
 

Diaconaal Fonds Westerveld 

Ook in ons land zijn er veel mensen, die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Het aantal 

gebruikers van de voedselbank in de gemeente Westerveld is de afgelopen jaren verdubbeld en het 

aantal mensen met ernstige schuldenproblematiek is sterk toegenomen. Toch merken de diaconieën 

in de dagelijkse praktijk hier weinig van: de mensen om wie het gaat weten de diaconie vaak niet te 

vinden. 

Om die redenen hebben de diaconieën van de PKN afgesloten kerken in de gemeente Westerveld in 

2010 het Diaconaal Fonds Westerveld opgericht. Dit fonds is bestemd om financiële noodhulp te 

verlenen aan mensen die daarvoor niet terecht kunnen bij de officiële instanties. Het bijzondere in de 

opzet van het fonds is dat het is gebaseerd op samenwerking tussen beroepsmatige hulpverleners 

zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en de ‘amateurs’ van de diaconie. De aanvragen 

voor het fonds komen binnen via het AMW en dat dient een tweetal doelen: acute financiële 

problemen zijn vaak onderdeel van een groter geheel waardoor er structurele hulp geboden moet 

worden en de professionals van het A.M.W. kunnen nagaan of hulp via de officiële kanalen niet tot de 

mogelijkheden behoort. 

In de eerste jaren van het fonds hebben we enkele tientallen mensen kunnen helpen. We hebben 

kunnen voorkomen dat mensen hun huis werden uitgezet, dat de waterleiding of de energielevering 

werd afgesloten, dat mensen weer wat geld hadden om boodschappen te doen, dat een gebit 

gesaneerd kon worden. In de meeste gevallen is dat gebeurd dor een gift, in enkele gevallen is een 

renteloze lening verstrekt. 

Het fonds wordt ‘bestuurd’ door een driemanschap uit de diaconieën die besluit over de aanvragen om 

hulp en wordt beheerd door de diaconie van de Hervormde Gemeente in Diever. De deelnemende 

diaconieën zorgen met elkaar voor het geld op basis van een verdeelsleutel die is gebaseerd op de 

inkomsten van elke diaconie. 

 


