
Informatie en links – Wijktafels september 2021 

 

1. Onder de Pannen 
Anouk Strandstra informeerde ons over Onder de Pannen, het Parentshouse en Tijdelijk onder Dak 
astrandstra@deregenboog.org 
 
Informatie over Onder de Pannen: https://www.deregenboog.org/onder-de-pannen 

Informatie over Parentshouse: https://www.parentshouses.nl/ 

Informatie over Tijdelijk Onder Dak: https://www.deregenboog.org/tijdelijk-onder-dak 

 

Vragen over Onder de Pannen: onderdepannen@deregenboog.org 

Vragen over Parentshouse:  parentshouse@deregenboog.org 

Vragen over Tijdelijk Onder Dak: tijdelijkonderdak@deregenboog.org 

 

2. VIA en Veldwerk 
Karl Kaspers informeerde ons over de Verbindende Integrale Aanpak Jeugd (VIA). Wil je contact met 
een VIA coach in Noord, klik dan op de link:   https://via.vbscw.nl/contact/ 
Voor algemene informatie over VIA en Veldwerk PerMens: Karl.Kaspers@permens.nl 

 

3. Gouden Mannen 
Maarten Band en Adri van Beers organiseren de Gouden Mannen in Noord.  
Voor informatie en aanmelding:  https://goudenmannen.nl/programma-amsterdam-noord/ 
m.band@buurtteamamsterdamnoord.nl       
adri@goudenmannen.nl 
 
 

4. Hulp voor ongedocumenteerden en Luistergroepen 
Hulp voor ongedocumenteerden 
Pablo Eppelin Ugarte, 06 47 66 93 04, p.eppelin@diaconie.org is een collega van het Wereldhuis die 
iedere donderdag in Noord is voor hulp aan ongedocumenteerden. Dus mensen zonder geldige 
verblijfspapieren, ook geen Europese documenten. Hij wil zijn kennis met je delen en in gesprek gaan 
met mensen.  
Deze hulp is ontstaan door de informele voedselbankjes waar veel mensen die ongedocumenteerd 

zijn hulp van hebben ontvangen.  

Luistergroepen  
Op verschillende plekken in Noord kunnen mensen komen om verhalen van het leven te delen. 
Mooie maar ook verhalen van problemen die knellen als een steentje in je schoen. Kijk op de website 
van luistergroepen.org waar rondes gehouden worden. Je kan je ook aanmelden voor een whatsapp 
verzendlijst. Dan krijg je een berichtje waar een ronde is de komende week. Stuur een whatsapp 
bericht als je dat wilt ontvangen. Meer info: jeanette@diaconienoord.org of 06 24 70 49 17.  
 

5. Valpreventie 
Floortje Kemna informeerde ons over Valpreventie: binnenkort starten er weer cursussen In Balans 
https://laatjenietvallen.nl/cursus-in-balans-bovenij/ 
floortje.kemna@ergodichtbij.nl 
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6. Sense  - GGD 
Mirjam van der Wees  informeert ons over Sense 
https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/soa-hiv-sense/jongeren-spreekuur-25-jaar-(sense)/ 
 
 

7. Brainstorm communicatie laaggeletterden 
Cathelijne Koenen organiseert in november een brainstorm over communicatie laaggeletterden. 
Meer info en aanmelden bij  C.Koenen@amsterdam.nl 
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