
Schaarsbergen

SpringLevend Jongeren: diverse activiteiten in S'bergen www.springlevend.nl

Arnhem-west

Leef! Koffiemiddag met buurtbewoners in Het Dorp www.leef-arnhem.nl

Integratiehuis Eritreeërs: taalondersteuning, naaicafé, voorlezen aan kinderen www.integratiehuis.nl

Transvaalbuurt

Stadsklooster Zingeving, meditatie www.stadskloosterarnhem.nl

Sint-Marten

Inloophuis Een breed scala aan ontmoetingen en activiteiten www.inloophuissintmarten.nl

Buurtpastoraat Huisbezoeken in de wijk www.eusebiusparochie.nl

Klarendal

Villa Klarendal Maaltijden, huisbezoeken, boodschappenactie www.villaklarendal.nl

Geitenkamp

Buurtkerk Geitenkamp Maaltijden, huisbezoeken, gemeenschap vormen www.buurtkerkgeitenkamp.nl

Buurtmoestuin Tuinieren https://www.facebook.com/Buurtmoestuin-Vlindertuin-Geitenkamp-2013103488771662/

PZ Vluchtheuvel Open Huiskamer, wekelijkse maaltijd www.vluchtheuvel.org

Paasberg

Het Vincentrum Kringloopwinkel www.vincentius-arnhem.nl/het-vincentrum

Centrum

D3rde Verdieping Zingeving en levensvragen, scala aan bijeenkomsten en workshops www.d3rdeverdieping.nl

Koepelkerk Gevangeniswerk, rust en verstilling, stiltewandelingen in de natuur www.koepelkerk.nl www.frisseluchtarnhem.nl

Spijkerkwartier

Kruispunt Huiskamer voor dak- en thuislozen www.stichtingkruispunt.nl

Presikhaaf

Turkiyem Moskee Uitgiftepunt Voedselbank www.facebook.com/HDVArnhemTurkiyemCamii

Oase Presiklife Kledingwinkel, taalles, lunch www.oasearnhem.nl

Een overzicht van een deel van de hulpverlening vanuit kerken, moskeeën en verwante instellingen in de wijken van Arnhem

- deze lijst heeft niet de bedoeling om volledig te zijn - 



Statenkwartier

Statenkwartier Voormekaar Hulp bij klussen en tuinieren, maaltijden www.arnhemse-broek.nl/nieuws/2020-10-01/5092/statenkwartier-voormekaar

Het Broek

Het Fort Kinderen: sport, spel, sociale vaardigheden, gezond eten www.hetfort.org/locaties/3/arnhem-t-broek

Schuytgraaf

Hemelsbreed Gezinnen en singles: kleine open groepen, gesprekken rondom zingeving www.hemelsbreed.info

Elderveld

Leger des heils Open huis, maaltijd, breigroep, spreekuur schuldpreventie www.legerdesheils.nl/locatie/korpsarnhem

Youth for Christ Welzijnswerk jongeren www.arnhem.yfc.nl

Malburgen

Islamitisch Centrum Computer- en taallessen www.sicazuid.nl

Kruiskerk Soepcafé www.kruiskerk-arnhem.nl

Leger des heils 2e-hands kledingwinkel www.legerdesheils.nl/locatie/kledingwinkel-arnhem

Protestantse Gemeente Marktkraam: koffie of thee, praatje of gesprek www.pgarnhem-zuid.nl/ontmoeten/

CityHearts Vrouwen: naaicafé, vrouwenatelier, taalondersteuning, wandelingen www.cityheartsnederland.nl/nieuws/

Immerloo

P.I. (gevangenis) Kerk met stip Gesprekken, gezelligheid, steun bij resocialisatie www.koepelkerk.nl/kerk-met-stip

Stadsbreed
Meerdere afzonderlijke diaconale instellingen en fondsen voor financiële ondersteuning van inwoners en projecten, waaronder:

RK Parochiale Caritas Instelling www.eusebiusparochie.nl/index.php/pcicaritas

Protestants college van diakenen www.diaconiearnhem.nl

Vincentius Vereniging www.vincentius-arnhem.nl

Raad van kerken - Eef Sybesma Fonds www.rvkarnhem.nl/welkom/eef-sybesma-fonds

Verder zijn er veel samenwerkingsverbanden tussen kerken, moskeeën en andere welzijnsorganisaties (mbt armoedebestrijding, eenzaamheid, wijkwerk etc)

Kijk voor een uitgebreid overzicht ook eens op de site van het OKO: www.okoarnhem.nl


