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Een duwtje in de rug!

Helpt u ons helpen?
Stichting Herstel is afhankelijk van 
donateurs. Wij zijn dan ook heel 
blij met mensen of organisaties die 
ons financieel of op een andere 
manier willen ondersteunen.

Giften zijn welkom op banknummer 
NL 74 INGB 0000 3600 13 ten 
name van Stichting Herstel.

Wilt u liever op een andere manier 
helpen? Bijvoorbeeld door een dienst 
of goederen aan te bieden? Mailt u 
dan naar info@stichtingherstel.nl



Wie helpen wij?

Stichting Herstel is er voor inwoners van de 
Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen 
van 16 jaar en ouder die in een crisissituatie zijn 
beland. Zij krijgen al hulp van diverse instanties 
en zijn goed op weg hun leven weer op te 
pakken. Het enige wat nog ontbreekt is wat 
praktische hulp die hen net dat laatste zetje kan 
geven.

Gift of hulp in natura

Wij helpen met een gift. Ook hulp in natura 
is soms mogelijk. Alleen professionele 
hulpverleners van erkende instellingen kunnen 
een hulpvraag indienen. Het moet altijd gaan 
om hulp met een incidenteel karakter, die niet 
via een voorliggende voorziening verkregen kan 
worden.

Criteria
•	 Minimumleeftijd van 16 jaar.
•	 Woonachtig in Stedendriehoek Apeldoorn, 

Deventer, Zutphen.
•	 Geldt in beginsel niet voor het aflossen  

van schulden en voor de gevolgen van 
strafbare feiten.

•	 Een gift kan maximaal € 500 bedragen.
•	 Aanvragen kunnen enkel ingediend worden 

door professionele hulpverleners.

Een	kleine	financiële	bijdrage	
maakt soms een groot verschil

Mensen in crisissituaties krijgen op vele 
manieren hulp. Soms is er ook gewoon wat 
financiële steun nodig. En dan biedt Stichting 
Herstel uitkomst. Met een gift of met hulp in 
natura. Bijvoorbeeld om de borg voor een 
woning te betalen, of om een cursus te kunnen 
volgen die de kansen op de arbeidsmarkt 
vergroot. Op deze manier helpen wij mensen 
sneller terug te keren in de maatschappij.

Hoe helpt Stichting Herstel?

Een ID-kaart voor Angelique
Angelique had geen geld voor een ID-kaart. 
Daardoor was het voor haar onmogelijk om zich 
in te schrijven en een uitkering aan te vragen. De 
stichting heeft ervoor gezorgd dat zij een ID-kaart 
kon aanschaffen. Samen met haar begeleider pakt 
ze nu de praktische zaken aan.

Tweedehands	fiets	voor	Martin
Martin had met veel moeite werk gevonden, maar 
had geen mogelijkheid om er te komen. Geld om 
met de bus te gaan had hij niet; een fiets bezat 
hij ook niet. Samen met zijn begeleider heeft hij 
inmiddels een knappe tweedehands fiets gekocht 
met bijbehorend goed slot.

Borg voor William
William woont al een tijdje in de crisisopvang en 
zou zelfstandig met begeleiding kunnen wonen.  
De Stadsbank regelt de aflossing van zijn schulden. 
Hij heeft niet kunnen sparen en kan ook niet 
terugvallen op ouders. Om de hulpverlening, zijn 
zelfstandigheid en zijn ontwikkeling niet te laten 
stagneren, krijgt William een bedrag om de borg 
van zijn nieuwe kamer te betalen.


