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SOCIALE KAART
Stichting Buurtservicepunt heeft laagdrempelige inloopspreekuren in een aantal wijken in
Leeuwarden en Grou op de locaties bij de sociale wijkteams. U kunt bij ons terecht met alle vragen
over wonen, werken en welzijn. Onze medewerkers zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden.
Stichting Buurtservicepunt wil de zelfredzaamheid van burgers stimuleren en is actief in de wijken
met de laagste inkomens. Veel burgers komen bij stichting Buurtservicepunt met vragen van
financiële aard. Zij kunnen ondersteuning gebruiken bij allerhande vragen van financiële aard, o.a. bij
het aanvragen van toeslagen etc.
Bewoners kunnen door middel van de Sociale kaart ook zelf informatie vinden die hen bij hun vraag
kan helpen.

De volgende organisaties kunt u vinden in deze Sociale Kaart:
• Aanzet
• Amaryllis Leeuwarden o Sociaal wijkteam Noord o Sociaal wijkteam Noordoost o Sociaal
wijkteam Centrum Oost o Sociaal Wijkteam Oudoost o Sociaal wijkteam West
o Sociaal wijkteam Zuid
o Dorpenteam o
Dorpenteam Noord
• Bibliotheek Drachten/Smallingerland
• Care to coach
• Carex
• Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
• Dress for Success
• Energieloket Gemeente Leeuwarden
• Fier
• Humanitas
• Juridisch loket
• Kindpakket
• Kredietbank o Bureau BBW o Ping
• Leger des heils
• Mind-Up
• Nibud
• Noordelijke Belastingkantoor
• Stichting Rechtswinkel.nl
• De schuldencoach
• Support Fryslan
• Tûmba
• Voedselbank
• Vluchtelingenwerk
• Wellzo
• Zienn
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Stichting Aanzet
Stichting AanZet is een vrijwilligersorganisatie in Friesland. Hier werken mensen met een psychische
en/of sociale kwetsbaarheid. Denk aan mensen die eenzaam zijn, ervaring hebben met een burn-out
of depressie. Door middel van vrijwilligerswerk werken zij aan hun herstel en persoonlijke
ontwikkeling. Stichting AanZet heeft verschillende projecten, waaronder het Maatjesproject, PC
Probaat (computerwerkplaats), Sociale Café's en Steunpunt Zelfhulp (lotgenotencontact).





Tesselschadestraat 8A
8913 HB Leeuwarden 
058-2849020
www.st-aanzet.nl
info@st-aanzet.nl

Openingstijden: ma t/m vr 08:30 -17:00

Amaryllis Leeuwarden
Amaryllis staat voor samen doen wat nodig is om kwetsbare bewoners van de gemeente Leeuwarden
te ondersteunen in hun leven. Door de inzet van acht sociale wijkteams (inclusief twee Dorpenteams)
brengen wij hulp en ondersteuning dichtbij in de buurt. Het belang van de bewoner staat centraal.
Wij nemen de vraag niet uit handen maar stimuleren de zelfredzaamheid van de bewoner en zetten
in op samenwerking binnen het sociale netwerk.






Doelestraat 3
8911 DX Leeuwarden
058 303 0400
www.amaryllisleeuwarden.nl
info@amaryllisleeuwarden.nl

Gegevens van de Sociale Wijkteams:

Postcodegebieden:
8918, 8919 (behalve 8919 AA en AB),8923, 8927, 9081, 9082, 9083


Keidam 2
8918 BW Leeuwarden
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058 30 30 404
info@wijkteamnoord.nl

Postcodegebieden:
8924, 8925, 8926





Egelantierstraat 3
8924 EJ Leeuwarden
058 30 30 402
info@wijkteamnoordoost.nl

Havingastate 9,
8925 AZ Leeuwarden

Postcodegebieden:
8911, 8933, 8934, 8936, 8937





Zuidergrachtswal 19/20
8933 AE Leeuwarden
058 30 30 401
info@wijkteamcentrumoost.nl

Postcodegebieden:
8921, 8922





Cambuurplein 1
8921 RD Leeuwarden
058 303 0403
info@wijkteamoudoost.nl
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Postcodegebieden:
8913, 8914, 8915, 8916, 8917, 8919 AA en AB





Leeuwerikstraat 108
8916 CH Leeuwarden
058 30 30 405
info@wijkteamwest.nl

Postcodegebieden:
8912, 8914, 8931, 8932, 8935, 8938, 8939, 8941, 9084, 9085, 9086





Willem Alexanderplein 22
8931 DX Leeuwarden
058 30 30 407
info@wijkteam-zuid.nl

Postcodegebieden:
9001, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9011, 9087, 9088, 9089










Oedsmawei 18a
9001 ZJ Grou
0566-625151
info@dorpenteam.nl

Pyter Jurjensstrjitte 17
9051 LS Stiens
058-5853790
info@dorpenteamnoord.nl
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Bibliotheek Drachten | Smallingerland
Maak kennis met de uitgebreide collectie van Bibliotheek Drachten|Smallingerland. Van romans, tot
informatieve boeken, van een uitgebreide muziekcollectie tot luisterboeken, dvd’s en de nieuwste
tijdschriften. Voor kinderen van alle leeftijden is er een uitgebreide collectie op alle niveaus. Ook
biedt de bibliotheek fijne werkplekken en gratis WiFi.
Daarnaast kunt u in Bibliotheek Drachten ook terecht voor cursussen, workshops, lezingen en andere
activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van taal- en computervaardigheid.





Museumplein 1
9203DD DRACHTEN
0512512680
info@bibliotheekdrachten.nl

Care to Coach
Stichting Bewindvoering en Mentorschap Care to Coach
De bewindvoerders binnen onze Stichting behartigen de financiële belangen voor mensen die dit zelf
niet meer kunnen. Bewindvoering kan ook als doel hebben schulden op te lossen.
Mentorschap is gericht op het behartigen van de belangen op het gebied van zorg van mensen die
door psychische, verstandelijke of lichamelijke oorzaken zorg nodig hebben en dit zelfstandig niet
meer kunnen.
Care to Coach is gericht op het contact met de cliënt, dit vormt voor ons een basis voor een goede
samenwerking. Ons kantoor bevind zich aan de rand van het centrum van Leeuwarden en is erg
toegankelijk.






Tramstraat 1-1
8913 CG Leeuwarden
058 – 2155615
http://www.bewindvoeringcaretocoach.nl
info@bewindvoeringcaretocoach.nl

Spreekuurtijden: ma 13:30 – 15:30 uur di, do, vrij 10:00 – 12:00 uur
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CareX
CareX Fryslan is een tijdelijke huisvester die panden/woningen beheert die anders leeg zouden staan.
CareX helpt mensen die in tijdelijke woningnood zitten en met spoed woonruimte zoeken,
bijvoorbeeld door scheiding. Zij kunnen tegen een lage vergoeding tijdelijk gebruik maken van een
woning. Mocht je zelf op zoek zijn naar een tijdelijke woonruimte, dan kijkt CareX graag wat er
mogelijk is.






Cornelis Trooststraat 48
8932BR Leeuwarden
058-7113308
www.carex.nl
fryslan@carex.nl

Twitter/Facebook:

CareX Fryslan

Openingstijden:
maandag - vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Inloopuur voor inschrijven: 10.30 – 1130 uur

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg
(Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.
Centrum indicatiestelling zorg – CIZ

Orteliuslaan 1000
3528 BD Utrecht

088 - 789 10 00

www.ciz.nl

e-mail: info@ciz.nl

Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Dress for Success
Ontvang je een uitkering of een minimuminkomen? En ben je uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek of ga je vrijwilligerswerk doen? Bij Dress for Success Leeuwarden voorzien wij je
kosteloos van een professionele outfit, zodat je zelfverzekerd een goede eerste indruk maakt.
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Wil je gebruik maken van onze diensten? Bel of mail ons dan voor een afspraak.
Instanties zoals gemeentelijke Sociale Diensten, UWV, reïntegratiebureaus, wijkteams etc., kunnen
hun cliënten naar ons verwijzen. Indien nodig, bel of mail ons dan om te overleggen of iemand voor
onze dienstverlening in aanmerking komt.
Voor meer informatie kun je onze website bezoeken www.dressforsuccess.nl





Emmakade 59 (2e etage)
8921 AG Leeuwarden
06 - 38 35 24 06
www.dressforsuccess.nl
dfsleeuwarden@gmail.com

Openingstijden:

Maandag: 10.00 – 14.00 uur.
Woensdag: 10.00 – 16.00 uur.
Vrijdag: 10.00 – 14.00 uur.

Binnen deze openingstijden werken wij op afspraak.

ENERGIELOKET GEMEENTE LEEUWARDEN ENERGIEADVIES
VOOR HUISHOUDENS MET EEN LAAG INKOMEN
Gemiddeld betaalt een huishouden in Leeuwarden meer dan €1500,- per jaar aan energie. Dat is
zonde en moet anders! Graag stellen wij u voor aan onze Energiecoach voor minima. Huishoudens uit
de gemeente Leeuwarden met een uitkering of een laag inkomen komen gratis in aanmerking voor
een bezoek van de energiecoach. In samenwerking met de wijkteams gaan we in de wijk aan de slag
voor een lagere energierekening bij minima.
Maak een afspraak met de energiecoach!
Maak gratis en vrijblijvend een afspraak met de energiecoach. Bel met 14 058 of vul het formulier in
op www.slimwoneninleeuwarden.nl/energiecoach. De energiecoach neemt vervolgens contact met
je op en plant een afspraak in.
Direct besparen op je energiekosten
De energiecoach komt kosteloos bij je langs om de bespaarkansen voor je woning in kaart te
brengen. Naast advies biedt de energiecoach een pakket met gratis diensten aan. Dit bestaat uit het
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plaatsen van tochtstrippen, het energiezuinig afstellen van uw cv-ketel en/of het monitoren van je
energieverbruik.




Tel: 14 058
http://www.slimwoneninleeuwarden.nl/energiecoach

Fier
Fier is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier
wil geweld in relaties helpen voorkomen en stoppen en biedt hulp bij de gevolgen van geweld. De
organisatie biedt hulp aan jongens en meisjes, mannen en vrouwen, slachtoffers, getuigen én plegers
van geweld.


Hoofdvestiging Fier Holstmeerweg
1
8936 AS Leeuwarden
Advies en aanmelden

088 – 20 80 000 (24/7) bereikbaar / aanmeldingen@fier.nl
Algemene vragen:

058 – 215 70 84

www.fier.nl

Humanitas
Humanitas helpt mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Dat doen we in de
gemeente Leeuwarden door de inzet van ruim 300 vrijwilligers. Onze vrijwilligers helpen mensen om
op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Onze activiteiten hebben betrekking op de
volgende thema's: eenzaamheid, opvoeden en opgroeien, verlies, detentie en thuisadministratie.





Kantoor: Blokhuisplein 40 (ingang 2e poortgebouw)
Postadres: Postbus 2556 –
8901 AB Leeuwarden
058 - 266 6608
www.humanitas.nl/leeuwarden

Stichting Buurtservicepunt

ANBI

RSIN 857760361

KvK 69161259


leeuwarden@humanitas.nl
Facebook: @ Humanitasleeuwarden

Juridisch loket
Het Juridisch Loket is een landelijke organisatie met 30 vestigingen. In Leeuwarden zijn wij gevestigd
aan de Zuidersingel 2.
Elke dinsdag van 09.00-11.00 is er een inloopspreekuur in Leeuwarden. Onze juristen geven gratis
juridisch advies en/of informatie aan klanten op heel veel verschillende rechtsgebieden. Wij zijn
dagelijks van 09.00-18.00 telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0900-8020 (€ 0,25 p/min).
Op onze website www.juridischloket.nl. is veel informatie te vinden waaronder onze werkwijze en
meest gestelde vragen. Ook kunnen klanten hun vraag via onze website stellen.




0900-8020 (€ 0,25 p/min)
www.juridischloket.nl

Kindpakket
In Nederland zijn er heel veel kinderen die door het lage inkomen van hun ouders niet mee kunnen
doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. Zoals meedoen met voetbal,
muziekles, schoolreisje of je verjaardag vieren. Voor deze kinderen is er Kindpakket.nl! Via één
formulier kunt u hieronder - als ouder - op een eenvoudige manier vergoedingen aanvragen voor
School, Sport, Cultuur, Vrije tijd of andere dingen die belangrijk zijn voor uw kind(eren).
Kindpakket.nl helpt voor Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Jarige Job en
Kinderhulp! Zo kan elk kind – gemakkelijk - meedoen!


https://www.kindpakket.nl 
info@kindpakket.nl

Kredietbank Nederland
Kredietbank Nederland is dé specialist in financieel gezond worden, zijn en blijven. U kunt bij ons
terecht voor het aanvragen van leningen en inkomensbeheer. Heeft u schulden? Dan meldt u zich bij
het wijkteam. De medewerker van het wijkteam zorgt ervoor dat uw aanvraag bij Kredietbank
Nederland terechtkomt.


088 - 62 62 777
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http://www.kredietbanknederland.nl
info@kbnl.nl

Bureau BBW
Kunt u uw financiën onvoldoende regelen? Bijvoorbeeld door lichamelijke of geestelijke beperkingen,
sociale omstandigheden of het hebben van problematische schulden? Bureau BBW van Kredietbank
Nederland helpt u via beschermingsbewind.


088 62 62 777



info@bureaubbw.nl

http://www.bureaubbw.nl/

Ping
Praten over geld, dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Zeker niet als u zich zorgen maakt over uw
financiële zaken. Of als u het moeilijk vindt om grip te houden op uw geldzaken. Bij Ping begrijpen wij
dat. Wij bieden daarom praktische ondersteuning aan iedereen met vragen op financieel gebied. Met
al uw grote en kleine financiële vragen kunt u terecht bij het Ping-loket.
U vindt het Ping-loket in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden.
Vanaf 1 februari 2018 kunt u ook op donderdag van 8.30-12.30 uur terecht bij het Ping-loket in de
bibliotheek in de Blokhuispoort, Blokhuisplein 40, 8911 LJ te Leeuwarden




http://www.ping.nl/Leeuwarden.ashx
info@ping.nl

Kijk voor de openingstijden van het inloopspreekuur op de website

Leger des heils
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg biedt ondersteuning aan kwetsbare mensen.
Er spelen meerdere problemen op verschillende levensgebieden en men weet niet meer hoe ze
zelfstandig uit de problemen kunnen komen. De Leger des Heils medewerker gelooft dat ieder mens
kracht bezit om zijn of haar leven aan te kunnen en helpt hen die kracht te ontdekken. Heel
praktisch, heel gewoon.
Het Leger des Heils gaat voor herstel van het gewone leven.
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Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Bedrijfsbureau werkeenheid Noord
Laan Corpus den Hoorn 108
9728 JR Groningen
050-3172670
www.legerdesheils.nl/noord

Verschillende vestigingen door Noord Nederland
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Mind-Up
MindUp werkt!
Wat kan MindUp bieden? Wij begeleiden mensen met een psychiatrische stoornis of psychosociale
problematiek, die hen beperkt bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. Bij MindUp
zetten we mensen met deze problematiek weer in hun eigen kracht. Onze agogisch geschoolde
medewerkers begeleiden jaarlijks ruim 2.000 mensen bij het (her)vinden van eigen mogelijkheden en
het benutten van maatschappelijke kansen. Door het combineren van dagbesteding en individuele
begeleiding met beschermd of begeleid wonen, zet MindUp haar medewerkers flexibel en gericht in
waar zij nodig zijn.
MindUp heeft verschillende vestigingen in de provincie Friesland, waar onze medewerkers
begeleiding bieden op het gebied van wonen, werken en meedoen. Hier kunnen bijvoorbeeld
trainingen worden gevolgd waar vaardigheden geleerd kunnen worden die nodig zijn bij het wonen
en werken. Of er kan onder begeleiding werkervaring opgedaan worden bij een extern bedrijf of
binnen een werkplek van MindUp. Voor sommigen is het meedoen aan activiteiten een eerste stap
naar herstel.
Kijk voor de verschillende vestigingen en mogelijkheden op onze website, www.mind-up.nl of neem
telefonisch contact op met Aanmelden MindUp op nummer 088-3365666. Onze medewerkers
kunnen dan alle gewenste informatie geven of afspraken maken voor een oriëntatie of bezichtiging
op één van onze vestigingen



Locatie Marshallweg (Hoofdkantoor)
Marshallweg 9
8912 AC Leeuwarden




088-336 56 66 (Algemeen telefoonnummer)
www.mind-up.nl

Openingstijden etc. zie website

Nibud
Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut dat onderzoek doet naar en voorlichting geeft
over de huishoudportemonnee. Onze onderwerpen gaan over rondkomen, sparen, lenen, kortom:
geldzaken in de praktijk. Op onze site vindt u handige gratis rekentools voor verschillende financiële
thema’s. Ook kunt u een persoonlijk budgetadvies krijgen op basis van uw inkomsten en uitgaven. Als
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u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van onze nieuwe
producten en diensten.





Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)
Arthur van Schendelstraat 550
3511 MH Utrecht
030 23 91 350
www.nibud.nl

Openingstijden: op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur

Noordelijke Belastingkantoor
De aanslag waterschapsbelastingen krijgt u in het vervolg van het Noordelijk Belastingkantoor. U kunt
bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld betalen, kwijtschelding en bezwaar. Een
betalingsregeling aanvragen of kwijtschelding of een bezwaar indienen: u doet dat voortaan bij ons.
Veel kunt u zelf aanvragen of regelen op MijnNoordelijkbelastingkantoor op onze website. Wij
voeren de belastingtaken uit voor de waterschappen Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en
Aa’s en voor de gemeenten Groningen, Ten Boer, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Ook handelen
wij verzoeken om kwijtschelding af voor meer dan 30 gemeenten. Op onze website kunt u zien om
welke gemeenten dat gaat.




Postbus 88
9700 AB Groningen
(088) 787 9000
www.noordelijkbelastingkantoor.nl

Bezoekadres

Trompsingel 29
9724 DA Groningen
Openingstijden:
Zonder afspraak: elke werkdag van 09.00 tot 13.00 uur
Met afspraak: elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur

Rechtswinkel.nl
Als particulier of als ondernemer kunt u hier gratis en anoniem uw juridische vragen publiceren en
juridische documenten raadplegen. Uw vragen zullen worden beantwoord door de juristen die zich

Stichting Buurtservicepunt

ANBI

RSIN 857760361

KvK 69161259

op deze website hebben geregistreerd. Alle aangesloten juristen beantwoorden op vrijwillige basis en
naast hun dagelijkse werkzaamheden de vragen van rechtzoekenden.


http://www.rechtswinkel.nl/
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De Schuldencoach
Wij zijn een stichting die zich richt op beschermingsbewind, met of zonder problematische schulden.
We zitten in Leeuwarden en bedienen cliënten in heel Friesland.
Hulpverleners kunnen op onze website een intakeformulier downloaden om een cliënt aan te melden
http://deschuldencoach.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2012/10/intakeformulier-6-1120151.pdf.






Postbus 4540
8902 EM Leeuwarden
058-2998122
www.deschuldencoach.nl
info@deschuldencoach.nl

Bereikbaar : Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 09 – 12 uur
Bezoek alleen op afspraak

Support Fryslan
Support Fryslân is een professionele vrijwilligersorganisatie voor maatjesprojecten. Support Fryslân
richt zich vooral op jongeren tot 27 jaar en kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs.
Voornaamste doel is het vergroten van hun sociale (zelf)redzaamheid en deelname aan de
samenleving. Support Fryslân wil dit bereiken door de doelgroep te koppelen aan maatjes
(vrijwilligers) die regelmatig met hen afspreken.







Schoolstraat 1
8911 BH Leeuwarden 
058-2137861
www.supportfryslan.nl
info@supportfryslan.nl

Facebook:

www.facebook.com/supportfryslan
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Tûmba
Tûmba is het Discriminatie Meldpunt voor Fryslân. Ons werk bestaat uit het signaleren en voorkomen
van discriminatie. Heeft u het gevoel dat u gediscrimineerd bent? Of bent u getuige van
discriminatie? Dan is melden zeker van belang. Door melding te doen van discriminatie kan er in veel
gevallen daadwerkelijk iets aan gedaan worden. ”






Eewal 56
8911 GT Leeuwarden
058 2157771
06 16688279
www.tumba.nl
info@tumba.nl

Openingstijden: ma t/m do van 09.00 tot 17.00 uur

Voedselbank Leeuwarden deelt voedselpakketten uit aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben. Ook willen we
voedselverspilling tegen gaan.
Bedrijven, instellingen, kerken en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. Voedselbank Leeuwarden is
een 100 % vrijwilligersorganisatie.
Wilt u een voedselpakket aanvragen, geld doneren of vrijwilliger worden?
Wij helpen u graag. Kijk op onze website of bel ons.
Voedselbank Leeuwarden: oog voor voedsel hart voor mensen.



Tylkedam 51
8918 LW Leeuwarden



058 – 255 39 94



www.voedselbankleeuwarden.nl



info@ voedselbankleeuwarden.nl

VluchtelingenWerk
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VluchtelingenWerk Noord Nederland in Leeuwarden bestaat uit drie afdelingen:
Gezinshereniging:
De afdeling gezinshereniging ondersteunt statushouders uit geheel Friesland bij hun aanvragen om
gezinshereniging en vele randzaken hieromtrent.
Juridisch:
De afdeling juridisch ondersteunt vluchtelingen / asielzoekers bij procedures en / of terugkeer, maar helpt
ook statushouders bij alle zaken rondom het aanvragen / verlengen van verblijfsvergunningen,
verblijfsvergunning bij geboorte, advies bij scheiding etc.
Integratie:
De afdeling integratie ondersteunt statushouders die in het kader van de taakstelling in Leeuwarden
komen wonen en aan een nieuwe toekomst gaan bouwen bij de huisvesting en allerhande praktische
zaken die hier mee te maken hebben.


VluchtelingenWerk Noord Nederland
Snekertrekweg 37-2
8912 AA Leeuwarden 
058 - 250 41 84

Wellzo
WELLZO: Kracht door Aandacht.
“Wij zijn er heel goed in om mensen tóch te motiveren” . Deze uitspraak verwoordt de ziel van
WELLZO. Het geeft in de kern aan waar de organisatie voor staat. WELLZO weet mensen te
motiveren.
Dat doen we met Jongerenwerk, Vrijwilligerswerk, Mantelzorgondersteuning en verscheidene
projecten. Kijk voor meer informatie op onze website of op onze facebookpagina’s WELLZO en
WELLZO Vrijwilligerswerk.






Zuidvliet 620
8921 EZ Leeuwarden
(058) 30 30 100
www.wellzo.frl
info@wellzo.frl

Openingstijden: ma t/m do 8.45 tot 16.30 uur, vr 10.00 tot 16.00 uur
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Zienn
Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Voor hen hebben we voorzieningen
voor opvang en wonen. Daar maken mensen met begeleiding een nieuwe start. Liever voorkómen we
dat mensen in de (relatief dure) opvang terechtkomen. Thuis zijn mensen op hun best, weten we.
Daarom bieden we ook (crisis)interventie om dakloosheid te voorkomen. We zijn actief in Friesland,
Groningen en Drenthe.




Oostergoweg 1-d8911 MA Leeuwarden
0900 – 118 88 81
www.zienn.nl

Stichting Buurtservicepunt

ANBI

RSIN 857760361

KvK 69161259

