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HET MAAKT NIET UIT WAAR JE HULP BIJ
WILT. WE LUISTEREN NAAR JE, DENKEN MET
JE MEE EN ALS HET NODIG IS REGELEN WE
PRAKTISCHE ZAKEN VOOR JE. WIJ ZIJN DE
MAATSCHAPPELIJK WERKERS EN DUS DE
PROFESSIONELE HULPVERLENERS VAN DE
REGENBOOG GROEP.
WE WETEN WAAR JE HET OVER HEBT
We zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met psychiatrische problemen,
mensen met een verslaving, dak- of thuislozen en mensen zonder verblijfspapieren. We
spreken dagelijks mensen met net zulke problemen als jij hebt. We houden de veranderende
regelingen en wetten daarom goed in de gaten. Zo weten we welke hulp er allemaal is en
wie er voor in aanmerking komen. Kortom: we zijn streetwise genoeg om te begrijpen met
welke problemen jij worstelt en we zijn professioneel, waardoor we niet terugdeinzen voor
formulieren en bureaucratie.
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ONZE AANPAK
We gaan aan de slag met jouw vragen en we vragen je niet om iets te doen dat jij niet wilt
of kunt. Het staat daardoor vooraf nooit vast wat we gaan doen, dat bepalen we namelijk
samen met jou. Sommige mensen zijn geholpen als we één keer meedenken en advies
geven, anderen hebben er meer aan als we langdurig praktische hulp aanbieden. Als wij je
niet zelf kunnen helpen, stellen we je voor aan iemand die je wél kan helpen. Wij zijn pas
tevreden als jij sterker in je schoenen staat.
STEUN AAN NIET-NEDERLANDERS
De Regenboog heeft veel ervaring met de hulp aan EU-migranten die gestrand zijn in
Amsterdam. Dat doen we al meer dan 40 jaar. We spreken veel verschillende Europese talen
en werken samen met vreemdelingenrechtadvocaten, zorginstellingen in het buitenland,
ambassades en consulaten. Als jij dat wilt helpen we je om terug te keren naar het land
waar je ooit thuis was. Maar ook als je in Nederland wilt blijven, kunnen we je vertellen wat
er mogelijk is.
CONTACT
Het maatschappelijk werk houdt spreekuur in de inloophuizen van De Regenboog Groep en
soms ook daarbuiten. Voor meer informatie of een afspraak, kun je contact opnemen met
onze bureaudienst. Bel naar: 06-5248 2887
of mail naar: maatschappelijkwerk@deregenboog.org.

ONZE DROOM
Een stad die ieders thuis is. Waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede
door elkaar en met elkaar samenleven en -werken. Waar mensen die dat kunnen, zich
vrijwillig inzetten voor diegenen die minder te kiezen hebben. Waarin we betrokken zijn bij
elkaar en elkaar versterken. Waarin niemand zich verloren hoeft te voelen. Dat is de stad
waarvan wij dromen en waaraan we bouwen. Doe je mee?
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ROSA
Ik dronk te veel en na mijn sch
eiding stond
ik er echt helemaal alleen voo
r. Ik was
alle grip kwijt: dakloos, schuld
en, ruzie
met familie en ik had het gew
oon koud. Ik
wist niet meer waar ik moest
beginnen.
Het maatschappelijk werk hie
lp me om de
knoop te ontwarren. Nu ga is
stapje voor
stapje weer de goeie kant op
en gelukkig is
er hulp gekomen.

DE REGENBOOG GROEP

Bezoekadres
Droogbak 1-d
1013 GE Amsterdam
Bank
NL21 INGB 0000 0080 81
De Regenboog Groep heeft het CBF-keur
en een ANBI-status.
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Contact
Telefoon 020 531 76 00
Fax 020 683 92 60
Mail maatschappelijkwerk@deregenboog.org
WWW
www.deregenboog.org
Social
facebook.com/deregenbooggroep
twitter.com/Regenboog020
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