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Nieuw 
perspectief 
in Oranjekerk

     Stichting 
Vluchtelingkinderen

Nieuw 
perspectief 
in Oranjekerk

Gebouw Oranjekerk wordt 
geschikt gemaakt voor:
• Eurowinkel
• Taalcoaching Heuvelrug
• De Inloop
• Prima Perspectief
• Repair Café
• De Verleiding



Eurowinkel
• Financiële steun voor:
 - onderwijs aan vluchtelingen
 - gezinshereniging 
 - ’Bed, Bad en Brood’ vluchtelingen
 - asielaanvragen
• Leer- werkplaats voor vluchtelingen
•  Onderwijsbemiddeling voor 

vluchtelingen

www.vluchtelingkinderen.nl

Taalcoaching Heuvelrug
Taalcoaching Heuvelrug helpt nieuw-
komers en Nederlanders met het 
verstaan, spreken, lezen en schrijven 
van Nederlands zodat iedereen zo goed 
mogelijk mee kan doen. Er zijn 115 
vrijwilligers die nu 150 mensen met taal 
ondersteunen.

www.taalcoachingheuvelrug.nl

Prima Perspectief
Nieuwkomers krijgen de kans om 
als vrijwilliger zinvolle activiteiten te 
verrichten, bijv. in een verpleeghuis, 
in de Driebergse Speelweek, in 
moestuinen, in een kinderdagverblijf.

www.primaperspectief.nl

De Verleiding
Medewerkers van de Regionale 
Sociale Dienst begeleiden mensen die 
langdurig werkloos zijn weer naar de 
arbeidsmarkt.

De Inloop
De Inloop is een ontmoetingsplek waar 
mensen mét en zonder kwetsbaarheid 
zich thuis kunnen voelen; een plek 
waar mensen graag hun interesses en 
talenten delen. O.a. door koffi  e met 
een praatje, samen koken/samen eten, 
naaiatelier, handwerken, schilderen, 
computer vaardigheden, sportief 
bewegen.

www.deinloopdriebergen.nl

Repair Café
Elke laatste vrijdag van de maand staan 
vrijwilligers van het Repair Café klaar 
om tuingereedschap, huishoudelijke- 
en elektrische apparaten, kinder-
speelgoed enz. te repareren. 
Bezoekers krijgen ook adviezen om zelf 
reparaties uit te voeren.  

www.deinloopdriebergen.nl

Per 1 januari 2018 zal de Eurowinkel van start gaan 
in de Oranjekerk. Mét de Eurowinkel verhuizen ook 
Taalcoaching Heuvelrug, De Inloop, Prima Perspectief, 
De Verleiding en Repair Café mee. 
Naast de aankoop is een fi ks bedrag nodig voor het 
geschikt maken voor deze activiteiten.

Oranjekerk 
krijgt nieuw 
perspectief

Alles onder 
       één dak!



Om dit alles in de Oranjekerk te kunnen doen moet het gebouw van binnen 
fl ink aangepast worden. 
Het gaat daarbij voornamelijk om:

• De kerkvloer horizontaal maken
• Verwarming aanleggen
• Balkon aanpassen en kantoorruimtes inrichten voor o.a. de taalcoaches
•  Een entresol maken voor extra winkelruimte en kantoorruimte voor de 

diverse organisaties
• Modernisering van installaties, isolatie en dubbelglas
• Invalidentoilet en keukenblok voor De Inloop
• Zonnepanelen (als de fi nanciën dit toelaten)

€ 125.000 nodig
Voor al deze aanpassingen is een bedrag begroot van € 125.000. Naast een 
lening bij een bank, mogelijk dank zij een maximale Gemeentegarantie van 
€ 450.000, nodigen we inwoners van onze gemeente uit om lid te worden 
van de Club van Honderd door € 100 (of meer) te doneren en vragen we 
subsidies bij diverse fondsen.
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!Je gaat winkelen in de Eurowinkel en loopt 
net zo makkelijk door naar een kopje koffi  e 
bij De Inloop. Bij De Inloop verwijzen ze 
je door naar Taalcoaching Heuvelrug als 
je je Nederlands wilt verbeteren en Prima 
Perspectief kan ervoor zorgen dat iemand 

als vrijwilliger zinvol aan de slag kan. 
Alles is laagdrempelig, de lijnen zijn kort. Het is ook 
een plek waar veel plaatsgenoten voor het eerst met 
vluchtelingen in contact komen.

Samen
onder 

één dak

...
hi

er
vo

or
 is

 €
 1

25
.0

00
 n

od
ig

!



De kosten kunnen fl ink 
worden gedrukt door 
inzet van vrijwilligers 
bij de verbouwing, 
bij de verhuizing en 
het benutten van 

deskundigheden op het gebied van 
vormgeving, publiciteit en fondswerving.

Zo brengen de fi rma’s en personen die nu in het voortraject 
van de verbouwing betrokken zijn, vanwege de doelstelling 
waarvoor de Oranjekerk gebruikt gaat worden, bepaalde 
posten niet in rekening, denken ze mee om alles tegen zo laag 
mogelijke kosten te realiseren of berekenen hun uurtarief niet.
Het gaat hier om Aannemersbedrijf Van Rhenen, 
Installatiebedrijf Roelofse, Architectenbureau WiM, Qontact 
Installatie Technisch Aannemer, Budding Technisch Advies, 
grafi sch vormgever Roel Vermaas en bouwkundig adviseur 
Rits Verkerk.

ANBI-status
Bij de belastingdienst is een aanvraag ingediend om de 
Stichting Vluchtelingkinderen (Eurowinkel) de status te 
verlenen van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee 
zijn giften aan dit project aftrekbaar van de belasting.

Contact/info
> laurens@touwenadvies.nl

Stichting Vluchtelingkinderen
Bosstraat 1, 3971 XA Driebergen
Nummer KvK: 30220848
Bank: NL 85 RABO 0129 8604 76

Support 
op andere 
manieren

Gebouw Oranjekerk in het 
centrum van Driebergen, 
aan de Oranjelaan, vlakbij 
De Traaij


