
Beste heer/mevrouw,  

 

Stichting Here to Support heeft recentelijk het project Youth to Support opgezet. In dit project 

ondersteunen wij jonge ongedocumenteerde vluchtelingen (18-23jaar), een groep die geen specifieke 

aandacht krijgt van andere organisaties. De meeste jongeren komen uit Eritrea en wonen in de 

24uursopvang van de gemeente. Wij komen tweemaal per week (maandag en donderdag) bijeen om in 

een huiskamersfeer de jongeren te zien, wij huren hiervoor een grote kantine in het gebouw Lola Luid in 

NieuwWest. Hier kunnen wij op een laagdrempelige manier de jongeren ondersteunen in problematiek, 

en hebben de jongeren daarnaast een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen steunen. 

Wij organiseren activiteiten met deze groep, voor de ontspanning en om verbinding tussen de jongeren 

te versterken. Tenslotte willen wij betere toeleiding tot de zorg faciliteren; wij hebben in de huiskamer 

gesignaleerd dat er zowel mentale als fysieke zorg nodig is voor deze groep en daar moeilijk toegang toe 

is te krijgen en dat veel jongeren pas laat aan de bel trekken als zij zich niet goed voelen. Wij hebben 

toestemming van de gemeente om binnen de Covid-19maatregelen toch deze activiteiten te 

organiseren. 

 

Door de COVID-19 crisis zijn veel plekken gesloten (of beperkt toegankelijk)  waar ongedocumenteerden 

bijeen kunnen komen en wat kunnen eten (bijvoorbeeld het Wereldhuis wat aan z´n 30 personen max 

zit).  In de huiskamer hebben we gezien dat de groep jongeren niet altijd goed voor zichzelf zorgt, hun 

leefgeld aan andere zaken besteedt of naar Eritrea stuurt waar een grote hongersnood is op dit 

moment, en daardoor niet genoeg te eten heeft. Daarnaast hebben deze jonge mensen hongerige 

magen! 

Daarom willen wij heel graag warm eten aanbieden op de momenten dat we bijeen komen. Wij doen 

wekelijks boodschappen voor ongeveer 150 euro. Hiervan wordt voor 25 personen, tweemaal een 

voedzame warme maaltijd gekookt, en daarnaast fruit, sap, koffie en thee. Voor 50 euro per week 

extra kan er ook nog tweemaal extra gekookt worden voor de wat oudere zwakkeren in de 

derkinderenstraat opvang! 

 

Is er mogelijkheid tot een donatie hiervoor of kan er een collecte bij jullie georganiseerd worden?  

 

Een bijdrage kan overgemaakt worden naar: NL23 BUNQ 2034 9613 90 tnv  Stichting Here to Support.  

 

Alvast hartelijk bedankt voor het lezen van deze brief, wij horen heel graag van u, ook als u graag het 

gehele projectplan wilt lezen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Savannah Koolen 

Namens Here to Support 


