
 

 

Hope into Action, van onderdak naar een huis.          Een andere vorm van Kerkbetrokkenheid. 
 
In de jaarconferentie van Alpha in Prison op 11 november 2011 in Londen presenteerde de 
werkgroep Hope into Action haar doel, namelijk de plaatselijke kerken betrekken in de huisvesting 
van ex-gedetineerden. 
In Peterborough is deze organisatie erin geslaagd in anderhalf jaar 6 huizen te verkrijgen door 
kerkelijke fondsen en privé investeerders te vinden en heeft een maand geleden in Cambridge haar 
eerste woning betrokken. En dat dit is begonnen met het stellen van een vraag!  
 
Ed Walker kwam als een medewerker van het Tear Fund terug uit Afrika in Engeland met de vraag:  
‘Waarom zijn de plaatselijke kerken zo weinig  direct sociaal betrokken bij de ex-gedetineerden en de 
verliezers in onze samenleving?’ Hij begon zelf met een garage te kopen en die om te bouwen tot 
een woning. De eerste inwoner kende hij vanuit het bezoeken van gedetineerden en hij bood hem na 
de detentie een huis aan in plaats van een onderdak te regelen. 
Natuurlijk gebeuren er goede dingen in allerlei projecten die bestemd zijn voor mensen die over de 
tafelrand van de samenleving zijn gevallen. Met kerkelijke fondsen worden shelters en andere 
opvangmogelijkheden gefinancierd en werken vele vrijwilligers uit kerkelijke kring bij verschillende 
opvangorganisaties. 
 
De kracht van deze aanpak wil de plaatselijke kerkgemeenschap directe betrokkenheid geven in 
zowel het sociale- in het begeleiden van gedetineerden tijdens de detentie, het staan aan de poort 
bij in vrijheid stelling en de financiële band in het aanbieden van een huis met kerkelijke begeleiding 
na de detentie. Er wordt geen onderdak geboden maar een huis, een home!   
 
De dragende kracht van deze aanpak is en blijft de plaatselijke kerkgemeenschap in gebed,  
de gemeenschap ( het sociale netwerk) en de aangegane band met elkaar.  
De kerk neemt plaatselijk de verantwoordelijkheid op zich in het aankopen van huizen en de  
‘spirituele begeleiding.’  
Het huis wordt gefinancierd door een hypotheek van 70% van de waarde aangevuld met gelden van 
kerkelijk fondsen en/of privé personen.  Zij krijgen voor hun investering een rendement uit de 
huuropbrengsten. ( 80% van de huur gaat terug voor de aflossing.)  
Het is de inzet een ieder minimaal twee kamers aan te bieden in het huis. De huizen zijn 
gemeubileerd en om te benadrukken dat dit als een werkelijk 'huis’ voor de inwoners is bedoeld en 
niet als voorlopig onderdak, mag men boven de inrichting 3 artikelen gloednieuw aanschaffen. 
 
De kerk biedt een verdere begeleiding door de plaatselijke chaplains, de vrijwilligers uit de 
kerkgemeenschap en het bieden van een sociaal netwerk.  Voor verdere informatie zie:  
   www.hopeintoaction.org.uk  
 
Ik zelf was getroffen door de directe band met de bewoners van deze huizen met de plaatselijke kerk, 
waar zeer concreet en direct persoonlijk betrokken, invulling wordt gegeven aan het Bijbels appèl om 
met de ‘minderen’ in de samenleving te delen. 
 
                                                                        Martin Zandstra. 
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