Wat is Caritas?
Caritas of liefdadigheid is het opkomen voor de
medemens in de breedste zin van het woord;
in materiële als in immateriële vorm.




Het geven van geld, goederen en
kleding is een voorbeeld van Caritas
in materiële zin
Het doen van vrijwilligerswerk is een vorm
van liefdadigheid in immateriële zin.

Inter Parochiële Caritas
Instelling Zaanstreek
Secretaris: G.N. Schavemaker
telefoon: 06-57320782
e-mail: secretaris@ipci-zaanstreek.nl
website: www.ipci-zaanstreek.nl
RSIN (-nummer) 824111989

nummer Kamer van Koophandel: 75204843

Caritas.

U kunt ook contact opnemen met een van
onze contactpersonen van de acht Zaanse
parochies, die hierbij betrokken zijn:

Caritas vormt vanaf het ontstaan van het
christendom één van de fundamenten van
haar geloof en is onderdeel van de Rooms
Katholieke kerkorganisatie, plaatselijk,
regionaal, landelijk en internationaal.
De Caritas heeft in belangrijke mate
bijgedragen aan het ontstaan van vele
maatschappelijke organisaties; zoals
ziekenhuizen, zorgcentra en weeshuizen,
vluchtelingenhulp en vluchtelingenopvang en
maatschappelijke, geestelijke of financiële
bijstand voor onze (minder bedeelde)
medemens (in nood).





Waar werken wij?

Donatie doen?

Door de fusie per 1-9-2017 van alle Caritas
instellingen in de Zaanstreek tot IPCI
Zaanstreek wordt ingespeeld op nieuwe tijden,
mogelijkheden en regiovorming om zo de
continuïteit van de Caritas in de gehele
Zaanstreek (gemeente Zaanstad en gemeente
Wormerland) te waarborgen.

Maak uw gift over op bankrekening
NL79 TRIO 0198107439 t.n.v. IPCI Zaanstreek.
Hartelijke dank!
De IPCI Zaanstreek behoort tot de Algemeen
Nut Beogende Instellingen (ANBI).
U kunt uw donatie vermelden in uw aangifte
inkomstenbelasting. In samenhang met andere
giften die voldoen aan de richtlijnen kan dit
leiden tot een fiscale aftrekpost.







H. Odulphus - Assendelft: 075-6871206;
St. Petrus - Krommenie: 06-53162468;
H. Maria Magdalena - Wormer:
06-13057817;
St. Jozef - Zaandam: 06-22729251;
H. Maria Magdalena - Zaandam ’t Kalf:
075-6159798;
Wormerveer: 06-51551526;
H.H. Martelaren van Gorcum - Koog aan
de Zaan: 06-12182931;
H. Bonifatius - Zaandam: 075-6707924.

Er zijn voor
elkaar

IPCI Zaanstreek

Wat doen wij?

Onzekere tijden

Hulp aanvragen

Wij werken conform een Algemeen
Reglement: “Geef vanuit een christelijke
overtuiging gestalte aan de opdracht van
de Kerk om dienstbaar te zijn aan de
samenleving door aandacht te schenken
aan de concrete noden en behoeften van
personen en groepen en daardoor bij te
dragen aan het bevorderen van de sociale
rechtvaardigheid”. Zo zijn er verschillende
taken voor de IPCI Zaanstreek weggelegd:

Mede door een terugtredende overheid
neemt het werk van Caritasinstellingen
toe en dus ook die van de Zaanstreek. In
het licht van de politieke ontwikkelingen
en de toenemende problematiek van
mensen is de verwachting, dat er steeds
meer een beroep gedaan wordt op het
werk van de Caritas.

Ongeacht gezindte, geaardheid of het
feit dat iemand gelovig is of niet, kan er
een beroep op ons worden gedaan.
Elke hulpvraag en zodoende ook iedere
persoon wordt gelijkwaardig en met
discretie door de plaatselijke Caritas
werkgroepen in behandeling genomen.

1. Financiële of materiële bijstand verlenen
aan personen en gezinnen, waarbij sprake
is van een noodsituatie en waar wettelijke
voorzieningen ontoereikend zijn.
2. Financiële steun geven aan organisaties
voor maatschappelijke dienstverlening,
met name daar waar de overheidssteun
geheel of gedeeltelijk ontbreekt.
3. Zelf uitvoerende taken op zich nemen,
indien daaraan behoefte bestaat en er
vanuit de samenleving hierin geen initiatief
te verwachten is.
4. Het laten horen van een stem, die oproept
om op te komen voor de zwakkeren in
onze samenleving.

Hoe werken wij?
De Inter Parochiële Caritas Instelling
Zaanstreek heeft een bestuur (benoemd
door de Bisschop), waarin de voormalige
acht Zaanse Caritasinstellingen zijn
vertegenwoordigd. Naast deze
benoemde bestuursleden werken ruim
25 plaatselijke vrijwilligers in de Zaanse
parochies, die goed bekend zijn met de
lokale situatie en met de diverse sociale
noden in de Zaanstreek. Deze
plaatselijke Caritas werkgroepen
ondersteunen en adviseren het bestuur
bij hulpvragen en besluiten.

Besluit bestuur
Het bestuur komt in dat kader periodiek
bijeen. Wanneer de noodzaak en
urgentie daarom vraagt, komt het
bestuur zo spoedig mogelijk bijeen.
Het bestuur neemt daarna een
definitieve beslissing over de
ingeleverde hulpaanvraag.

Discretie
Bij het opstellen van een onderbouwing
kan het noodzakelijk zijn, dat u inzage
dient te geven van uw actuele
(financiële) situatie.
Alle hulpaanvragen worden
vertrouwelijk behandeld en de privacy is
zodoende gewaarborgd. De aanvragers
ontvangen altijd antwoord.

