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1.Inleiding:
Onze PCI heeft als doel een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding in de
Amsterdamse binnenstad. De PCI doet dit door caritas activiteiten te steunen en waar
mogelijk daar een permanent karakter aan te geven. Het PCI bestuur bestaat uit leden van
de 5 kerken in de binnenstad van Amsterdam. Deze samenstelling van het bestuur is in die
zin belangrijk omdat wij zo een goed beeld krijgen van wat er zich in die binnenstad afspeelt.
Wij kunnen trends signaleren en daarop inspelen. In dit verslagjaar, 2018, heeft de PCI veel
activiteiten ondersteund waarover u in dit verslag kunt lezen.
De trend die wij signaleren is de volgende: ondanks de aantrekkende economie in 2018
geldt dat nog steeds niet voor iedereen. Er blijven mensen marginaal functioneren aan de
onderkant van de samenleving die het nauwelijks kunnen redden. Dat kunnen asielzoekers
zijn of burgers van onze binnenstad. Daarvan zijn er een aantal die zich bij de PCI melden.
Het is belangrijk voor de PCI om de hulpvragen goed te analyseren en om te kijken of er
andere voorzieningen zijn, bijvoorbeeld bij de gemeente en andere hulpinstanties. Maar ons
caritas hart spreekt ook. Het vinden van een goede balans tussen het honoreren van directe
hulpvragen en doorverwijzen is steeds een vraag die de leden van de PCI zichzelf stellen.
Het opvangen van een acute nood middels het geven van een geldbedrag kan iemand
tijdelijk helpen, en dat is mooi, en dat is dan misschien wat wij PCI op dat moment ook
moeten doen. Maar wij maken ons dan zorgen over wat er dan daarna gebeurt.
Kortom: de PCI is steeds in beweging om te zoeken naar goede antwoorden en
beslissingen. Dat maakt het werk van de PCI interessant en uitdagend.
Het betekent ook dat wij, leden van de PCI, ons tevens moeten verdiepen in de regelgeving
en voorzieningen met betrekking tot armoede en de uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat dat
uitdagingen zijn waar de PCI zich voor gesteld ziet moge duidelijk zijn.
De PCI werkt onder het kerkelijk gezag van het Bisdom Haarlem- Amsterdam en valt
daarmee onder haar verantwoordelijkheid. Vanuit het principe van goed bestuur moet het
bisdom als toezichthouder het beleid en de uitvoering daarvan toetsen. Dit inhoudelijk
jaarverslag is naast het financiële jaarverslag onderdeel van die toets.
2.Caritas
Een mooi woord; een woord dat voor ons, katholieken, een extra dimensie heeft.
Het was Paus Franciscus die 18 november 2018 uitriep tot de zondag van de Caritas. De
PCI heeft gevolg gegeven aan deze oproep en op deze zondag zijn er in de 5
binnenstadskerken acties georganiseerd en extra collectes gehouden, om met het
opgehaalde geld diegenen te helpen die in nood zijn. De PCI ondersteunt diaconale
projecten met kennis en financiële middelen. Eveneens kan bij de PCI een subsidieaanvraag worden gedaan voor hulpvraagprojecten.
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3.Activiteiten:
-Voedselbank
Als we kijken naar de populatie in armoede dan zijn er in Amsterdam 44.000 huishoudens
(gegevens van de gemeente) die leven onder het minimumniveau. Een aantal van deze
huishoudens kunnen (net) wel rondkomen, een aantal niet. Uit deze laatste groep komen de
mensen die gebruik maken van de voedselbank Centrum.
Amsterdam heeft een distributiecentrum Voedselbank die alle voedselbanken ( er zijn er 12
in Amsterdam) ondersteunt met de uitgifte van houdbare producten. De PCI ondersteunt de
Voedselbank Amsterdam Centrum met een wekelijkse aanvulling van verse producten:
groenten en fruit. In 2018 heeft de PCI met behulp van collectes in de 5 kerken deze
wekelijkse aanvulling kunnen realiseren.
-Open spreekuur
De Onze Lieve Vrouwe Kerk hanteert sinds 2018 een open spreekuur met een zeer
laagdrempelige instroom. Iedereen met een hulpvraag kan daar binnenlopen. In het kader
van de nieuwe wet op de privacy worden feitelijk geen gegevens vastgelegd; hiermee wordt
voldaan aan de AVG - eisen. Er wordt gekeken naar eventuele acute nood. Er is een sociale
kaart voorhanden waar alle andere hulpinstanties op zijn vermeld ( pro-deo advocaten,
asielzoekerscentra, bed, bad en brood instanties, etc.) opdat mensen eventueel goed
doorverwezen kunnen worden. Deze sociale kaart is essentieel voor het werk van de PCI
en wordt voortdurend geactualiseerd aan de hand van de voorkomende problematiek.
-Asielzoekers:
De positie van asielzoekers zonder verblijfsvergunning en ongedocumenteerden is
schrijnend. Het gaat over een groep mensen die buiten alle regelingen vallen en alleen nog
gesteund worden door particuliere organisaties en de kerken. Een van die organisaties is het
Amsterdams Steun Komitee voor Vluchtelingen (ASKV). De PCI steunt de ASKV jaarlijks.
Daarnaast wordt op dit moment breed vanuit meerdere parochies uit Amsterdam bezien hoe
deze mensen ondersteund kunnen worden. De inmiddels Emeritus Diaken C. van Loon
stuurt vanuit diverse Amsterdamse parochies projectmatig de ondersteuning hierin centraal
aan, met medewerking van de PCI Nicolaas. Het is de bedoeling dat in de eerste helft 2019
de nieuw aan te stellen stadsdiaken deze centrale rol overneemt. De PCI Nicolaas zal
trachten de betrokkenen personen maximaal vanuit de open spreekuren te ondersteunen en
een verbinding te behouden met dit project om adequaat te reageren op nieuwe
ontwikkelingen.
-Overleggen:
De PCI heeft in 2018 een aantal overleggen gevoerd:
- Als eerste zei genoemd het overleg op 7 mei 2018 . Op initiatief van het Bisdom (Ernst
Meijknegt) zijn PCI’ s uitgenodigd om te praten over armoede, over de hulpvragen die de
verschillende PCI ’s bereiken en om ervaringen uit te wisselen.
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De PCI Amsterdam heeft op die dag een workshop gegeven over fraude- aanvragen en hoe
de andere PCI’ s daarmee omgingen. Wij kijken terug op een zeer nuttige dag en hebben
ervaren dat alle PCI’ s de problemen herkennen en toch ook worstelen tussen caritas-hart
en ratio.
- Overleg Gemeente Amsterdam: Er zijn een aantal overleggen geweest met de Gemeente
afdeling Armoedebestrijding. Het ging met name over de bereikbaarheid van de
armoedevoorzieningen voor minima. In die gesprekken hebben wij aangegeven dat de PCI
in een aantal gevallen ( eerste) hulp biedt maar dat er bij de gemeente ook een hele grote
taak ligt.
-Cursussen:
Organiseerde De PCI in 2017 nog de cursus: ’Kijken zien en doen’ en in 2017 een cursus
over ‘Eenzaamheid’, in 2018 is het er niet van gekomen. Voor 2019 staat er weer in cursus
op het programma. De PCI brainstormt momenteel over het thema en de organisatie.
-Vrijwilligers:
Indien aan de orde zal de PCI trachten vrijwilligers uit te nodigen voor wat betreft
ondersteuning in de problematiek van asielzoekers / ongedocumenteerden met betrekking
tot fysieke en juridische ondersteuning. Dit kan betrekking hebben op het doen van inkopen
& boodschappen tot aan juridische bijstand bij uitzettingsproblematiek.
- PR taken ( website):
De PCI heeft een actuele website voor verdere informatie en naslagwerk met vermelding
van eventuele mogelijkheden tot financiële ondersteuning. In de diverse parochiebladen
worden op diverse momenten jaarlijks door de PCI geschreven artikelen opgenomen met
betrekking tot de voortgang van de PCI met als doel om meer (naams)bekendheid te geven
aan de taken en werkzaamheden van de PCI. Op het moment van verschijning van dit
jaarverslag wordt er hard gewerkt om de website te optimaliseren waarna de site weer in de
lucht zal zijn.
4.Cijfers /Verantwoording
Wat betreft de cijfers verwijzen wij u graag naar de Financiële Jaarrekening die rond 1 mei
2019 beschikbaar zal zijn. Daar vindt u ook de verantwoording van inkomsten en uitgaven.
Na goedkeuring door het Bisdom zal de jaarrekening geplaatst worden op de website.
5. Beleidsplan 2019
Op moment van het verschijnen van dit inhoudelijk jaarverslag wordt tevens de laatste hand
gelegd aan het beleidsplan PCI 2019. Uitgangspunt van dit beleidsplan is de samenwerking
tussen de PCI en vele andere hulpinstanties in de Amsterdamse binnenstad en de
samenwerking tussen een aantal andere PCI’s. Het beleidsplan 2019 verschijnt tegelijkertijd
met de Financiële Jaarrekening 2018 en zal tevens geplaatst worden op de website.
6. Nawoord
De PCI ziet terug op een druk maar vruchtbaar jaar. Er is hard gewerkt om naast al onze
caritas werkzaamheden ook intern de zaken op orde te krijgen. Wij noemen dit hier omdat
na het overlijden van de vorige penningmeester de Financiële Jaarrekeningen 2016 en
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2017( nog) niet waren gepresenteerd aan het Bisdom. Dankzij de inspanningen van de
huidige penningmeester is dit in mei 2018 alsnog gerealiseerd. Dan is er ook een grote
inspanning verricht inzake het structureren en controleren van de wekelijkse leveringen van
verse producten aan de Voedselbank. In 2019 zal de PCI haar doelstellingen onveranderd
voortzetten en daar, waar mogelijk, de mens in nood maximaal ondersteunen.

Colofon:
De heer H. Drenth, voorzitter ( Onze Lieve Vrouwe Kerk)
Mevrouw G. Gruisen, secretaris ( Basiliek v.d. H. Nicolaas )
De heer T. de Jonge, penningmeester ( HH. Petrus en Pauluskerk ; de Papegaai)
Mevrouw C. Bouman ( Begijnhofkapel)
De heer M. Nefkens ( H. Franciscus Xaverius; de Krijtberg)
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