exploitatie, transportmiddelen etc. is de
Voedselbank afhankelijk van giften.
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