Kringloopwinkel
0113-744080

Praktisch steunen kan ook.
Voor financiering van de projecten
wordt mede de Kringloopwinkel in
Wemeldinge gerund.
Mensen brengen en/of kopen spullen.
Tevens halen wij nog te verkopen
spullen op en doen we huisuitruimingen en klusjes.
Ook oude metalen zijn welkom op de
locatie in Wemeldinge.
Grotere hoeveelheid halen wij op.
Bel eventueel voor meer informatie.
Dank voor de samenwerking!

Chr. VerslavingsZorg
Opvang, Preventie,
Straathoekwerk en
ArmenZorg

Armenzorg Oost Europa landen
Colofon
Grondslag:

Bijbelse opdracht
tot zorg: Jacobus 1:27
Matt.28:19
———

Werkterreinen:
-Opvangwerk

Erkende instelling Zorg
-PreventieWerk
scholen en jeugdcentra
-Straathoekwerk
-Armenzorg (Jac. 1:27)
Oekraïne e.a. landen
-Steun aan inloophui
zen.

Sinds 2005 zijn we begonnen met het ‘BetonProject’. Dit is: krotwoningen opknappen van de allerarmsten in Oost Europa. Veel moeders met
kinderen wonen zeer slecht behuisd en met strenge winters zijn dat ernstige situaties. Door de jaren heen konden we 1500 woningen opknappen. Betonvloeren, waterkeringen, daken, etc. Ook cliënten van Opvangcentrum In de Vrijheid gaan mee met deze projecten. De ontmoeting met
bittere armoede kan hun kijk op het leven diepgaand veranderen.
Daarnaast konden we veel zorgprojecten ondersteunen in Polen, Roemenië, Oekraïne, Albanië, Hongarije en zelfs in Brazilië. In de winter doen
we kachelhoutprojecten ism lokale partners. In Nederland ondersteunen
we diverse inloopcentra voor minderbedeelden en verslaafden.

Preventie drugs/alc./gokken/gamen

——–———————————
-SSB Leerbedrijf stagiares
diverse leergangen.
-ANBI ekend
alg. nut. beoogende
instelling
-Lid ISAAC (Int.verband)
-Lid CKZ (Coöp van
Zeeuwse Zorginstellingen)
———————————Contact:
E: infovrij@gmail.com
T: 0113-744080
www.indevrijheidzorg.nl
Oprichters actief sinds 1984
Remko & Evelina Jorritsma
Dank voor uw hulp!
Evt. donaties (ANBI) naar:
Stichting In de Vrijheid Zorg
ING banbank no:
NL86 INGB 000
5044897
te Wemeldinge

Opvangcentrum In de Vrijheid

Het PreventieTeam bestaat uit ervaringsdeskundigen. Er is een professioneel programma incl. Lesbrief, Powerpoint presentaties en Filmpjes. Het getuigenis van een ex-verslaafde drugs/
alcohol/gamer of gokker is en blijft het
krachtigste en meest indrukwekkende
van de lessen. De leden van het team
hebben een eigen motivatie om dit
werk te doen: waarschuw de jeugd
voor de gevaren van!

Meer dan 30 jaar opvang voor verslaafden en mensen die
vastgelopen zijn. Alcohol, drugs, gokken, etc. Vele honderden
mensen zijn door de jaren heen verder geholpen. Opvang is
mensen een reële kans geven om een herstart te maken.
De één heeft daar meer tijd voor nodig dan de ander en sommigen moeten uit hun oude omgeving weg omdat die te belastend is. Met 20 bedden is het een middelgroot centrum dat
door de overheid erkend is.

