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College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Arnhem 

Het kan soms lastig zijn om rond te komen. Hieronder staat informatie van 
organisatie die u misschien kunnen helpen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelrepas  
Met de GelrePas kunt u tegen flinke kortingen, en in sommige gevallen zelfs gratis, 
meedoen aan diverse activiteiten zoals een dagje uit, het volgen van cursussen, 
bezoek aan theater of concert of lid worden van een sportvereniging. De GelrePas is 
gratis. De GelrePas is voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van hun 
gemeente en zij die een ander inkomen ontvangen, tot maximaal 120%. Voor 
gezinnen geldt tot maximaal 130%. 
 
Hulp van de gemeente 
Lukt het niet meer om rond te komen? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? 
Heeft u schulden? Op tijd hulp zoeken geeft rust: ga naar www.arnhem.nl/geldzorgen 
Er is een gratis budgetcheck van de Stichting Rijnstad als u tijdelijk minder inkomen 
heeft. De sociale wijkteams helpen u als u schulden heeft en weer financieel 
zelfstandig wilt worden. Jongeren tot 27 jaar kunnen terecht bij Opr€cht. Samen met 
een buddy gaan ze aan de slag om de schulden bij jongeren te voorkomen en op te 
lossen. En ondernemers kunnen voor gratis advies en financiële hulp terecht bij het 
loket Geldzaken & Ondernemers. Zo krijgen ze weer grip op hun geldzaken en 
toekomstperspectief.  
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Dullertsstichting 
‘Helpen waar hulp nodig is' dat is sinds jaar en dag het doel van de Dullertsstichting. 
Zij helpt inwoners van Arnhem en omgeving die geen of weinig financiële armslag 
hebben. Mensen voor wie aanvullende hulp min of meer noodzakelijk is om mee te 
kunnen draaien in de samenleving. Denk aan gezinnen die hun kapotte wasmachine, 
koelkast of hun versleten matrassen of bedden niet kunnen vernieuwen, kinderen die 
een schoolkamp dreigen mis te lopen of moeders die geen uitzet voor hun op komst 
zijnde baby kunnen kopen. 
Met een gift hoopt de Dullertsstichting die mensen een steuntje in de rug te bieden 
en hun sociale of maatschappelijke mogelijkheden te vergroten. Deze hulp wordt 
zowel aan particulieren als instellingen geboden in het werkgebied: Arnhem, 
Gemeente Rheden, Gemeente Renkum, Westervoort, Duiven, Huissen en Rozendaal.  
Voor meer informatie: www.dullertsstichting.nl. Voor overleg kunt u contact 
opnemen tijdens het telefonisch spreekuur, op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur, tel 
026 442 51 92. 
 
Stichting Sint Nicolai Broederschap 
De Stichting Sint Nicolai Broederschap helpt inwoners van Arnhem en omgeving die 
geen of weinig financiële armslag hebben. Mensen voor wie aanvullende hulp 
noodzakelijk is om mee te kunnen draaien in de samenleving. Denk aan ouderen die 
hun kapotte wasmachine of koelkast niet kunnen vervangen, gezinnen die hun 
versleten matrassen of bedden niet kunnen vernieuwen of ondersteuning van 
(opvang van) dak- en thuislozen. Met een gift bieden ze mensen een steuntje in de 
rug en helpen ze hun sociale of maatschappelijke mogelijkheden te vergroten. Ze 
bieden hulp aan zowel particulieren als instellingen in het  werkgebied: Arnhem, 
Gemeente Rheden, Gemeente Renkum, Westervoort, Duiven, Huissen en Rozendaal.  
Voor meer informatie zie: www.nicolaibroederschap.nl. Voor overleg kunt u contact 
opnemen tijdens het telefonisch spreekuur, op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur, tel 
026 442 51 92. 
 
Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis 
Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis helpt jeugd en jongeren van 25 jaar of 
jonger die in het werkgebied: Arnhem, Gemeente Rheden, Gemeente Renkum, 
Westervoort, Duiven, Huissen en Rozendaal wonen. Helaas lukt het niet altijd dat 
jongeren zich positief kunnen ontwikkelen omdat daarvoor de middelen ontbreken. 
Denk aan de aanschaf van schoolboeken, een noodzakelijke laptop of in sommige 
gevallen het lesgeld. Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis probeert dan te 
helpen door financiële middelen beschikbaar te stellen, zodat jeugd en jongeren toch 
de kans krijgen zich te ontplooien. De stichting geeft zowel steun aan individuen als 
aan Arnhemse organisaties.  
Voor meer informatie zie: www.burgerennieuweweeshuisarnhem.nl.  
Voor overleg kunt u contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur, op 
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur, tel 026 442 51 92. 
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De Hubers Stichting 
De Huber Stichting steunt het jeugd- en jongerenwerk in Arnhem met een financiële 
bijdrage. 
Het gaat om bedragen van maximaal € 1000.  
Er kan gedacht worden aan ondersteuning van kindervakantiewerk, jeugdkampen, 
speel-en spelmateriaal en nieuwe kleinschalige jeugdwelzijnsinitiatieven op 
buurtniveau. 
Ook kunnen allerlei initiatieven en activiteiten voor de jeugd in achterstandswijken 
en nieuwe woongebieden een steuntje in de rug goed gebruiken. U kunt een brief 
met motivering sturen naar Hubers Stichting, p/a Beethovenlaan 3, 6881 PE Velp. 
Voor informatie kunt u bellen naar nummer 026 4420720. 
 

 
 
Kledingbank 
De Kledingbank verstrekt goede bruikbare kleding aan mensen die dit hard nodig 
hebben, maar dit zelf niet kunnen betalen. Om kleding uit te kunnen zoeken, heeft u 
een verwijzing van een hulpverlener nodig. Bijvoorbeeld een arts, 
wijkverpleegkundige, hulpverleners, mensen werkzaam bij kerken, moskeeën, 
scholen of gemeentelijke instellingen. Zie www: kledingbankarnhem-eo.nl. 
 
Kledingwinkel  
Het Korps van het Leger des Heils Arnhem heeft een kledingwinkel op Hoefbladlaan 
38 (Malburgen-west, tegenover Jan Linders). Hier kunt u voor een klein prijsje goede 
(gedragen) kleding kopen. Het aanbod wordt regelmatig ververst en bestaat uit 
dames- heren-, en kinderkleding en schoenen.  
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De tweedehandskledingwinkel is geopend op dinsdag en vrijdag van 13.00  tot 16.00 
uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 10.00  tot 14.00 uur. 
 
Kledinghoekje Inloophuis Sint Marten van Slichtenhorststraat  
Bij het diaconaal centrum aan de Van Slichtenhorststraat 34 kunt u voor een heel 
klein bedrag goede, gedragen kleding kopen.  
Eens in de week is het kledinghoekje geopend, met veel dames- en kinderkleding.  
Voor meer informatie neem contact op met: maarten@inloophuissintmarten.nl 
 
ECO vrede 
ECO vrede stelt huisraad en kleding beschikbaar voor mensen met een krappe beurs. 
Ook helpen ze met het schrijven van een brief of bij computerproblemen. Op 
werkdagen kun je hier terecht van 9.15  tot 16.00 uur. Graag vooraf bellen met 
nummer 06 49367877,  Middachtensingel 1, 6825 HG Arnhem. 
 
Het Vincentrum  
Het Vincentrum is een kringloopwinkel zonder winstoogmerk. In de winkel vindt u 
veel gebruikte goederen, zoals servies en bestek, huishoudelijke apparatuur, 
computers , boeken, huisraad en 2e hands kleding tegen een vriendelijke prijs.  
Voor de openingstijden zie: www.vincentrum-arnhem.nl. 
 

Energiebank regio Arnhem 

Energiebank regio Arnhem helpt Arnhemse minima om de energierekening blijvend 
te verlagen. Met behulp van energiecoaches, vrijwilligers,  doorlopen huishoudens 
een traject van energie bewustwording, waarin zij gestimuleerd worden om energie 
te besparen. Daarnaast ontvangen huishoudens een pakket met energiebesparende 
producten. Gemiddeld kan de energierekening wel € 200,- per jaar naar beneden. 
Aanmelden kan via www.energiebankregioarnhem.nl.  
 

Voedselbank  
Een voedselpakket is een noodoplossing. U kunt er niet een hele week van eten, het 
is een aanvulling. De inhoud wisselt, omdat de voedselbank afhankelijk is van wat ze 
krijgt. Elke week wordt een zo voedzaam mogelijk pakket samengesteld. Een 
voedselpakket aanvragen kan uitsluitend via hulpverleners.  
Zie: www.voedselbankarnhem.nl. 
 
Broodverstrekking 
ECO Vrede verstrekt gratis brood en levensmiddelen aan mensen met een krappe 
beurs (Gelrepas). 

• in de Salvatorkerk, Salvatorplein 274, op maandag, - en vrijdagochtend van 
10.30 - 11.00 uur 

• via Inloophuis Sint Marten, Van Slichtenhorststraat 34, op dinsdag en  
donderdag vanaf 11.30 tot 12.00 uur  
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• in de loods Middachtensingel /Singravenlaan, dinsdag 12.00 - 12.30 uur  
• in MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7, vrijdag 11.45 - 12.30uur  

 

Voor meer informatie zie: www.broodbank.nl. 
 

 
De Blauwe Tomaat  
Groente en fruit zijn bij SRV wagen De Blauwe Tomaat super laag geprijsd. En daarom 
misschien wel nog lekkerder. Iedereen is van harte welkom om hier haar 
boodschappen te doen. Ook staat er buiten een terrasje waar je gezellig een kopje 
koffie of thee kan komen drinken. Zij komen wekelijks in een aantal Arnhemse 
wijken. Zie: www:facebook.com/deblauwetomaat of 
www.instagram.com/deblauwetomaat. 
 
 
 
 
Stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden  
De Stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden stelt zich ten doel om kinderen uit die 
gemeenten de mogelijkheid te bieden om mee te doen, als er thuis weinig financiële 
middelen beschikbaar zijn. Met bijvoorbeeld het verschaffen van een fiets of een 
computer/laptop om huiswerk te maken. Daarnaast ondersteunt Leergeld door een 
deel van de kosten op zich te nemen voor schoolkampen, excursies en andere 
activiteiten, zoals vakantiekampen. In voorkomende gevallen kunnen kinderen ook 
een beroep doen op Leergeld voor het lidmaatschap van een sportclub, muziekles, 
kunstzinnige vorming, of scouting. Ook meldt Leergeld kinderen aan bij Jarige Job 
voor een verjaardagsbox. 
Aanmelden kan via www.leergeldarnhem.nl. 
 
Speelstoet  
Bij Speelstoet kunnen kinderen drie keer per jaar gratis tweedehands speelgoed 
uitzoeken. Ouders die in het bezit zijn van een Gelrepas kunnen via de website een 
afspraak maken om in de winkel speelgoed uit te zoeken. Dan wel uw Gelrepas en 
identiteitsbewijs meenemen.  
Zie: www.speelstoet.nl. 
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Stichting Jarige Job  
In Nederland zijn 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er 
geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een 
verjaardagsbox t.w.v. €35,-.  
Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis en op school.  
Zie: www.stichtingjarigejob.nl. 
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