
NAYBA
Impact Audit

AMSTERDAM -N O O RD
MEI 2022





Belangrijke Resultaten

Deelname aan de enquete
(45% van alle gevonden 
geloofsgebaseerde organisaties 
in Amsterdam-Noord)

18

(gericht op 11 grote sociale noden)

Activiteiten voor de  
gemeenschap

38

Maatschappelijke impactwaarde
(voor het stadsdeel Amsterdam-Noord  
in het afgelopen jaar)

€ 1.207.022

Mensen geholpen in  
het afgelopen jaar
(dit komt neer op 7,66% van de 
bevolking van Amsterdam-Noord)

7653

Mensen geholpen in 2019 
(voor Corona)

4403

(dit komt neer op 4,43% van de 
bevolking van Amsterdam-Noord)

Maatschappelijke impactwaarde
(voor het stadsdeel Amsterdam-Noord 
in 2019 (voor Corona))

€ 1.324.555



Met veel plezier introduceren we de NAYBA faith action audit. Deze audit geeft de impact van de 

geloofsgemeenschappen op het welzijn in Amsterdam-Noord op een krachtige manier weer.

Vanuit NAYBA Nederland is het onze hoop dat deze audit bijdraagt aan inzicht in de belangrijke en relevante rol 

die de geloofsgemeenschappen in deze tijd nog steeds spelen in onze samenleving. We hopen dat deze audit mag 

bijdragen aan de samenwerking tussen geloofsbeaseerde organisaties en gemeenschappen met het stadsdeel, andere 

overheidsdiensten en welzijnsorganisaties. Om hen die dat nodig hebben, de passende hulp en ondersteuning te 

kunnen bieden.

Als christen is het mijn persoonlijke hoop dat een audit als deze de plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen 

mag inspireren om de handen ineen te slaan om de gezamenlijke de impact te vergroten en te versterken.

Amersfoort, mei 2022

Introductie
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ANDRÉ HUITING

Bestuursild 

NAYBA Nederland

De Faith Impact Audit  
in Amsterdam-Noord
De eerste gesprekken over het uitvoeren van een NAYBA Impact Audit voor de Amsterdam-Noord begonnen meer 

dan een jaar geleden. Dus het is met groot genoegen dat we nu de definitieve resultaten presenteren.

Amsterdam-Noord is een stadsdeel dat van oudsher een bonte verzameling is van buurten die elk hun eigen karakter 

en dynamiek hebben. De laatste jaren is het een gebied dat een grote verandering doormaakt. Met de ontwikkeling 

van de IJ-oever waardoor nieuwe hotspots ontstaan en worden er overal veel nieuwe appartementencomplexen 

worden gebouwd. Ondanks al deze amiieuze mooie ontwikkelingen is Amsterdam-Noord nog steeds een stadsdeel 

dat op de terreinen armoede, eenzaamheid, en algemeen welzijn slecht presteert. De corona-pandemie heeft vooral 

kwetsbare groepen geraakt en er zijn er meer mensen in de problemen gekomen.

Dit rapport laat zien dat de geloofsgemeenschappen niet alleen een cruciale rol hebben gespeeld bij het inspelen 

op de toegenomen noden van het afgelopen jaar, maar ook lang voor de pandemie heeft geprobeerd de bredere 

gemeenschap van dienst te zijn en dat ook lang daarna in de toekomst zal blijven doen.
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PIET BRINKSMA

Project Manager 

NAYBA Nederland

De resultaten op de volgende pagina’s vertellen een verhaal van ogenschijnlijk kleine acties die samen een grote 

impact hebben - niet alleen in kille aantallen, maar in het leven van individuen die worden geholpen en ondersteund 

wanneer ze dat het meest nodig hebben. Het is ook een verhaal van een opkomend netwerk van samenwerking 

van geloofsgemeenschappen. Kerk in Noord, de lokale initiatiefnemer van deze audit, is een netwerk van 

geloofsgemeenschappen dat probeert gelovige mensen te verenigen voor het grotere goed. En het is een verhaal van 

enorme kansen, met veel meer mogelijkheden waaraan gewerkt kan worden en  waaraan. Het verhaal van veel kerken 

en organisaties die meer willen doen om hun naaste lief te hebben.

De belangrijkste statistieken zijn als volgt:

• 18 enquêtereacties, die bijna de helft van alle op geloof gebaseerde organisaties in Amsterdam-Noord 

vertegenwoordigen.

• 38 activiteiten voor de gemeenschap die inspelen op 11 grote sociale behoeften

• 7.500+ unieke begunstigden in het afgelopen jaar – gelijk aan 7,66% van de totale populatie van  

Amsterdam-Noord.

• Meer dan 1,2 miljoen euro aan sociale impactwaarde voor de gemeenschap van Amsterdam-Noord  

in het afgelopen jaar.

We kijken ernaar uit om te zien hoe deze resultaten de toekomstige inspanningen voor maatschappelijke betrokkenheid 

van de gelovige gemeenschap in Amsterdam kunnen bevorderen. We verwelkomen ook de discussies die zullen volgen 

tussen leiders van geloof gebaseerde organisaties en seculiere maatschappelijke leiders uit Amsterdam-Noord, die 

blijven zoeken naar betere manieren om samen te werken ten behoeve van de mensen in dit unieke stadsdeel.

De Faith Impact Audit  
in Amsterdam-Noord



Steunbetuigingen
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ERIK BIJL |  Netwerkspecialist Politie, Eenheid Amsterdam, District Centrum/Noord

“Amsterdam-Noord is een gebied waarin veel diversiteit voorkomt. Van de 100.000 

inwoners heeft iets meer dan de helft een migratieachtergrond, wat het stadsdeel een 

gevarieerde en kleurrijke cultuur geeft. Wat veel mensen gemeenschappelijk hebben, is 

dat ze hun kracht uit geloof halen. We zijn er in Noord trots op dat er een sterk netwerk 

bestaat waarin religieuze instellingen, overheidsinstanties (zoals politie en het stadsdeel), 

maatschappelijke organisaties, en ondernemers elkaar snel weten te vinden. Het initiatief van de Kerk in Noord 

om de religieuze instellingen in beeld te brengen en te vertellen hoe ze maatschappelijk actief zijn, helpt om ons 

netwerk in Noord een nog sterker fundament te geven. Daarom steunt de politie dit initiatief.”

Lokale partner en initiatiefnemer
Kerk in Noord is een platform van vertegenwoordigers van diverse kerken, missionaire en diaconale organisaties in 

Amsterdam-Noord die streven naar een substantiële samenwerking in onze missionaire en diaconale betrokkenheid 

bij ons stadsdeel. Vanuit de inspiratie en de kracht van geloof, de hoop en de liefde, willen we dienstbaar betrokken 

zijn om ons stadsdeel meer tot bloei te zien komen. We willen bijdragen in het verlichten van geestelijke en andere 

gevoelde noden en gebrokenheid die in ons stadsdeel wordt ervaren. Hiernaast willen bijdragen in het versterken van 

onderling verbinding en het tot bloei zien komen van het aanwezige potentieel van mensen in Amsterdam-Noord.

De redenen waarom de deelnemers van het Kerk in Noord-platform het initiatief voor deze audit hebben  

genomen zijn:

• Steeds meer geloofsgemeenschappen en organisaties vinden het belangrijk om sociale en maatschappelijk 

activiteiten of projecten op poten te zetten. Deze audit kan helpen om te laten zien dat het echt zin heeft.  

Alle kleine initiatieven samen hebben een relevante bijdrage. Dit is bemoedigend en inspirerend.

• Het geeft andere partijen inzicht in wat de vruchten zijn en wat de impact is van geloofsgemeenschappen  

en organisaties op de sociale/maatschappelijke realiteit van Amsterdam-Noord.

• Het laat ook zien op welke terreinen er weinig of geen bijdrage is. Dit kan geloofsgemeenschappen  

en-organisaties helpen om mogelijk andere prioriteiten te stellen of nieuwe strategische beslissingen te nemen.

• De audit kan geloofsgemeenschappen verbinden, voor meer en betere samenwerking, inspiratie en 

ondersteuning.

Binnen de auditresultaten zijn veel groepen en programma’s vertegenwoordigd. We hopen dat iedereen wordt 

aangemoedigd om door te gaan met hun activiteiten en wordt uitgedaagd om met het ontwikkelen van nieuwe 

initiatieven de verschillende kansen in onze gemeenschap te benutten. We hopen dat u geïnspireerd raakt door  

onze gezamenlijke toewijding om van onze buurten te houden en samen betrokken te zijn met de mensen in Noord.



De NAYBA Impact Audit meet de collectieve sociale impact van kerken en op geloof gebaseerde 

organisaties in een geografische regio - in dit geval het stadsdeel Amsterdam-Noord.

Alvorens met deze audit te beginnen, heeft het netwerk Kerk in Noord (met steun van NAYBA) aanzienlijke 

inspanningen geleverd om een uitgebreide database te ontwikkelen van 40  geloofsorganisaties die actief zijn in 

Amsterdam-Noord.

Deze organisaties werden uitgenodigd om de online audit-enquête in te vullen. Het invullen van de enquête nam 

ongeveer 15 minuten in beslag – plus alle tijd om de nodige informatie te verzamelen – en stond vijf weken open in 

de maanden april en mei 2021. Er werden follow-up e-mails verstuurd en telefoontjes gedaan om er zeker van te zijn 

dat de contactpersonen de enquêtelink hadden ontvangen en om eventuele vragen of opmerkingen te beantwoorden. 

Voor hen die daar behoefte aan hadden was een Engelstalige versie van de vragenlijst beschikbaar.

Methodologie
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De enquête vroeg respondenten om maximaal drie 

van hun grootste vormen van dienstverlening aan 

de gemeenschap in de afgelopen 12 maanden te 

selecteren uit een lijst van 17 gebieden met sociale 

behoeften. Bij de beslissing of een activiteit als 

‘dienstverlening aan de gemeenschap’ moest  

worden aangemerkt, hanteerden de respondenten 

de volgende criteria:

1. De activiteit/dienst is echt toegankelijk voor 

mensen van elk geloof of geen geloof; en

2. De activiteit kan het best worden 

gekarakteriseerd als een vorm van 

dienstbaarheid, in plaats van een religieuze 

activiteit; en

3. De activiteit is in de eerste plaats gericht op 

mensen die kwetsbaar zijn en wordt aangeboden 

zonder of met minimale kosten.

Bij ieder van de antwoorden werd ook gevraagd 

om de informatie voor deze activiteiten in het jaar 

2019 in te vullen. Dit was bedoeld om de impact van 

de corona-epidemie in deze activiteiten te kunnen 

weergeven.



Daarna specificeerden de respondenten de 

begunstigden voor elke vorm van dienstverlening aan 

de gemeenschap, evenals het aantal betaalde uren 

en vrijwilligersuren dat nodig was om de activiteiten 

te leveren. Om rekening te houden met enkele van 

de effecten van COVID-19, werd respondenten 

geadviseerd om te rapporteren over een ‘typische 

week’ (dat wil zeggen een week zonder significante 

overheidsbeperkingen). Een apart deel van de enquête 

bood de mogelijkheid om de nieuwe activiteiten te 

schetsen die werden gelanceerd en de begunstigden  

die werden bereikt als reactie op COVID-19.

Hoewel respondenten werd gevraagd onderscheid te 

maken tussen gemiddelde wekelijkse begunstigden 

en unieke jaarlijkse begunstigden, is het mogelijk dat 

de jaarcijfers enkele duplicaten bevatten. Het is ook 

mogelijk dat er enige overlap is van begunstigden 

tussen de verschillende diensten/activiteiten (dat wil 

zeggen personen die door meer dan één programma 

of organisatie werden bediend). Elke verwijzing naar 

begunstigden als percentage van de totale bevolking is 

gebaseerd op de bevolkingscijfers van het stadsdeel in 

2021: 99.300 inwoners.

De wekelijkse uren die door respondenten voor 

zowel betaald personeel als vrijwilligers werden 

gerapporteerd, werden gemiddeld over het jaar en 

vervolgens vermenigvuldigd met 10,91 Euro (het 

nationale minimumuurloon in 2021) om de jaarlijkse 

sociale impact op de gemeenschap te bepalen.

Het is het vermeldenvwaard dat, hoewel er alles 

aan werd gedaan om de sociale bijdragen van 

geloofsorganisaties in het stadsdeel vast te leggen, 

er velen waren die niet staat waren of ervoor 

hebben gekozen niet deel te nemen. Bovendien is de 

economische waarde van de inspanningen alleen 

gebaseerd op menselijk kapitaal (dat wil zeggen 

gewerkte uren of vrijwilligerswerk) en bevat geen 

gebouwen, goederen en andere middelen die nodig zijn 

om de activiteiten/diensten te leveren.

Met andere woorden, dit rapport is opzettelijk 

conservatief in deze, zij het een zeer significante 

momentopname is van alles wat wordt gedaan om de 

behoeftigen in Amsterdam-Noord te dienen.

Methodologie
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PKN (Protestantse Diaconie)

Pinkstergemeenten

Gereformeerde kerken

Leger des Heils

Andere/geen

Moslim

RESPONDENTEN PER GELOOFGROEP

Respondenten

Totaal aantal respondenten

(45% van alle op geloof gebaseerde organisaties in het stadsdeel)

18

7

67% Een lokale geloofsgemeenschap
(12 kerken en 1 Moskee)

Onafhankelijke bedieningen /
geloofsgebaseerde organisaties

Op geloof gebaseerde organisatie 
verbonden met een denominatie / 
geloofstraditie

RESPONDENTEN PER ORGANISATIETYPE

11%

22%



VORMEN VAN DIENSTVERLENING

Bouwen aan onderlinge verbinding en met de omgeving

Materiële hulp

Activiteiten / ondersteuning voor kinderen of jongeren

1.

2.

3.

TOP 3 SOCIALE BEHOEFTEN WAAR DE ACTIVITEITEN OP GERICHT ZIJN
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24%

3%

16%

14%

11% 11%

8%

5%

3% 3% 3%



Voedsel-Plus

Een van de kerken in Amsterdam-Noord zet  

taalgroepen op zodra er een aantal mensen is dat  

tot een bepaalde cultuur of taal hoort én er iemand  

is die deze groep kan leiden. Zo zijn er een Iraans/

Afghaanse, Koerdische, Pakistaans/Indiase,  

Surinaamse. Engelssprekende Afrikaanse en  

Oekraïense groep. Mensen komen samen rond een  

maaltijd die gebruikelijk is in hun cultuur, zingen via  

YouTube, hebben een Bijbelstudie en/of gesprek over  

het leven met elkaar en voorzien ook in financiële  

nood onderling. 

Er is hulp rondom huisvesting en mensen  

bezoeken elkaar tussen de bijeenkomsten door, om  

ondersteuning te bieden aan wie het nodig heeft. Met 

name de ‘illegaal’ verblijvende personen ervaren op  

deze manier een ‘thuis’ in de kerk.

Op zondag wordt bewust voor een interculturele 

samenkomst gekozen, waar veel van de mensen die 

aan de taalgroepen deelnemen ook aanwezig zijn. De 

voertaal is dan Nederlands, al zijn er koptelefoons 

beschikbaar voor vertaling naar het Engels.

Op deze manier bouwen mensen én aan hun toekomst 

in Nederland én kunnen ze op Harts niveau (hun 

moedertaal!) met elkaar in verbinding staan.

 Diverse kerkgebouwen worden gebruikt als wekelijkse 

uitgiftelocatie voor de Voedselbank. De kerk levert 

vrijwilligers om een ‘luisterend oor’ mogelijk te maken, 

vanuit het besef dat veel cliënten van de Voedselbank 

niet alleen een tas eten nodig hebben, maar juist ook 

een gesprekje en een kop koffie. De Voedselbank laat 

weten blij te zijn met de vrijwilligers die hiervoor zorgen; 

zij ervaart het als meerwaarde dat haar cliënten op 

deze manier worden opgevangen. Er zijn inmiddels 

ook genoeg voorbeelden dat mensen aangeven méér te 

willen met spiritualiteit en dat men andere activiteiten 

van de kerkgemeenschap (waar het uitgiftepunt is) 

bezoekt.

Casestudie
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Jurjen Ten Brinke, Hoop voor Noord



Gemiddelde begunstigden 

in een typische week in het 

afgelopen jaar

5726

PERCENTAGE BEGUNSTIGDEN PER LEEFTIJD

Mensen
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Na gesprekken met de manager van de woningbouwvereniging nam de Rafaël Amsterdam-Noordkerk de uitdaging 

aan om een huisaanhuis enquête in de Klipperstraat te houden. Het doel was om zoveel mogelijk bewoners van de vijf 

portiekflats te spreken over hun welzijn en hun ervaringen als bewoner van deze buurt. Uit de bijna 90 interviews 

werd duidelijk dat het verschil tussen hoge en lage scores als het gaat om welzijn, sterk verbonden zijn met het wel of 

niet hebben van een aantal goede relaties in de buurt.

Casestudie
Verbinding Stimuleren In De Buurt
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Vanuit deze informatie was het duidelijk dat het niet 

onmogelijk is om te werken aan groei in welzijn in deze 

buurt met zijn vele uitdagingen. Daarom is een team uit 

de kerk onder de naam BELEEF  in de buurt activiteiten 

zijn gaan organiseren, in nauwe samenwerking met 

de woningbouwvereniging en de buurtcoördinator in 

de Klippersstraatbuurt. De activiteiten hadden vooral 

te maken met het stimuleren van onderlinge relaties, 

empowerment van kinderen en plezier/ een goede 

positieve atmosfeer.

In de zomervakanties werd een meerdaags buurtevent 

georganiseerd met koffie /thee terras,  popcorn 

maken, springkussen, diverse spellen, houtbewerking 

en dansworkshops, , etc. Het event werd ieder jaar 

afgesloten met een buurtmaaltijd op het grasveld tussen 

de f lats voor jong en oud, waarbij iedereen wat eten 

mee kan nemen. Voor dit zomerevent werden naast 

de mensen van BELEEF ook teams met studenten uit 

binnen- en buitenland ingezet. Behalve het zomerse 

buurtevent worden door BELEEF allerleikinderevents,  

en een kerst-café verzorgd.

De afgelopen twee jaar kon het zomerevent niet 

doorgaan, maar zijn op kleinere schaal buurt activiteiten 

georganiseerd, vooral gericht op kinderen en hun 

ouders. In deze carona-periode werden er ook presentjes 

langs de deuren gebracht, om de buurt een hart onder de 

riem te steken. Het is gebleken dat met simpele middelen 

veel kan worden gedaan. De activiteiten zijn een middel; 

waar het om gaat is het bouwen van relaties. De buurt 

komt tot leven als er ontmoetingen zijn, relaties worden 

gebouwd en mensen bemoedigd en uitgenodigd worden 

om in hun kracht te staan, in en voor de wijk.



Waarde

Maatschappelijke impactwaarde voor het stadsdeel Amsterdam-Noord
(exclusief goederen en andere middelen)

€ 1.207.022
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SOCIAL IMPACT VALUE BY AREA OF NEED Materiële hulp: € 172.372,55

Crisisopvang: € 349.120,00*

Bezoekdiensten: € 83.941,54

Counselingdiensten: € 15.077,62

Gezondheid en welzijn: € 136.811,40

Verbinding met de omgeving: € 370.143,50

Migrantenondersteuning: € 18.328,80

Ouderenzorg: € 545,50

Kinderen of jongeren: € 34.453,78

Financiële diensten: € 15.383,10

Anders: € 10.844,54

€ 1.324.555
In het afgelopen jaar In 2019

Totaal betaalde uren Afgelopen jaar36573

Totaal betaalde uren In 2019

Totaal aantal vrijwilligersuren Afgelopen jaar

Totaal aantal vrijwilligersuren In 2019

42525

74.061

78.882

Minimumloon per uur€ 10,91

*Opmerking: de crisesopvang door het Leger des Heils laat een hoge financiële waarde zien, dit komt o.a. doordat dit 24x7 wordt gedaan door een 

relatief grote staf. De andere diensten zijn verzorgd door geloofsgemeenschappen en kleinere geloof gebaseerde organisaties.

Er zijn verschillende concrete activiteiten van geloof gebaseerde organisaties zijn in dit rapport weergegeven, maar daarnaast is het belangrijk te 

vermelden dat geloofsgemeenschappen een plek zijn waar mensen verbinding met elkaar hebben en waar ze geholpen en bemoedigd worden om hun 

plek in de samenleving in te nemen door dienstbaar te zijn in hun omgeving.



Huiskamer en Spreekuur voor de buurt

‘Als je gezelschap hebt, gaat alles wat je denkt weg’.

De bezoekers die voor de huiskamerinloop komen zijn 

grotendeels mensen die met eenzaamheid kampen en 

op zoek zijn naar gezelligheid, aanspraak en positieve-

aandacht. In de huiskamer ontstaan ook vaak zorg 

en aandacht voor elkaar. Er wordt ook naar mensen 

gevraagd als ze er een tijdje niet geweest zijn. Alle 

bezoekers krijgen gratis koffie/thee, brood en soep 

aangeboden.

‘Ik kom naar Kerk & Buurt-Noord omdat het een 

onderbreking is van mijn huishouden. Anders zou ik 

mijn bed in gaan, een beetje depressief gevoel, maar 

daar geef ik niet aan toe en dan kom ik hier.

Casestudie
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Op het spreekuur komen veel verschillende mensen, 

maar wat ze  gemeenschappelijk hebben is dat er 

problemen spelen. Veel problemen worden opgelost. 

Naast de nodige aandacht voor de problemen is er 

ook aandacht voor de mens als geheel, waardoor er 

vaak ook wat geleerd wordt (bijvoorbeeld door in 

de toekomst zelfstandig de problemen te kunnen 

oplossen). Er is ook aandacht voor zingeving, 

waardoor er een andere (positievere) kijk op het 

leven kan ontstaan.

Wekelijks komen er 16 tot 25 mensen op het spreekuur. De hulpvragen zijn veelkleurig en divers (net zo divers als de 

bezoekers zelf). Sommige bezoekers willen simpelweg even samen een brief lezen en zijn opgelucht als blijkt dat de 

brief alleen wat achtergrondinformatie bevat en gewoon in de prullenbak mag. Anderen hebben geen geld meer om 

eten te kopen. Of hebben een brief van een incassobureau waarvan ze niet weten wat ze ermee aan moeten. Anderen 

vragen of je met hen wil bidden. Een andere bezoeker wil een Zulu-hoed naaien en vraagt hoe ze de omschrijving op 

YouTube moet vinden. Weer andere bezoekers hebben langdurigere vragen en komen heel regelmatig langs. Eén van 

hen is Alexandra (niet haar echte naam) Een hele periode kwam Alexandra wekelijks op het spreekuur. Wij kunnen 

haar problemen niet oplossen maar er wel voor haar zijn en blijven ook al betekent dat samen met haar de onmacht 

voelen ‘uithouden in het lijden’.
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Casestudie

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord 

Arnold van der Snoek

Een groot maatschappelijk probleem in Amsterdam is de woningnood. Er gaat geen week voorbij zonder dat iemand 

vraagt of het misschien mogelijk zou zijn om een (andere) woning in Amsterdam te krijgen. Telkens weer leggen wij 

uit dat dat soms wel 15 jaar of langer kan duren.

In onze wijk werd (net als in andere wijken in Noord) in 2021 het werken in buurtteams ingevoerd. De buurteams 

moeten ervoor zorgen dat ondersteuning toegankelijker en minder complex wordt georganiseerd. Het komt voor dat 

mensen verschillende hulpverleners hebben die langs elkaar heen werken. Wij zien onszelf als een schakeltje tussen 

informele en formele zorg en zijn altijd blij met korte lijnen met onder andere medewerkers van de buurtteams; maar 

ook worden er mensen via de buurtteams, huisartsen en ander organisaties naar ons toegestuurd of doorverwezen.
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RESPONDENTEN WERKEN SAMEN IN HUN DIENSTVERLENING

9

7

7

2

3

Samenwerken met andere op geloof gebaseerde organisaties

Samenwerken met andere niet-religieuze organisaties 

Samenwerken met de lokale overheid/bestuur/autoriteit 

Samenwerken met medische of gezondheidsdiensten

Samenwerken met politie, BOA’s of brandweer

Partner Samenwerking

COVID-19

Respondenten die hun 
dienstverlening aan de 

gemeenschap verhoogden 
als reactie op COVID-19

33%

0 4 82 6 10

Covid heeft een effect gehad op de dienstverlening.

Nieuwe activiteiten/
diensten gelanceerd als 

gevolg van COVID-19

15
Extra mensen per week 

bediend vanwege de 
gevolgen van COVID-19

225

minder betaalde uren 
gemaakt dan in 2019

14%
minder vrijwilligers uren 

gemaakt

6,1%
Er zijn Er zijn

meer mensen geholpen 
dan in 2019

7,3%
Toch zijn er het afgelopen jaar



Dankbetuigingen en  
volgende stappen
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Sponsors

NAYBA Nederland en Kerk in Noord spreken 
hun grote dank uit uit voor al diegenen die 
deze Impact Audit mogelijk hebben gemaakt.

Aan de Erik Bijl die met zijn bijdrage namens hem en zijn 

dienst de waarde van dit initiatief en dit rapport heeft 

aangetoond.

En aan al diegenen die de tijd hebben 

genomen om de enquête in te vullen en uw 

gemeenschapsdienstactiviteiten te delen, zowel  

in cijfers als in verhalen.

We hopen dat dit rapport het werk zal bevestigen van op 

geloof gebaseerde organisaties die proberen de sociale 

behoeften in Amsterdam-Noord aan te pakken en een 

bijdrage te hebben aan het verbeteren van welzijn en 

vrede in dit stadsdeel.

Daarnaast reken we erop dat het nieuwe 

partnerschappen en initiatieven inspireren, zowel 

binnen als buiten de geloofsgemeenschap, aangezien we 

de visie erkennen die we allemaal delen om onze lokale 

gemeenschappen te zien bloeien.

En mag het vooral leiden tot nog meer inspanningen om 

tastbare liefde, oprechte hoop en nieuw leven te bieden 

aan degenen die dit het hardst nodig hebben.





NAYBA Nederland

www.nayba.co/locations/netherlands


