
Diaconaal Platform Enschede Sociale kaart Gemeente Enschede

Financieel Bijzondere fondsen Voorzieningen Praktische hulp Pastoraat

Stadsbank Oost Nederland Stichting Fonds Bijzondere Noden Gemeente Enschede Zorgloket Stichting Present Oecumenisch Citypastoraat Enschede

Spelbergsweg 35-37 Postbus 102, 7500 BA Enschede Gemeente Enschede Deurningerstraat 12 Langestraat 51, 7511HB Enschede

7512 DX Enschede www.fondsbijzonderenodenenschede.nl Postbus 20, 7500 AA Enschede Postbus 32, 7500 AA Enschede 053-4306190

053-4880111 st.noodfonds@zonnet.nl 053-4818181 06-43833041 ; 06-43833040 info@citypastoraatenschede.nl

Sociale Kredietverlening 053-4343993 zorgloket@enschede.nl info@stichtingpresent-enschede.nl www.citypastoraatenschede.nl

Budgetbeheer De stichting wil voorzien in materiële Alle aanvragen voor de WMO presentenschede@gmail.com Openingstijden Citypastoraat:

Schuldhulpverlening noden van personen die in schrijnende Wet Maatschappelijke Ondersteuning. www.stichtingpresent-enschede.nl Maandag t/m zaterdag 13.00 - 17.00 uur

Bewindvoering omstandigheden verkeren en in Gehandicapten en Ouderen Stichting Present slaat een brug tussen Dinsdag en donderdag 10.00 - 12.30 uur

Schuldpreventie en Voorlichting Enschede wonen, indien en voor zover Woonvoorzieningen mensen die iets te bieden hebben en Doelstelling: Het inrichten van een aan-

er geen beroep kan worden gedaan op Parkeervoorzieningen mensen die daarmee geholpen kunnen dachtscentrum waar mensen kunnen

Gemeente Enschede de Wet Werk en Bijstand of enige Rolstoelvoorzieningen worden. binnenlopen, een kop koffie kunnen drinken

Werk en inkomen andere wettelijke regeling, èèn en Vervoervoorzieningen en naar eigen behoefte een gesprek voeren.

Korte Hengelosestraat 1 ander ter beoordeling van het bestuur. Hulp in de Huishouding Woongemeenschap De Wonne

7511 JA Enschede AWBZ zorg Noorderhagen 25

053-7508090 Werkgroep Elim 7511 EK Enschede

Ik wil aan het werk Vrij Baptisten Gemeente AriensZorgpalet 053-4318787

Ik wil van baan veranderen Hertmebrink 8, 7544 DC Enschede Boulevard 1945-505 enschede@wonne.nl

Ik heb een uitkering nodig: 053-4766897 7511 AD Enschede www.wonne.nl

Werkloosheidsuitkering elim@deschuilplaats.nl 053-4826688 De Wonne vangt tijdelijk gasten op die

Bijstandsuitkering www.deschuilplaats.nl info@arienszorgpalet.nl bijna allemaal een professionele 

Kleinschalig initiatief vanuit de www.arienszorgpalet.nl ondersteuning van buiten krijgen.

Schuilplaats Enschede-Zuid. AriensZorgpalet heeft een groot aantal Het is in beginsel een doorgangshuis.

De werkgroep Elim biedt materiële en aanleunwoningen voor ouderen en heeft

immateriële steun aan gezinnen, verzorgings- en verpleeghuizen.

alleenstaanden en ouderen die niet de Stichting Voedselbank Enschede

luxe hebben om te kunnen kiezen voor Hoge Bothofstraat 45

een leven boven het bestaansminimum. Zorggroep Manna 7511 ZA Enschede

De werkgroep bestaat geheel uit Boulevard 1945 505 - 20 Postadres: 

vrijwilligers en houdt zich bezig met het Postbus 43, 7500 AA Enschede Stichting Voedselbank Enschede

inzamelen en verspreiden van 053-4832300 Postbus 40202, 7504 RE Enschede

voedselpakketten. sela@zorggroep-manna.nl 06-20586039; 06-22323444; 06-20348773

Er is een verzorgingshuis, op grote info@voedselbankenschede.nl

Sociaal Huisvestingfonds schaal wordt er thuishulp verleend en er www.voedselbankenschede.nl

Gemeente Enschede zijn een aantal kleinschalige De voedselbank verzorgt voedselhulp voor 

Postbus 173, 7500 AD Enschede woonprojecten. In een complex aan de degene die deze hulp hard nodig hebben.

053-4818181 Spechtstraat wonen probleemgroepen Een aanvraag voor voedselpakket kan

Het sociaal huisvestingsfonds wordt , en er is een complex voor echtparen alleen aangevraagd worden door bemidde-

beheert door de gemeente Enschede waarvan de partner dementerend is. ling van een hulpverleningsorganisatie.

Dit fonds is bedoeld als laatste red Dit complex heeft als adres:

middel voor mensen met complexe De Cypressenhof Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

huisvestingsproblemen als voorliggende Hengelosestraat 363, 7521 AE Enschede-Haaksbergen (SMD-EH)

voorzieningen geen uitkomst bieden. Enschede. Visserijstraat 3, 7514 BZ Enschede

053-4353353; 074-2552555

Het Terlingen Fonds www.smd-eh.nl

Dit fonds kent een aanvullende Maatschappelijk werk op de gebieden

vergoeding in woningaanpassingen Stress en gezondheid, Werk en Inkomen,

bij de gehandicapte medemens. Relatie, Verlies en verwerking, Geweld,

Opvoeden.

Caritas Enschede

06-38765054

Deze staat voor advies en hulp aan

inwoners van Enschede die (tijdelijk)
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in een moeilijke situatie verkeren.
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Financieel Bijzondere fondsen Voorzieningen Praktische hulp Pastoraat

Woonzorg Nederland Alifa Bedrijfsbureau

Enschede, 0900-1234996 Pathmossingel 200, 7513 CM Enschede

Betreft een dienstverlener op het 053-4801200

gebied van wonen, service en zorg aan www.alifa.nl

senioren en jongere mensen met een Een organisatie die er op gericht is om verbindin-

beperking. gen te leggen tussen burgers en instellingen voor

Verzorgingshuis De Posten zorg, welzijn en onderwijs. Of tussen verschillen-

Complex Veldhof- en Vastertlanden de bewoners, jong en oud, van een buurt.

De Stadsgaarde, Parallelweg

De Merelhof, Espoortstraat Stichting Maatschappelijke zorg en welzijn

De Blenken, Oldenzaalsestraat Putterstraat 8, 7523 ZM Enschede

053-8511057

Focus 24 uurs zorg www.maatschappelijkezorgenwelzijn.nl

Postbus 6124, 9702 HC Groningen De stichting is er om je te helpen wanneer je

050-5217200 niet lekker in je vel zit. Dat betreft de gebieden

De stichting Focus biedt 24 uur per dag Psychosociale Hulpverlening, Ademcoaching,

volledige zorg aan gehandicapte mensen Overgewichtbehandeling-/begeleiding.

In Enschede hebben zij 3 complexen.

Complex Brinkstraat Bureau Jeugzorg, Regiokantoor Enschede

Complex Breugelsmangaarde M.H.Tromplaan 47

Complex Roombeek Postbus 250, 7500 AG Enschede

Aanmelden op genoemd telefoonnummer. 053-8506300

www.bjzo.nl

Livio Het bureau helpt bij het opgroeien en opvoeden.

Postbus 448, 7500 AK Enschede Ze zijn er voor kinderen tot 18 jaar en hun 

0900-9200 ouders of verzorgers.

info@livio.nl

www.livio.nl Stichting Exploitatie Hospice Enschede

Verpleeghuis De Cromhof en Broekheurnerborgh. Het Bijvank 155, 7544 DB Enschede

Wooncomplexen: 053-4753040

Broekheurnerstede, Broekheurnerplein info@hospice-enschede.nl

Bleekhof, Bleekhofstraat www.hospice-enschede.nl

Hatteler, Gerard Terborghstraat Het Hospice Enschede is een gastvrij huis waar

Lippinkshof, Burg.M.v.Veenlaan aandacht, zorg en nabijheid heel vanzelfsprekend

Twekkerlerveld, Schorpioenstraat zijn voor bewoners die hier hun laatste levens-

Verlening AWBZ Persoonlijke Zorg aan mensen. fase doorbrengen. (Terminaal zieken).

Stichting Welzijn Ouderen TIMON Woongroepen

Alifa Bedrijfsbureau, Pathmossingel 200, Woongroep gevestigd in het Roombeek.

7513 CM Enschede. 053-4332313 of 053-4351895

053-4801200 j.siemerink@solcon.nl

SWO richt zich op ouderen en biedt allerlei ueffing@zonnet.nl

activiteiten aan. Heeft een vrijwilligers organisatie www.timon.nl

De woongroep kent kernbewoners die jonge

De Formulierenbrigade mensen van 18 tot 30 jaar die nog niet alleen

053-4817800 durven te wonen, de kans biedt om zelfstandig

www.werkpleinenschede.nl wonen te leren kennen.

Voor veel mensen met een minimuminkomen

zijn er allerlei voorzieningen en toeslagen.

Hiervoor dienen er formulieren te worden

ingevuld en waarbij de mensen van de  formu-
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lierenbrigade kunnen helpen.
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Stichting Saron (Beuningen)(OV)

Paandersdijk 2, 7588 PZ Beuningen

0541-353505

www.saron.net

info@saron.net

Er zijn verschillende vormen van dagbesteding

mogelijk. De stichting biedt voor psychosociale 

en geestelijke problematiek pastorale zorg-

arrangementen per week aan. Het vormt tevens

een rust en bezinningscentrum.

Caritas Enschede

06-38765054

Deze staat voor advies en hulp aan

inwoners van Enschede die (tijdelijk)

in een moeilijke situatie verkeren.

Geldkompasenschede.nl

www.geldkompasenschede.nl

Geldkompas is een initiatief van de gemeente

Enschede en samenwerkende organisaties op

het gebied van de armoede.

Aandachtsvelden: Werken met een handicap,

Ik zoek een studentenwoning, Ik heb geen

slaapplek, Ik wil Nederlands leren, Ik heb proble-

men op mijn werk, Ik wil meer geld bijverdienen,

Ik kan mijn schulden niet betalen, Ik wil andere

mensen helpen.

Stichting Kledingbank Enschede

Sumatrastraat 13

7512 CS Enschede

06-48254373

marwienke@gmail.com

www.kledingbankenschede.nl

De kledingbank verzorgt kleding etc. voor

degene die deze hulp hard nodig hebben.

Een aanvraag voor kleding etc. kan

alleen aangevraagd worden door bemidde-

ling van een hulpverleningsorganisatie.
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