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5. HET PROJECT 
 
Stichting Racham zet zich in voor vrouwen, die uit een kwetsbare situatie (onder andere prostitutie) 
komen, door middel van tijdelijke huisvesting in een woon-leerhuis, het Rachamhuis. Dit is een plek 
waar ze op verhaal kunnen komen en een start kunnen maken met de opbouw van een nieuw leven.  
In het Rachamhuis vormt een beheerdersgezin een naaste buur en biedt aandacht en ondersteuning 
aan deze vrouwen. Stichting Racham richt zich op die vrouwen die er zelf voor kiezen om uit te 
stappen. In mei 2020 is in het Regentessekwartier een herenhuis aangekocht waar vanaf 1 
september 2020 begonnen is met de verbouwing.  
 

Racham is Hebreeuws voor barmhartigheid, compassie, nabijheid en ontferming. Waarden 
van waaruit wij de vrouwen in hun proces willen steunen en huisvesten.  
 

Project Rachamhuis: verbouwing en inrichting van woon-leerhuis  
Het doel van dit project was het realiseren van het Rachamhuis. Het aangekochte huis bestaat uit 
een woning op de begane grond die wordt bewoond door het beheerdersechtpaar Hans en Marieke 
Dingemanse met hun gezin. De bovenverdiepingen bevatten zes studio’s waarin vrouwen voor 
maximaal twee jaar zelfstandig kunnen wonen. Twee van de zes studio’s zijn geschikt voor vrouwen 
met kinderen. Een zevende kamer biedt ruimte als logeerkamer of crisiskamer. In de woon-
leefkeuken, de ontmoetingsruimte op de begane grond is er de mogelijkheid om ‘aan de keukentafel’ 
samen te eten, koffie te drinken en eventueel activiteiten te houden. Deze ‘ontmoetingskeuken’ ligt 
aan de voorkant van het pand en wordt ook gebruikt voor nazorgbijeenkomsten en workshops waar 
ook vrouwen die uitgestapt zijn en al zelfstandig wonen vanuit de wijk welkom zijn. Er wordt hiermee 
voorzien in sociale steun en bekrachtiging van hun zelfredzaamheid. 
 
Stichting Racham vormt een brugfunctie in informele ondersteuning en coaching van ex-prostituees 
en werkt nauw samen met professionele maatschappelijke organisaties op het gebied van 
psychosociale zorg en reïntegratie en jobcoaching. Verder wordt samengewerkt met 
vrijwilligersorganisaties en kerken om een netwerk van vrijwilligers te vormen dat inzetbaar is voor 
het opbouwen van sociale contacten en andere taken. Elke bewoner wordt in samenspraak met de 
maatschappelijk werker gekoppeld aan een maatje. 
 
Noodzaak en urgentie 
Voor veel prostituees is het zeer moeilijk om de stap te zetten te stoppen met hun werk en een 
nieuwe toekomst op te bouwen. Ook al is de wil aanwezig, velen zien niet hoe ze dit daadwerkelijk 
kunnen realiseren. De huidige coronacrisis toont de nood en de kwetsbaarheid van vrouwen aan die 
in de prostitutie werken. De crisis is ook voor velen aanleiding om te besluiten te stoppen met hun 
werk. Daarbij ontbreekt het hen aan goede ondersteuning, sociaal netwerk en huisvesting om 
daadwerkelijk stappen te kunnen zetten en een nieuw leven op te bouwen.  

 

6. STICHTING RACHAM 

Stichting Racham biedt ex-prostituees vanuit christelijk diaconaal perspectief (tijdelijke) huisvesting 
in het Rachamhuis. Hier kunnen ze op adem komen en een start maken met de opbouw van een 
nieuw leven. Een leven waarin ze eindelijk zichzelf kunnen zijn, en wellicht zelfs de dromen die ze 
ooit droomden, waar kunnen maken.  
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Terugval verkleinen 
In Den Haag werken elke dag ongeveer 800 vrouwen als raam- prostituee. Eruit stappen is moeilijk. 
Het betekent een stap in het onbekende, waarbij je heel veel achterlaat. Ook je sociale netwerk aan 
vrienden en bekenden. Hoe graag ze ook willen stoppen, vrouwen vallen vaak toch terug doordat ze 
eenzaam zijn, hoge huren hebben en er geen perspectief is op iets anders.  

Een nieuwe start, voor een nieuw leven  
Met het Rachamhuis wordt deze vrouwen een plek geboden, waar ze een eigen huishouden kunnen 
draaien, een sociaal netwerk kunnen opbouwen en een andere beroepskeuze kunnen maken.  

2.1 Missie en visie 

Wij geloven dat er voor iedere vrouw een weg naar vrijheid en herstel mogelijk is. Dat hun verleden 
niet bepalend is voor hun de toekomst, en dat onrecht en afhankelijkheidsrelaties niet het laatste 
woord hebben. 
Daarom willen wij vrouwen die een nieuw leven willen opbouwen, huisvesten en steunen. We willen 
met hen een kleine woongemeenschap vormen waarbinnen ervaren kan worden wat ‘gezond 
samenleven’ en het hebben van ‘vertrouwde relaties’ inhoud. Een plek waar deze vrouwen, 
eventueel en indien mogelijk met kind, hun dromen weer tot leven kunnen roepen en waar kunnen 
gaan maken. 
Voor vrouwen die uit willen stappen is woonruimte waar veiligheid, aandacht, ondersteuning en 
begeleiding geboden wordt, nodig. Het is van belang dat ex-prostituees een veilige en steunende 
omgeving ervaren waar zij in hun eigenwaarde worden gesterkt; een plek van waaruit ze nieuwe 
contacten op kunnen doen en zinvol werk en of andere dag invulling kunnen zoeken. 
 

2.2 Doelgroep 
Stichting Racham richt zich op vrouwen van elke leeftijd, die de keus gemaakt hebben om te stoppen 
met prostitutie en ondersteuning nodig hebben bij het opbouwen van hun nieuwe toekomst.  
Vrouwen, vanaf 18 jaar, die uit het buitenland komen kunnen ook ondersteund worden bij het 
voorbereiden van terugkeer naar het land van herkomst om daar een nieuw leven op te bouwen. 
Voorwaarde is dat de vrouwen niet verslaafd zijn en legaal in Nederland verblijven. 
Ook kan het voorkomen dat er een vrouw zwanger is of nog kinderen heeft. Twee van de zes studio’s 
in het Rachamhuis zijn daarom geschikt gemaakt voor vrouwen met kinderen. 
 

2.3 Samenwerkingspartners en personeel 
De woonfaciliteit van Stichting Racham wordt aangeboden als mogelijkheid binnen het 
uitstapprogramma van Stichting Shop en Stichting De Haven. Het verblijf in het Rachamhuis is een 
belangrijk hulpmiddel in het traject van een uitstapprogramma. Daarom is het verblijf alleen mogelijk 
in combinatie met de hulpverlening door een maatschappelijk werker vanuit Stichting De Haven, 
SHOP, of een andere organisatie. Deze organisaties bieden professionele begeleiding, 
schuldhulpverlening, traumahulpverlening en herstel van (familie) relaties. Door de maatschappelijk 
werker worden indien noodzakelijk een jobcoach ingezet of een psycholoog als er sprake is van ggz-
problematiek. Informatie over het wonen en leven van de vrouwen kan alleen uitgewisseld worden 
tussen beheerdersvrouw en maatschappelijk werker als de bewoonster daar toestemming voor 
geeft. De wijze waarop wordt samengewerkt tussen Racham en de andere 
hulpverleningsorganisaties wordt vastgelegd in samenwerkingsafspraken. 
 
Het team van Stichting Racham bestaat uit het beheerdersgezin en vrijwilligers. 
Om de continuïteit te waarborgen, bijvoorbeeld wanneer het gezin op vakantie gaat, zijn er twee 
echtparen die elk als een ‘vervangend-echtpaar’ de functie van beheerder kunnen waarnemen en 
tijdelijk verblijven in de woning.  
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Bij het Rachamhuis wordt een team van vrijwilligers betrokken. Denk hierbij aan vervangers van het 
echtpaar bij langdurige afwezigheid, kookvrijwilligers, schoonmaakvrijwilligers, 
onderhoudsvrijwilligers en iemand die de (huur)administratie doet. Vrijwilligers die de vrouwen 
(extra) individueel kunnen ondersteunen zullen worden gezocht via Stichting De Haven of bij 
bestaande vrijwilligersorganisaties zoals STEK, Budgetmaatjes en kerken. 
 

2.4 Rol van het beheerdersgezin 

De vrouw van het beheerdersgezin, Marieke, verricht haar werk vanuit de Stichting. Het is haar taak 
‘er te zijn waar nodig’. Zij coacht de vrouwen en biedt woonondersteuning. Ze helpt de vrouwen zich 
veilig te voelen in het ‘gewone leven’. De vrouwen werken aan hun individuele begeleidingsdoelen 
en kunnen een beroep doen op de vrouw van het beheerdersgezin als het gaat over de invulling van 
het dagelijkse leven, zaken waar ze mee zitten of gewoon voor een praatje om ‘even op verhaal te 
komen’. De beheerster stelt zich hierin gelijkwaardig op als een soort ‘buurvrouw’. Ze stimuleert de 
vrouwen om aan hun begeleidings- doelen te werken, ondersteunt hen in het zoeken van zinvolle 
(vrije) tijdsbesteding. Ook kan ze de vrouwen ondersteunen in het opbouwen van een nieuw 
netwerk. Het gezin fungeert als steunende sociale omgeving waarop desgewenst een beroep gedaan 
kan worden. 
Om de continuïteit te waarborgen in die situaties dat het gezin op vakantie gaat of enkele dagen weg 
is, zijn er twee echtparen die vrijwillig als een ‘vervangend-echtpaar’ de functie van beheerder kan 
waarnemen en tijdelijk verblijven in de beheerderswoning. 
 

3. DOELSTELLING: RENOVATIE EN VERBOUWING  
 
De stichting heeft een huis aangekocht in het Haagse Valkenboskwartier. Het mooie pand, daterend 
uit 1890 dient geschikt te worden gemaakt voor het doel van de organisatie.  
 
Op de begane grond zal een de beheerderswoning worden ingericht, bestaande uit een aantal 
privévertrekken zoals woonkamer en slaapkamers. Ook het achterhuis zal daarvoor worden ingezet.  
De huidige grote woonkamer op de begane grond zal worden gesplitst. De voorkant zal worden 
verbouwd en ingericht als grote woonkeuken, te gebruiken door het beheerdersechtpaar én tevens 
in te zetten als dé ontmoetingsplaats van de woongemeenschap. Op de benedenverdieping zijn de 
houten vloeren vergaan, ze zullen daarom worden vervangen.  
De tuin achter het huis zal opnieuw worden ingericht en geschikt gemaakt worden voor ontmoeting 
van het beheerdersgezin en de bewoners van de appartementen.  
 

  
 
Op de eerste verdieping komen twee appartementen. Hiervoor kunnen de bestaande kamers en 
badkamers en toiletten geschikt worden gemaakt. Onder andere is daarvoor nog schilderwerk nodig 
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en de brandveiligheid moet zijn gegarandeerd. Dit geldt voor alle verdiepingen van het pand. Er komt 
een gezamenlijke keuken op deze verdieping, geschikt om gebruikt te worden voor de bewoners van 
deze appartementen.  
 
Op de tweede verdieping komen eveneens twee appartementen. Hiervoor moet deze verdieping 
opnieuw worden ingedeeld en zijn verbouwingen nodig. Elk appartement bestaat uit een kamer en 
badkamer met toilet. Verder komt ook op deze verdieping een gezamenlijke keuken, geschikt om 
gebruikt te worden voor de bewoners van deze appartementen. 
 
De zeer gedateerde zolderetage zal worden 
verbouwd zodat ook op deze etage eveneens twee 
appartementen worden gebouwd. Elk 
appartement bestaat uit een kamer en badkamer 
(met toilet). Verder komt ook op deze verdieping 
een gezamenlijke keuken, geschikt om gebruikt te 
worden voor de bewoners van deze 
appartementen. 
 
Het pand uit 1890 is niet monumentaal maar de 
buitenkant is wel beschermd stadsgezicht. Bij de 
renovatie zullen zoveel mogelijk stijlelementen uit 1890 behouden blijven. Verder zullen bij de 
renovatie en verbouwing zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen worden genomen. 
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4. RESULTATEN 
 

4.1. Verbouwing 
Met hulp van ruim 60 vrijwilligers en vele professionele 
bedrijven is er gesloopt, verbouwd en geschilderd.   
Bij de sloopt werd geconstateerd dat de electra 
verouderd en onveilig was. Ook waren er nog 
verouderde gevaarlijke gasleidingen aanwezig. Er is 
nieuwe electra aangelegd en ook de gas- en 
waterleidingen zijn volledig vernieuwd. Voor de 
centrale verwarming zijn er 3 nieuwe ketels 
opgehangen.  
Er zijn 6 studio’s en een logeerkamer gerealiseerd op de 
etages.  
Op de 3e verdieping 2 studio’s die volledig zelfstandig 
bewoond kunnen worden. Om deze verdieping goed te 
kunnen bereiken is een nieuwe trap geplaatst. 
Op de 2e verdieping zijn 2 studio’s en een logeerkamer 
gerealiseerd. Hiervoor zijn 2 nieuwe badkamers gerealiseerd. 
Deze kamer is ook te benutten als slaapkamer bij een studio 
zodat er een vrouw met kind kan verblijven. 
Op de 1e verdieping zijn 2 studio’s gerealiseerd. Eén studio is 
voor een vrouw met kind geschikt. Tevens is er op deze 
verdieping een was- en droogruimte gemaakt. Alle 
vrouwen kunnen hier hun kleding wassen en drogen.  
Op de begane grond, die gebruikt wordt door het 
beheerdersgezin, is de volledige houten vloer vervangen 
door een betonnen vloer met vloerverwarming. Er is een 
nieuwe indeling gemaakt met een grote leefkeuken voor 
gezamenlijk gebruik, een zitgedeelte, 3 slaapvertrekken, 
badkamer, berging en kantoor. 
 
 

4.2. Inrichting 
Op de derde etage zijn 2 nieuwe keukenblokjes neergezet 
alsook 2 airco’s opgehangen. Alle etages zijn voorzien van 
pvc-vloerbedekking met geluidsisolerende ondervloer. Alle 
trappen en overlopen zijn voorzien van vloerbedekking. In 
de was- en droogruimte staan een wasdroger en 
wasmachine. Alle studio’s zijn voorzien van verduisterende 
gordijnen. In alle ruimtes is verlichting aangebracht. 
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Op de begane grond is professionele keuken met kookeiland 
geplaatst. De keuken is voorzien van oven, vaatwasser, 
Quooker en koffiemachine. In de keuken staat een lange tafel 
met stoelen zodat er met alle vrouwen tegelijk gegeten kan 
worden. Het zitgedeelte van het beheerdersgezin is 
afgescheiden middels een glazen wand van de leefkeuken.   
 
 

4.3. Opening 
Op 25 maart 2021 is het Rachamhuis feestelijk geopend. In de 
middag bracht Kavita Parbhudayal, Wethouder Zorg van de 
Gemeente Den Haag een bezoek aan het Rachamhuis. ’s Avonds 
verzorgden we een livestream vanuit de leefkeuken. Daarin 
lieten we foto’s van de verbouwing zien, maakten we kennis met 
de eerste bewoonsters en ontvingen we felicitaties van 
verschillende betrokken bedrijven, relaties en andere 
betrokkenen. Er hebben ruim 600 mensen naar de livestream 
gekeken.  
 

4.4. Praktijk 
Op 18 maart 2021 heeft de eerste bewoonster haar intrek genomen in een studio. Inmiddels 
wonen er 6 vrouwen in het Rachamhuis, waarvan 2 vrouwen met een kind. Iedere week 
wordt er met verschillende vrouwen en het beheerdersgezin samen gegeten.  
Het aanbod van het beheerdersgezin bestaat uit: 

- Mentale steun bij het verwerken van trauma’s uit het verleden; 
- Aandacht en waardering, opbouwen zelfrespect; 
- Hulp bij praktische zaken zoals bijvoorbeeld inschrijven bij banken en verzekeringen; 
- Begeleiding bij afspraken zoals bijvoorbeeld ziekenhuis of fysiotherapie; 
- Faciliteren van vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding en het leren van de 

Nederlandse taal; 
- Hulp bij het inrichten van het appartement; 
- Tips en steun bij het volgen van onderwijs; 
 

Het feit dat het beheerdersgezien beschikbaar en present is, geeft de bewoonsters een 
gevoel van veiligheid en helpt hen tot rust te komen, plannen te maken. Hun geloof in de 
toekomst groeit en men ontwikkelt zelfvertrouwen. 
 
Iedere woensdag wordt in de leefkeuken een workshop ‘Zeepmaken’ gegeven. Dit wordt 
gedaan samen met de sociale onderneming The Beautiful Unseen 
(www.thebeautifulunseen.nl). Hier nemen ook vrouwen aan deel die uitgestapt zijn maar 
niet in het Rachamhuis wonen.  
Iedere week is er een sportcoach aanwezig die de vrouwen coacht in het verminderen van 
stress in hun lichaam. 
 

http://www.thebeautifulunseen.nl/
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4.4. Vrijwilligers & Samenwerking 
Voor de volgende taken zijn vrijwilligers betrokken: 

- Bestuur: 5 personen 
- Intake-ondersteuning: 1 persoon 
- Huiswerkondersteuning: 1 persoon 
- Taalles: 3 personen 
- Beheerdersechtpaar: 2 personen 
- Vervangend beheerders: 4 personen (2 echtparen) 
- Sportcoach : 1 persoon 

 
Voor de inhuizing en levering van gebruikte inventaris wordt samengewerkt met Stichting 
Present Den Haag.  
De professionele begeleiding van de vrouwen wordt gedaan door Stichting de Haven (2 
vrouwen) en Stichting Hulp en Opvang Prostituees (SHOP) (4 vrouwen). 
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5. FINANCIEN 
  

 

5.1 Financieel resultaat 
De projectinkomsten dekking volledig de projectuitgaven waardoor het eindresultaat nihil 
bedraagt. De projectuitgaven zijn met circa 379.000 euro zo’n 3,5% hoger dan begroot. Het 
project is uitgevoerd in overeenstemming met het plan. Vooral de uitgaven van de 
zolderetage en de wandafwerking zijn hoger uitgevallen dan eerder geraamd. Nieuwe 
plannen voor de zolderetage zijn gemaakt omdat de oorspronkelijke plannen voor niet 
konden worden gerealiseerd. De wandafwerking is hoger uitgevallen vanwege meerwerk en 
bovendien is meer gebruik gemaakt van professionals dan vrijwilligers. De sociale-
beperkingen en avondklok hebben ervoor gezorgd dat de inzet van vrijwilligers hierbij lager 
is dan geraamd.  
  
Van de nice-to-have posten (zie definitieve begroting) is alleen de airco op de zolderetage 
gerealiseerd binnen de projectperiode. Deze uitgave is opgenomen in het financieel verslag. 
 
 

5.2 Begroting 
Het financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met de definitieve projectbegroting 
de dato 4 oktober 2021.  
 
 

5.3 Looptijd project 
De projectperiode loopt vanaf 1 september 2020 tot en met 31 mei 2021. 
 
 

5.4 Valuta 
Alle bedragen luiden in hele euro’s. 
 
 

5.5 Overzicht van Inkomsten en Uitgaven 
Het overzicht van inkomsten en uitgaven van het gehele project is opgenomen op de 
volgende pagina.  
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Financieel verslag project ‘Renovatie, verbouwing en inrichting woon-leerhuis Racham’ 
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5.6 Overzicht fondsen en giften met specifieke bestemming 
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U I T G A V E N

Verbouwing- en renovatie

21.493 21.493

Vergunningen en leges 572 572

Begane grond 59.456 59.456

1e verdieping 9.366 9.366 0

2e verdieping 15.390 7.695 7.695

Zolderetage 40.646 10.634 30.012

Loodgieter toilet en badkamer 25.502 4.250 21.252

Ventilatieroosters, glas 8.248 8.248

4.472 4.472

Tegelwerk bg en sanitair 15.563 15.563

Stucwerk 8.720 8.720

Wandafwerking incl. schilderwerk 40.117 4.100 36.017

Loodgieter dakbedekking, ventilatie, riolering 11.258 11.258

260.803 0 0 0 20.000 16.045 224.758

Installaties

GWE - installaties 58.294 58.294

Alarm, intercom en beveiliging 6.517 6.517

Zonnepanelen 0 0

CV-installatie 16.102 16.102

Warmtepomp 0 0

Airco 3.598 3.598

84.511 0 0 0 0 0 84.511

Inrichting

Keuken + apparatuur 23.592 15.506 1.795 4.192 2.098

Vloeren alle verdiepingen 14.031 2.500 11.531

Armaturen en verlichting 7.205 1.455 5.750

Raambekleding 7.950 7.950 0

Keukeninventaris, tafel en stoelen 2.640 2.640 0

Pantry's zolder 4.217 4.217 0

Meubilair 549 548 0

Internet, televisie en media 0 0

Andere inrichting 545 545

60.730 15.506 6.013 15.331 0 3.955 19.925

Andere bouwkundige werkzaamheden (w.o. 

herstel balkon en houtwerk)

Werkvoorbereiding, tekenwerk, constructie, 

steigerwerk, materialen
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6. ALGEMENE GEGEVENS  
 
Stichting Racham                                                                                                                      
 
Correspondentieadres: Koppelstokstraat 35, 2583 CB Den Haag  
 
Telefoon: 06 4231 0992  
 
Website: www.stichtingracham.nl 
 
E-mail: info@stichtingracham.nl  
 
KvK-nummer: 75316919  
 
IBAN: NL84TRIO 0379 7107 49  
 
RSIN/ fiscaal nummer: 860235579 
 
Contactpersoon: Hans Dingemanse 
 
E-mail: hans@stichtingracham.nl 
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