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Verder komen, 
méér doen!  

Hotel Het Wapen van Den Helder
Dit fatsoenlijke en degelijke familiehotel dat veelvuldig door de Marine werd gebruikt,
werd door  Woningstichting Den Helder gekocht, gerestaureerd, en in 2007 bestemd
tot Sociaal Pension. Nu wordt het Nachtopvang en Doorstroomhuis.

Landelijk 2014
• In 2014 zijn er totaal 60.550 daklozen in Nederland, een groei van 10% in vier jaar. 
• Er zijn 14% meer zwerfjongeren en 43% meer zwerfouderen dan vier jaar geleden.

Kop van Noord Holland 2014
• In een jaar tijd zijn 45% meer aanmeldingen binnengekomen. 
• In het Sociaal Pension werden 64 mensen opgevangen en begeleid. 
• In Begeleid Wonen werden 54 mensen opgevangen en begeleid.
• Bij dnoDoen Kop van Noord-Holland werken totaal 12 medewerkers, nog geen 10 fte.

Snel op eigen benenVan fouten kun je leren!
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Graag komen wij langs om u te vertellen 
over onze plannen of om een presentatie te 
geven op uw bedrijf of voor uw vereniging. 

Bel ons voor een afspraak!

Blij met eigen flat
Voor de liefde naar Nederland 
gekomen en hier weer gescheiden, 
loste May haar problemen op met 
drank. Na anderhalf jaar bij dnoDoen 
heeft zij haar levensritme weer 
gevonden.

Zij blijft van de drank af, doet 
vrijwilligerswerk en leerde zelfstandig 
wonen in Begeleid Wonen. Zij kreeg 
haar eigen fl atje toegewezen en 
wil graag dat we er nog een tijdje 
bijblijven, tot ze sterker is. 

In rustig vaarwater
Jaime groeide op in Curaçao en kwam als jonge man 
naar Nederland. Er volgde een lange zwerftocht door 
horecaland in Nederland en Duitsland, terug naar Curaçao 
en weer naar Nederland. Hier vond hij geen baan meer. 
Zonder structuur in zijn leven ging het snel bergafwaarts 
en belandde hij in het Sociaal Pension. Nu doet hij 
vrijwilligerswerk en heeft weer een plekje voor zichzelf. 

Ondernemer in de knel
Karel was ruim 40 jaar kapper, had zijn eigen zaak
maar raakte door ondernemerspech failliet. Alles kwijt, 
eigen zaak, auto, huis, alleen zijn hondje had hij nog.
Hij sliep bij vrienden in de gang totdat hij werd 
opgevangen en begeleid. Hij zegt: ‘Het leven als
dakloze is bikkelhard’. Hij is er nog niet. 

Ouders als vangnet
Paula’s dochtertje was door jeugdzorg 
bij Paula’s ouders ondergebracht 
in een dorp in de Kop van Noord-
Holland. Paula kwam bij dnoDoen.
Nadat de basis op orde was, 
stroomde zij door naar begeleid 
wonen waar haar dochtertje in de 
weekenden kon komen logeren.
Paula kreeg een woning in het dorp 
van haar ouders en met ondersteuning 
van MEE kon haar dochtertje weer bij 
haar komen wonen. 

De situatie nu

MVO
Wilt u met uw bedrijf maatschappelijk 
verantwoord ondernemen? Zo kunt u 
bijdragen aan de omgeving waar uw 
medewerkers wonen en aan een prettig 
vestigingsklimaat.
Met uw bijdrage aan Verder komen,
méér doen! kunt u daadwerkelijk iets 
betekenen voor de samenleving in de
Kop van Noord-Holland. 

ANBI
dnoDoen is een ANBI erkende 
organisatie, gericht op algemeen 
belang en niet bedoeld om winst 
te maken.

Dat betekent dat uw bijdrage 
fi scaal aftrekbaar is.
We geven u graag meer 
informatie.



Verder komen, méér doen!  
Spreekt het u aan, help dan mee

Verder komen, méér doen! 

Grip krijgen op je eigen leven 
dnoDoen ondersteunt dak- of thuisloze mensen om zo snel mogelijk weer 
op eigen benen te komen staan. Wij werken aan een nieuwe aanpak van 
Nachtopvang, Doorstroomhuis en Begeleid Wonen in de wijken van de stad. 
Mensen stromen door en zorgen zo snel mogelijk weer voor zichzelf. 
Daar willen wij klaar voor zijn in 2016 en daar hebben wij uw hulp bij nodig.

Veerkracht
Diana Vernooij: ‘Dat mensen in de 
penarie komen te zitten en daar 
toch altijd weer uit weten te komen, 
is iets dat mij mateloos boeit. Als 
ondernemersdochter weet ik hoe je
je niet door tegenslagen uit het veld 
moet laten slaan. Menselijke veerkracht 
kan je helpen oproepen.
Er is altijd weer een kans voor iedereen 
die aan wil pakken. 

Dat is ook ons uitgangspunt bij de 
nieuwe plannen. We hebben een team 
van bezielde medewerkers en wij zijn
er klaar voor.’

Diana Vernooij
Locatiemanager van de Kop van Noord-Holland voor dnoDoen. 

Iedereen verdient een kans, dnoDoen geeft ook een 
derde, vierde of vijfde kans! 

dnoDoen 
begeleidt tot zelfstandigheid 

Help mee om onze plannen te realiseren, 
uw bijdrage is onmisbaar!

Iedereen verdient altijd
weer een nieuwe kans

Dít kan niet meer
• 40 bewoners in 18 kamers.
• Bewoners en passanten bij elkaar, psychiatrische cliënten, verslaafden, zwerfjongeren, zwangere 

jonge vrouwen en mensen met voornamelijk schuldenproblemen in één opvang.
• 24 uurszorg met catering en onvoldoende doorstroommogelijkheid.

Zo willen wij het in 2016
• Wie zich aanmeldt en zelfstandig genoeg is krijgt Begeleid Wonen en een kamer in de stad in 
 een woning die dnoDoen beheert.
• Wie intensievere begeleiding nodig heeft, is beter op zijn plaats in het Doorstroomhuis. 

De huisregels en de begeleiding zijn strakker. Sommige mensen begeleiden wij naar andere 
instellingen.  

• Wij geven Nazorg op de zelfstandige woonplek. 
• Voor de mensen die nu écht geen verantwoordelijkheid willen of kunnen dragen, richten wij 
 een laagdrempelige Nachtopvang in.

Doordat mensen erop vooruit gaan, dagen wij iedereen uit om door te stromen naar zelfstandigheid 
in wonen, werken en omgaan met anderen. Het uiteindelijke doel is dat onze cliënten zó zelfredzaam 
worden dat zij weer helemaal zonder onze ondersteuning kunnen leven. 

Samen kom je verder
Samen met Gemeente Den Helder, GGZ, GGD, MEE, Brijder, Veiligheidshuis, Woningcorporaties, 
Parlan hebben we het plan ontwikkeld om op maat op te vangen en te begeleiden. 

Wij hebben nodig
Wij hebben voor € 190.000 aan goederen en diensten nodig, waarvan we € 90.000
in de Kop van Noord-Holland willen verkrijgen. 
Wij willen meer mensen ondersteunen en zorgen voor snellere doorstroom naar zelfstandigheid. 
Het huidige pand in Den Helder moet ingrijpend worden aangepast en opnieuw ingericht
evenals de vijf te verkrijgen woningen voor Begeleid Wonen in de stad.

dnoDoen is een gesubsidieerde welzijnsinstelling en heeft onvoldoende middelen om het
project zelf te realiseren. Bij institutionele en particuliere fondsen hebben wij aanvragen
ingediend tot totaal € 100.000. 

Vanuit het regionale bedrijfsleven uit de Kop van Noord-Holland willen we een bijdrage 
van € 90.000 bijeenbrengen.

Er is dus méér nodig!
Verder komen, méér doen! is de titel van de fondsenwervingscampagne waarmee 
wij de aankleding, inrichting en inventaris willen bekostigen.

Voor verbouwing en inrichting hebben we in totaal bijna
€ 500.000 nodig. Ruim de helft is inmiddels gedekt. 

Gemeente Den Helder draagt € 130.000 bij voor de verbouwing 
tot Nachtopvang.

Woningstichting draagt € 90.000 bij voor de verbouwing van het 
Doorstroomhuis.

dnoDoen draagt € 70.000 bij aan de totaalkosten. 

De Helderse Uitdaging gaat ons helpen met diensten en goederen. 

   Preventie Nachtopvang Doorstroomhuis     Begeleid Wonen        Nazorg

een cliënt kan overal instromen, doorstromen naar een andere opvangplek
en ook overal uitstromen

Instroom Instroom Instroom Instroom

 

Uitstroom Uitstroom Uitstroom Uitstroom   Uitstroom


