
          De werkgroep kan 
     als een steuntje in de 
rug namelijk een goed 
gevulde boodschappentas 
aanbieden.  
De aanvragen voor zo’n 
boodschappentas – 
noodpakket genoemd -  
komen bij de Werkgroep 
binnen via:  Dock – 
Wijkteams - Buurtwerk – 
Wijkpastoraat.

Helaas zijn er ook in 
onze buurten Ommoord 
en Zevenkamp mensen, 
die, door omstadigheden, 
niet in hun eerste levens-
behoefte kunnen voorzien
Verkeert u in zo’n situatie 
of kent u iemand in uw 
omgeving, dan kan de 
Werkgroep Zonder Naam 
wellicht hierin verlichting 
brengen.

“Samen delen is ons werk”

Kort samengevat:
De Werkgroep is een                        Stichting hij verstrekt 
in samenwerking met hulpinstanties goed gevulde bood-
schappentassen aan mensen in een moeilijke leefsituatie. 
U kunt contact met de werkgroep opnemen via 
tel: 06-12053805 en  E-mail: werkgroepzn@gmail.com

U kunt de werkgroep steunen door houdbare producten 
in te leveren bij de telefoonpost van Open Hof aan de 
Hesseplaats.

Financiële steun onder vermelding van armoedebe- 
strijding op rekeningnummer NL 96 INGB 0007 609494  
De stichting heeft een ANBI-status. Informatie over de 
Werkgroep  kunt u lezen op zijn website:  
www.stichtingwerkgroepzondernaam.nl   
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           ook door de  
   werkgroep, gelet op een 
bijzondere situatie, een 
“noodpakket” worden 
gegeven. 
Naast deze vorm van hulp 
geeft de werkgroep ook 
brede informatie over 
hulpinstanties en 
adressen voor gratis of 
goedkope artikelen e.d.  

Contact kan ook via de 
E-mail 
werkgroepzn@gmail.com

Anonieme hulp
Als iemand via een van de 
eerder genoemde instan-
ties bij de Werkgroep is 
aangemeld en er een 
“noodpakket” is toege- 
kend dan wordt deze door 
een van de vrijwilligers 
thuis bezorgd. Dus niet 
zichtbaar voor derden, 
zoals bij de voedselbank. 
Niet in alle gevallen zal er 
eerst contact zijn geweest 
met een van de instanties, 
maar kan bij uitzondering 

“Samen delen is ons werk”

          blikjes vis, pakken      
    strooisels voor op brood, 
potjes jam en dergelijke, 
maar ook wasmiddelen.  
Het inleveren van deze 
producten kan bij de 
telefoonpost van  
Open Hof – de kerk aan de 
Hesseplaats.

Voor vragen en informatie 
kunt u de Werkgroep 
telefonisch bereiken op nr 
06-12053805

De Werkgroep is een 
onafhankelijke stichting 
die enkel werkt met 
vrijwilligers.  Dat betekent 
dat hij afhankelijk is van 
hulp van particulieren. 
Om gevulde boodschap-
pentassen te kunnen 
blijven geven is financiële 
ondersteuning nodig , 
maar dat kan u ook doen 
door houdbare producten 
te brengen zoals: rijst, 
pasta’s, blikken soep,
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