Wat doet Caritas?
•

Luisteren naar hen die behoefte hebben
aan persoonlijk contact

•

Financiële ondersteuning bij dreigende
huisuitzetting

•

Financiële ondersteuning bij
onverwachte medische kosten

•

Helpen bij de (her)inrichting van een
woning

•

Verstrekken van een voedselpakket om
het weekend door te komen

•

De weg wijzen in het woud van
instanties waar men terecht kan voor
ondersteuning

•

Begeleiding bij het bezoeken van deze
instanties

•

Helpen bij het invullen van formulieren

Verzoeken om hulp kunt u doen via
www.caritasamersfoort.nl
Voor overige vragen:
secretaris@caritasamersfoort.nl
Caritas Amersfoort
Postbus 141
3800 AC Amersfoort

Parochiële Caritas Instelling
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
•
•
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Hulp nodig voor het vinden van het
juiste loket of hulpverleningsinstantie?
Of moet er op korte termijn beperkte
financiële hulp worden geboden?
Neem dan contact met ons op.

•

•
•

•

•

Caritas is het beoefenen van
naastenliefde. Het is in de katholieke
kerk een van de manieren waarop we
dienstbaar kunnen zijn aan de wereld.   
Caritas Amersfoort maakt deel uit van de
Rooms Katholieke Parochie Onze Lieve
Vrouw van Amersfoort.
in bijna alle wijken van Amersfoort,
Hoogland en Hooglanderveen zijn
caritaswerkgroepen werkzaam bestaande
uit vrijwilligers. Zij beoordelen individuele
hulpvragen en denken mee in de
oplossing van financiële problemen; ook
kunnen zij bemiddelen bij geestelijke
noden.
Caritas steunt o.a. de inloophuizen in
Amersfoort, het straatpastoraat voor daken thuislozen, de voedselbank en andere
initiatieven.
Caritas werkt samen met vrijwilligersorganisaties en instellingen op het gebied
van armoedebestrijding en met andere
kerken en diaconieën in de gemeente
Amersfoort.

Caritas Amersfoort
Voor praktische hulp
Hulp nodig?
De Parochiële Caritas Instelling
kan u helpen.
U hoeft er niet alleen voor te staan!

U kunt een beroep op ons doen wanneer
u:
•
•

•
•

Beperkte financiële steun nodig hebt
De bekende instanties van de
maatschappelijke en sociale
dienstverlening u niet verder kunnen
helpen
De vraag in principe eenmalig is
U in Amersfoort, Bunschoten,
Hoogland of Hooglanderveen
woonachtig bent

Caritas maakt geen onderscheid naar
religieuze of levensbeschouwelijke
achtergrond. Financiële nood is geen
reden tot schaamte. Maar het vragen
om hulp is vaak niet gemakkelijk. Wij
respecteren de privacy van de mensen
die om hulp vragen.

