WIL JE BIJDRAGEN?
Voel je je ook begaan met deze vrouwen? Zou je ze ook graag
een nieuw begin bieden, van waaruit ze hun eigenwaarde kunnen hervinden, en vertrouwen op hun eigen leven?
Dan kun je op verschillende manieren helpen.
8 Doe een gift
Alle giften – groot of klein - komen volledig ten goede aan
het opbouwen van de levens van vrouwen. Wil je ook vrouwen
weer helpen tot ontplooiing te komen? Dan kun je een gift
doen. Omdat wij ANBI geregistreerd zijn, is deze aftrekbaar
van de belasting.
8 Betaal mee aan (een deel van de) verbouwing en inrichting
Voor het klaarmaken en inrichten van Racham zijn er financiële middelen nodig, het realiseren van zelfstandige studio’s
met een keukentje, sanitair, wat basismeubilair en een uitzet.
Daar kun je aan bijdragen.
Denk aan:
• Laat een studio schilderen
€ 2000,• Financier een keukenblokje
€ 5000,• Draag bij aan sanitair
€ 9000,• Zorg voor een uitzet
€ 500,• Betaal mee aan meubilair
€ 1500,• Verzorg de stoffering
€ 500,-

Marieke:
“Door mee te financieren, draag je bij aan
eerlijkheid en echte liefde. Deze vrouwen is
onrecht aangedaan. Ze willen niet bekeken
worden, ze willen gezien worden.”

Hans:
“Het is een vorm van niet jezelf kunnen zijn.
Je investeert dus in iemands leven en helpt ze
om de dromen die ze droomden als kind,
alsnog waar te maken.”

‘Gezien, gehoord en
gewaardeerd worden’

BOUW MEE AAN

Racham
HET HAAGSE WOON-LEERHUIS
WAAR JE WEER JEZELF KUNT ZIJN

8 Geef een deel van je tijd en talent
Om de vrouwen een plek te kunnen bieden, zoeken we mensen
die ons kunnen ondersteunen met praktische diensten. Denk
aan schilderwerkzaamheden, beveiliging, elektriciteit, ICT,
hulp in de tuin etc. Wil jij een dagdeel of langer helpen met het
klaarmaken van het huis? Wij horen het graag!
8 Zorg voor maandelijkse support
De vrouwen betalen zelf maandelijks hun huurbijdrage (tot
de huurgrens, waardoor ze recht hebben op huurtoeslag), wat
een deel van de huisvesting dekt. Voor het hulpverleningstraject vragen we per persoon subsidies aan bij de gemeente
(WMO). Toch zal er daarnaast ook maandelijkse support benodigd zijn. Wil je eenmalig of structureel bijdragen? Neem dan
contact met ons op.

Meer weten over Stichting Racham?
Neem dan contact op met Marieke of Hans
info@stichtingracham.nl of kijk eens op
www.stichtingracham.nl

8 Biedt een werkervaringsplaats
Racham wil de vrouwen terug de maatschappij in helpen, met
een leer-werkplek, vrijwilligerswerk of een betaalde baan.
Heb je een onderneming, of ken je iemand die deze vrouwen
een plaats kan bieden? Wij horen het graag!

KvK: 75316919
Bank: NL84TRIO0379710749
t.n.v. Stichting Racham te Den Haag

CONTACT

EEN ONMISBARE SCHAKEL
IN HET UITSTAPPROGRAMMA
VOOR EX-PROSTITUEES

ONS VERHAAL
“Het begon allemaal op de Keileweg in Rotterdam.
We waren 18 jaar en wilden als vriendengroep eens iets
voor een ander betekenen met kerst.“
Zorgen jullie voor het eten, dan zorgen wij voor mensen
die met jullie meegaan’, zeiden ze bij de stichting die we
over dit plan spraken. En zo kwam ik (Marieke) voor het
eerst in mijn leven op de Keileweg.

Het was hartje winter, en om de paar meter stond een
vrouw in uitdagende kleding, met achter haar een
beruchte afwerkplek. Ik reikte een vrouw een kom soep
aan, die ze dankbaar tegen zich aanhield.
Nog zie ik haar lege blik. Het enige wat ik toen dacht was:
dit kán toch niet waar zijn? Daar wil ik wat mee doen.
Voor deze vrouwen wil ik een verschil gaan maken.”

“Geen enkele vader keek ooit in de wieg
en dacht: wat zou het mooi zijn als
mijn dochter later achter de ramen
gaat werken.”

HANS EN MARIEKE,
GASTVRIJ EN GEDREVEN
Het leven van Hans en Marieke Dingemanse staat als sinds hun
trouwen in het teken van delen. Samen met hun twee dochters, nemen ze al jarenlang kinderen vanuit een crisissituatie
op in hun huis. Uit die gastvrijheid die hen zo kenmerkt, en het
willen delen van Gods liefde, werd het idee geboren om een
gasthuis te beginnen. Voor vrouwen die hen zo na aan het hart
liggen.
Hans werkt al jaren in de maatschappelijke opvang en kent de
crisisopvang als geen ander. En Marieke werkt al ruim 6 jaar
voor Stichting De Haven, waar ze actieve prostituees een hart
onder de riem steekt door naar hun verhaal te luisteren, en er
voor hen te zijn.

Racham is Hebreeuws voor barmhartigheid,
compassie, nabijheid en ontferming.
Waarden van waaruit wij de vrouwen
in hun proces willen steunen en huisvesten.

STICHTING RACHAM, EEN ONMISBARE
SCHAKEL BIJ HET UITSTAPPEN
Stichting Racham wil ex-prostituees vanuit christelijk
diaconaal perspectief (tijdelijke) huisvesting bieden in een
woon-leerhuis. Hier kunnen ze op adem komen en een start
maken met de opbouw van een nieuw leven. Een leven waarin
ze eindelijk zichzelf kunnen zijn, en wellicht zelfs de dromen
die ze ooit droomden, waar kunnen maken.
TERUGVAL VERKLEINEN
In Den Haag werken elke dag ongeveer 800 vrouwen als raamprostituee. Eruit stappen is moeilijk. Het betekent een stap in
het onbekende, waarbij je heel veel achterlaat. Ook je sociale
netwerk aan vrienden en bekenden. Hoe graag ze ook willen
stoppen, vrouwen vallen vaak toch terug doordat ze eenzaam
zijn, hoge huren hebben en er geen perspectief is op iets anders.
EEN NIEUWE START, VOOR EEN NIEUW LEVEN
Met het woon-leerhuis Racham willen we deze vrouwen een
plek bieden, waar ze een eigen huishouden kunnen draaien,
een sociaal netwerk kunnen opbouwen en een andere beroepskeuze kunnen maken. En bovenal, waar ze zichzelf kunnen zijn. Dat je inziet van, hé, ik ben ook oké.

WOON-LEERHUIS RACHAM,
EEN PLEK OM WEER JEZELF TE ZIJN
Racham wordt een kleine woongemeenschap in Den Haag, met
een privéwoning en een vijftal studio’s waarin vrouwen voor
een jaar zelfstandig en anoniem kunnen wonen. In een ontmoetingsruimte kan samen worden gegeten, koffiegedronken of gewoon geleefd worden. De vrouwen kunnen er ook
voor kiezen in hun eigen appartement te koken en te eten, net
waar ze behoefte aan hebben.
ONDERDEEL VAN HET UITSTAPPROGRAMMA
Het verblijf in het woon-leerhuis is een belangrijk onderdeel
van het traject van een uitstapprogramma. Vrouwen worden
verwezen door Stichting De Haven, Shop of andere organisaties. Elke bewoner krijgt via hen persoonlijke en maatschappelijke begeleiding.
De woning zelf gaat grotendeels beheerd worden door Hans
en Marieke. Zij bieden als beheerdersgezin woonondersteuning, helpen en motiveren waar nodig, maar zijn er ook voor
de dagelijkse vragen en een stukje gezelligheid.
ZINVOLLE DAG INVULLING
Uiteindelijk zal Racham een veilige plek zijn van waaruit de
vrouwen een nieuw sociaal leven kunnen opbouwen. Onderdeel van het leven in het woon-leerhuis is dat er samen wordt
gekeken naar een zinvolle daginvulling, zoals een leer-werkplek, een betaalde baan of vrijwilligerswerk.

‘JE HEBT MENSEN OM JE HEEN NODIG DIE JE EEN KANS WILLEN GEVEN’
Anna Mae* (23) werkte drie jaar lang in een privéhuis als
prostituee, twee jaar langer dan ze eigenlijk wilde. Ze is
ervan overtuigd dat een woon-leerhuis als Racham veel
meiden kan helpen om het wereldje eindelijk achter zich
te laten.
‘Als je wilt stoppen, kun je vaak geen huis vinden dat je
kunt betalen zonder ‘het werk’. Bovendien ben je al die
tijd zo stelselmatig naar beneden gehaald door je klanten, dat je denkt dat je niks voorstelt en niks anders meer
kunt. Je hebt je vaak afgezonderd van mensen met gewone banen, en vertrouwt niemand meer.

Als je dan toch eindelijk de stap zet om ermee te stoppen,
heb je behoefte aan goede hulpverlening en mensen die
je ècht begrijpen.
Je hebt vragen over woonruimte, financiële zaken, maar
ook over banen. Soms heb je zelfs zolang in ‘het werk’
gezeten, dat je CV voor een aantal jaren leeg is. Dan heb
je mensen om je heen nodig die je een kans willen geven.
Daarvoor is een woon-leerhuis een superfijne plek, waar
je je veilig kunt terugtrekken en langzaam weer iets kan
opbouwen. Ik denk dat het heel veel meiden gaat helpen.’
Lees het hele interview van Anna Mae op de website
*om privacyredenen is de naam gefingeerd

