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The Innercity Project (TIP) in Rotterdam.     

Al jaren staan de vrijwilligers van The Innercity Project twee avonden per week klaar voor dakloze 
en/of eenzame  (thuisloze) mensen. 

Ook in 2015 zijn de deuren van de Bron, Vondelweg 254, op woensdag- en donderdagavond open 
gegaan voor een gezamenlijke maaltijd en bijbelstudie, of voor een gezellige avond met koffie, brood 
en bijvoorbeeld een spelletje. 

Ook dit jaar hebben we veel gasten mogen ontvangen. De woensdagavonden zitten altijd vol. Af en 
toe moeten we zelfs mensen teleurstellen. Vanwege de veiligheid kunnen er dan niet meer mensen 
naar binnen. En ook op de donderdagavonden is er heel veel aanloop.  

Een hele groep vrijwilligers maakt het mogelijk dat we door kunnen gaan met het werk. 
Bestuursleden, leden van de stuurgroep, gastvrouwen en – heren, kookgroepen, iedereen zet zich in 
voor de gasten.                We zijn heel blij, dat halverwege het jaar, een nieuwe coördinator op ons pad 
kwam. Gerty van Erkel wil zich graag inzetten voor The Innercity Project. Zij zal het ‘gezicht ‘ zijn van 
TIP, de vrijwilligers begeleiden, de website beheren en contact zoeken met andere instanties die op dit 
gebied werkzaam zijn in Rotterdam. Daarnaast is ze vaak ook te vinden op een van de inloopavonden. 
We zijn God erg dankbaar dat Hij ons zo aan elkaar heeft gegeven. 

Een greep uit wat er verder georganiseerd is in 2015: 

In april zijn we met gasten uit geweest. Dit keer hebben we met een heel aantal mensen de 
nagebouwde Ark van Noach in Dordrecht bezocht. We hebben daar alles bekeken en daarna wachtte 
er een heerlijke maaltijd. 

Eens in de 10 a 12 weken komen de kappers naar de Bron. Deze avonden zijn erg geliefd bij de gasten 
en velen gaan met een nieuwe coupe weer naar huis. 

De nieuwsbrief is drie keer verschenen. Belangstellenden kunnen zich hiervoor inschrijven. De brief 
wordt steeds meer digitaal verzonden, wat beter is voor de financiën én voor het milieu.  

Vaak wordt er iets georganiseerd rond de feestdagen. Een mooi bloemstuk maken, kerstkaarten 
knippen, een Sinterklaascadeautje.  

 

In 2015 hebben we weer een groot aantal mensen mogen ontmoeten.  We zijn God dankbaar voor de 
zegen die we mochten ontvangen. Ook zijn we dankbaar dat het werk door kan gaan door uw 
donaties, betrokkenheid, steun en gebed.  

 

 

 


