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DABAR: ondersteunt; stimuleert; coördineert en initieert diaconale projecten.
Helpen: vanuit de Bijbelse visie dat alle mensen gelijkwaardig zijn.
Mensen die om hulp vragen zijn onze bondgenoten, die door hun levensverhalen ons op het
spoor zetten van daadwerkelijke en efficiënte hulp.

Secretariaat: Mevr. H. Stenger-Ekens
Ronerbrink 13, 7812 LT Emmen
Telefoon:
0591-641347
E-mail:
info@dabaremmen.nl
Website:
www.dabaremmen.nl
Bank :
NL62 FVLB 0635 8174 11 t.n.v ACD/DABAR , Emmen

Inleiding:
Hierbij ontvangt u ons jaarverslag over de gang van zaken in 2013.
Op maatschappelijk en sociaal terrein is er voor de kerken en geloofsgemeenschappen
nog veel werk te doen. Vanuit niet-kerkelijke organisaties zal steeds meer een groter beroep
op onze kerken/geloofsgemeenschappen en hun daaraan verbonden vrijwilligers worden gedaan.
Op onze website www.dabaremmen.nl staan de leden van Dabar genoemd. Ook de jaarverslagen vanaf
2009 staan hierop vermeld. Ons e-mail adres is : info@dabaremmen.nl.
Wij zien duidelijk dat DABAR in een behoefte voorziet / kan voorzien.
Reguliere bijeenkomsten.
*In totaal zijn er vier reguliere bijeenkomsten met de DABAR leden geweest.
*Er zijn twee bijeenkomsten geweest met de Gemeente Emmen in de persoon van
de beleidsadviseur op sociaal en maatschappelijk terrein(waaronder de WMO).
*In april hebben we een gesprek gehad met de Raad van Kerken. Wij zullen voortaan via hun
verslagen op de hoogte gehouden worden van de zaken die er lopen.
*De bijeenkomsten van de Sociale Alliantie Noord worden door twee van onze leden bezocht.
*Het jaarlijks pastoraal overleg van de gemeente Emmen met alle kerken en geloofsgemeenschappen
wordt door een aantal leden van ons bezocht.
1. Ontwikkelingen /Speerpunten:
1.1 WMO.
In het actieprogramma van DABAR is de WMO aangeduid als zijnde een speerpunt.
Vanaf 2012 is Dabar vertegenwoordigd in de WMO-raad in de persoon van mevr. Lammie de Vries. Zij
heeft de prestatievelden 7,8,en 9 (waaronder maatschappelijke opvang) in haar portefeuille.
Verder maakt Harm Klijnsma deel uit van het WMO-cluster sociale minima.
1.2 Mantelzorg.
Het in 2009 opgerichte Interkerkelijk Contactpunt Mantelzorg Emmen voorziet duidelijk in een behoefte.
Ook in Nieuw-Amsterdam/Schoonebeek is een contactpunt Mantelzorg.
Men heeft inmiddels een eigen website www.mantelzorgemmen.nl
De “Week van de Mantelzorg” in de 2e week van november bleek ook nu weer geslaagd. Maar liefst 17
kerken uit de gemeente Emmen hebben hieraan hun medewerking verleend. Ook de leden-kerken van
Dabar hebben hieraan meegewerkt.
1.3 Inloophuis dak – en thuislozen.
Het inloophuis “Hier en Nu” aan het Bendienplein 3 te Emmen voorziet in een duidelijke behoefte
De openingstijden zijn ma. t/m vr. van 10.30 – 16.30 uur. Het inloophuis heeft een laagdrempelig
karakter. Het beheer is in handen van het Leger des Heils
2. Dag van de armoede.
In samenwerking met de gemeente Emmen heeft Dabar de “dag van de armoede” georganiseerd op 17
oktober 2013. Veel kerken en maatschappelijke organisaties waren aanwezig. Een uitgebreid verslag van
deze bijeenkomst kunt u vinden op de website van Dabar: www.dabaremmen.nl.
3. Diaconale projecten.
Het doel hiervan is, naast wederzijdse kennismaking en doorgeven van informatie, knelpunten te helpen
oplossen of mogelijk andere hulp te bieden Een aantal verzoeken van verschillende instanties ( o.a. de
stichting Exodus en schuldhulpverlening) om o.m. inzet van vrijwilligers, resp. financiële ondersteuning,
zijn aan onze leden doorgegeven.
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3.1. Stichting Op ’t Stee.
De stichting heeft als doel om op grond van christelijke en humanitaire motieven noodhulp te verlenen
aan asielzoekers in nood. Vooral aan hen die in een uitzichtloze situatie verkeren, doordat zij geen beroep
kunnen doen op enige voorziening van overheidswege maar Nederland niet kunnen verlaten,.
Financiële ondersteuning door o.m. de bij Dabar aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen is en
blijft actueel.
Het rek.nr. van de stichting is 31.70.35.134. Website: www.optstee.nl
3.2. Leger des Heils, korps Emmen.
In 2010 startte het leger des Heils met het project schuldhulp- en dienstverlening vanuit een
vindplaatsgerichte benadering. In 2012/2013 ontwikkelde zij m.b.t. hun maatjes die klanten ondersteunen
een aantal trainingen. De trainingen worden officieel erkend door het Leger des Heils. Elke cursist
ontvangt dan ook een certificaat.
Momenteel werken 67 vrijwilligers: maatjes, spreekuurhouders en adviseurs in het project. In 2013
werden per maand 43 nieuwe contacten per maand gelegd met mensen die betalingsproblemen hebben.
Naast het houden van spreekuur wordt in preventieve sfeer geholpen d.m.v. het gratis verstrekken van
kleding (2013 voor meer dan 12.000,= euro) en meubilair (2013 voor een bedrag van 4.500,= euro).
Het hoofdkantoor van het Leger des Heils maakte t.b.v. continuering van de projecten en de
ondersteuning aan schuldenaren in 2013 extra budget vrij voor het uitbreiden van het arbeidscontract van
een betaalde werker van 8 naar 28 uur per week (bepaalde tijd)
Elke dag is er open maatschappelijk spreekuur. Op maandag en woensdag van 13.00 uur tot 15 uur en op
dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. Ook kan gebruik worden gemaakt van de
kledingwinkel die 6 dagen per week is geopend aan de van Schaikweg 42 - 44 en de loods bij
verhuisbedrijf de Lange (de Albatros) aan de Albatrosstraat 1, op dinsdag- en donderdagmorgen van
10.00 - 12.00 uur en woensdagmiddag van 13.00 uur - 15.00 uur
Verdere informatie en openingstijden, tel 616655 en website www.korpsemmen.nl of
sjaak.van.hese@legerdesheils.nl
3.3. Stichting Leergeld.
Het motto van de Stichting is: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.
De Stichting Leergeld Emmen e.o. heeft als primaire doel het verlenen van materiële hulp aan kinderen in
de Gemeente Emmen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, uit gezinnen met een laag inkomen (120%
bijstandsniveau) , die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand,
tegemoetkoming in studie kosten of een andere regeling.
In 2013 stonden 559 kinderen ingeschreven en 988 aanvragen zijn goedgekeurd.
Naast het realiseren van dit primaire doel streeft men er naar om een verwijsfunctie te zijn
naar overheids- en overige voorliggende voorzieningen.
Om de doelen te kunnen volbrengen werft Leergeld Emmen subsidies, donaties en fondsen bij overheden,
bedrijfsleven, serviceclubs, particulieren en hopelijk ook vanaf nu, van kerken.
De Gemeente Emmen betaalt de coördinator.
De website is : www.leergeld.nl/emmen . Het e-mail adres: leergeldemmen@live.nl
Het bankrekeningnummer : NL72 RABO 0128 4695 36.
3.4 Inkomensbeheer Particulieren Emmen.
De stichting Inkomensbeheer Particulieren Emmen (IPE) helpt mensen die moeite hebben met hun
financiële zaken op orde te houden en daardoor met schuldenproblematiek kampen. IPE is een
zelfstandige stichting onder de paraplu van Buurtsupport.
Website: http://www.buurtsupport.nl/Inkomensbeheer_particulieren_emmen.html
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4).Burenhulpprojecten.
In verschillende woonwijken en dorpen van de gemeente Emmen komen activiteiten in het kader van
burenhulp van de grond. Er verschijnen info-huzen, naoberhulp-projecten. Dabar juicht de ontwikkelingen
op dit terrein toe.
5).Contacten met kerken en geloofsgemeenschappen
In 2013 zijn er geen specifieke acties gehouden betreffende uitbreiding van het aantal leden van DABAR.
Alle kerken/geloofsgemeenschappen die positief staan t.o.v. het werk van DABAR,maar geen mensen
hiervoor vrij kunnen maken, krijgen ieder jaar het jaarverslag.
Financiën :
Begin saldo : € 674,16
Inkomsten : € 316,02 (bijdragen van aangesloten kerken)
Uitgaven
: € 257,51 (vergaderkosten, kosten website)
Eind saldo : € 732,67
Tenslotte :
We sluiten de achter ons liggende periode hiermee af.
Voor 2014 liggen er nieuwe uitdagingen en zaken die de aandacht verdienen.
We hopen dat meer kerken en geloofsgemeenschappen zich willen aansluiten bij Dabar.

"Helpen vanuit de bijbelse visie dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Mensen die om hulp
vragen zijn onze bondgenoten, die door hun levensverhalen ons op het spoor zetten van
daadwerkelijke en efficiënte hulp".
Laat dit ook in 2014 weer de rode draad zijn bij al ons handelen nu en in de verdere toekomst!
Leden van deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen per eind 2013.
Dhr. Jan Bronda, voorzitter; lid DB. (in 2014 opgevolgd door mevr. A. Gesterkamp) .
Mw. Henriette Stenger-Ekens, secretaris; lid DB.
Dhr. Harm Klijnsma, penningmeester; Evangelische Gemeente Emmen
Dhr. Bouko de Groot, notulist / PR; lid DB; PG Schoonebeek.
Mevr. Lammie de Vries, Beentepol 54, 7815 KX Emmen (W.M.O.-raad)
Mw. Titia van den Berg – Luitjens, lid; Baptistengemeente De Bron Emmen.
Dhr. Joop Einhaus, lid; R.K.Parochie Erica – Emmen.
Dhr. Sjaak van Hese,lid; Het Leger des Heils.
Dhr. Hans Lensink, lid; PG Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam/Veenoord.
Dhr. John Backers, lid; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Emmen.
Dhr. Markus Troost, lid; PG-Emmen/ACD
Mevr. Veronica de Rijk, lid; R.K. Parochie Emmen (Pauluskerk)
Mevr. Astrid Gesterkamp, lid; Baptistengemeente De Bron, Emmen
Mevr. Alie Westera, lid; P.G. Emmen, Emmermeer

3.

