
 

 
 

 

 

Graag nodig ik u uit voor de 3e themabijeenkomst over armoede in District 1580 

op donderdag 21 januari vanaf 17.30 uur in de zaal van café-restaurant de Pont te 

Amsterdam. 

 
 

 

17.30 Inloop 

18.00 Soep en een broodje/salade 

18.20 Opening door DG Anne Legeland 

18.30 ARMOEDE EN DE MODERNE ROL VAN DE KERKEN  

 

 
 

De kerken, van katholiek tot protestant, van moslim tot hindoe, 

hebben van oudsher een belangrijke rol bij het bestrijden van 

armoede. Hun rol is veranderd. Hoe bereiken zij de doelgroep? 

Joris Obdam is straatpastor bij Stem in de Stad te Haarlem. 

Dagelijks maakt hij zijn ronde door de stad en houdt zich bezig met 

het zoeken van oplossingen voor dak- en thuislozen. Hij schetst het 

netwerk dat hij kan inschakelen. 

 

 

 

Trinus Hibma, Rotaryclub Amsterdam-Noord en predikant te 

Amsterdam-Noord, zal aan de hand van een voorbeeld aangeven 

hoe mensen weer op weg worden geholpen. Ook schetst hij  zijn 

netwerk en zal dit verbreden naar de belangrijkste organisatie van 

meerdere kerken. 

19.30 PAUZE 

19.45 RESULTATEN ONDERZOEK NAAR ARMOEDE IN NOORD-

HOLLAND 

 
  

 

De eerste presentatie van de armoedecijfers per gemeente in ons 

district: de Bijstand, de Voedselbank, de Schuldhulpverlening, de 

dak en thuislozen Alsmede de volgende stap: de vertaling van 

deze gegevens naar ‘Rotaryclub verzorgingsgebieden’  

Madelon Schaap, Rotaryclub Amsterdam-Zuid en voorzitter 

Stichting Rotarkids 

  

20.45 DE DATABASE GOEDE DOELEN  



ROTARY NOORD-HOLLAND  

 

 

Jawel, de opzet van deze database is klaar en de eerste 20 
organisaties staan erin, van Den Helder tot aan Mijdrecht. Graag 
presenteren we deze. Ook willen we graag bespreken: de format voor 
de database: staat er in wat we willen weten? 

 hoe gaan we samen de database verder vullen en bijhouden? 
 Suggesties van alle clubs 

Pam de Soete, Rotaryclub Amsterdam-West en secretaris Fonds 

Bijzondere Noden Amsterdam 

21.00 SLUITING 

ROUTEBESCHRIJVING AANMELDEN 

 

OPENBAAR VERVOER: 

tegenover het CS Amsterdam 

aan de IJzijde:  

pont Buiksloterweg. 

 

AANMELDEN KAN HEEL 

EENVOUDIG! 

Klik hier en vul dan het 

aanmeldformulier in en u 

ontvangt per omgaande een 

bevestiging. 

PER AUTO:  

parkeren op de Buiksloterweg, bij het EYE of de 

Oosterdokparking aan de stadszijde 

GOOGLE-MAPS 

TOT ZIENS OP 21 JANUARI  A.S. 

 

Deze uitnodiging is gestuurd aan alle Rotarians in District 1580 met een geldig emailadres, zoals opgenomen in LeAd2 
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