
 

 

 

Twee korte verhalen uit de praktijk van ons spreekuur 

 

 

Tijdens een spreekuur komt er een man binnen, die we kunnen 

helpen met wat leefgeld voor een week. Hij is zichtbaar geroerd en 

zegt: “ Ik wist niet meer waar ik het zoeken moest. Ik ben zo blij met 

dit geld. Nu kan ik weer even verder! Jezus, wie moet ik daarvoor 

bedanken? “  Onze spreekuurhouder antwoordt hem: “ Precies, Jezus 

moet u bedanken! U zegt het zelf. Hij is het, die voor u zorgt”.   

Op deze manier kunnen we soms heel praktisch diaconaal èn 

missionair aanwezig zijn in Delft. 

 

Een ander verhaal gaat over een bijna uitgeprocedeerde asielzoeker. 

Hij is in hoger beroep gegaan. Dat is niet eenvoudig, want in zijn 

situatie krijgt hij van geen enkele instantie geld en ondersteuning 

meer.Hij wordt nog slechts gedoogd. Een gepensioneerde notaris 

heeft zich over hem ontfermd en loopt langs alle rotary’s en Lions 

Clubs, waar mensen met geld zitten, om geld voor hem in te zamelen. 

Via het ISF geven ze dan giften voor de ondersteuning van deze man 

en omdat we een erkend goed doel zijn ( ANBI ) is die gift aftrekbaar 

voor de belasting. Deze notaris, die al heel veel heeft gezien op dit 

gebied, liet ons deze week weten, dat er volgens hem geen enkele 

organisatie is in Delft, die zo veel goed werk doet als het ISF. Nu is 

zijn mening verre van objectief – we helpen hem immers bij de 

ondersteuning van iemand, wiens lot hij zich heeft aangetrokken -  , 

maar het zegt wel iets over hoe niet kerkelijke mensen aankijken 

tegen het sociale werk dat vanuit de kerken wekelijks wordt verricht. 

Op deze manier laten we zien, hoe we ons geloof praktisch omzetten 

in daden en het niet bij woorden alleen laten. 
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Wat is het ISF? 

Het ISF is een vrijwilligersorganisatie, die wordt gedragen door bijna 

alle Delftse geloofsgemeenschappen.  Ook de financiële middelen 

van het ISF zijn daaruit bijna volledig afkomstig. 

 

Wat doet het ISF? 

Het ISF is een interkerkelijk fonds dat advies geeft, renteloze 

leningen verstrekt en giften geeft aan mensen in Delft die in 

financiële nood verkeren. Het ISF is een noodfonds, dat alleen hulp 

biedt wanneer er geen andere hulp voor handen is en alleen in 

tijdelijke noodsituaties. 

 

In welke situaties kan het ISF bijvoorbeeld bemiddelen of hulp 

bieden? 

 Het ontbreken van noodzakelijke identiteitspapieren voor een 

uitkering 

 Het niet tijdig ontvangen van gelden van uitkeringsinstanties 

 Het ontbreken van geld voor de eerste levensbehoeftes (eten, 

drinken, kleding en onderdak) 

 Bij dreigende huisuitzetting en energieafsluiting 

 Bij dakloosheid 

 

 

 



          
Wat zijn de geografische grenzen van het gebied waar het ISF 

werkt? 

Het ISF biedt hulp aan inwoners van Delft. Dat geldt ook voor 

woonwijken, die direct grenzen aan de bebouwde kom van Delft, 

maar formeel buiten Delft liggen. 

Inwoners van buiten Delft zijn aangewezen op hulp vanuit hun eigen 

woonplaats. 

 

Hoe kan iemand zich aanmelden voor hulp bij het ISF? 

Het ISF werkt alleen op afspraak. Cliënten kunnen een afspraak 

maken door een mail te sturen naar sni@isfdelft.nl. In deze mail moet 

dan kort het probleem en de hulpvraag vermeld worden. Na 

beoordeling van de mail krijgt de hulpvrager dan binnen enkele 

dagen antwoord of deze in aanmerking komt voor een gesprek. Ook 

hulpverleners kunnen op dezelfde manier een afspraak laten maken 

voor één van hun cliënten. Een derde mogelijkheid is het bellen naar 

bovenvermeld telefoonnummer voor het maken van een afspraak. 

Ook in dat geval wordt eerst beoordeeld of een afspraak zinvol is of 

niet. Vaak wordt bij afwijzing doorverwezen naar een andere 

hulpverleningsinstantie of naar de Gemeente Delft. 

 

Kan iemand ook terecht bij het ISF voor begeleiding op 

financieel gebied? 

Deze hulp is ondergebracht in een aparte stichting met de naam 

ISOFA  (Interkerkelijke Stichting ter Ondersteuning bij Financiën en 

Administratie). Deze stichting is onlosmakelijk met het ISF 

verbonden. 

ISOFA biedt persoonlijke begeleiding op financieel gebied van 

cliënten, hulp bij ordening van financiële papieren en een open 

spreekuur voor vragen op financieel gebied. 

Meer informatie over deze aparte stichting kunt u vinden op 

www.isofa.nl.  

 

Meer weten? 

Op de website www.isfdelft.nl kunt u veel lezen over de 

geschiedenis, identiteit en werkwijze van het ISF. Ook kunt u daar 

een sociale kaart van Delft vinden. 

Wanneer u bestuurlijke informatie wilt, kunt u ook contact opnemen 

via een mail ( sni@isfdelft.nl ) 
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