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Den Haag geeft warmte

Aanleiding
Het dagelijks leven wordt snel duurder, met name door de sterke stijging van de energieprijzen.
Vooral mensen met een laag inkomen zullen deze klappen gaan voelen. Zij hebben weinig of geen
ruimte om prijsstijgingen in hun vaste lasten en dagelijkse boodschappen op te vangen. De
compensatie van ruim 400 Euro voor alle huishoudens zal voor hen bij lange na niet voldoende
zijn om dit op te vangen. Zelfs de extra compensatie voor huishoudens met een inkomen rond het
sociaal minimum kan de stijging van de energiekosten niet opvangen.
In navolging van andere kerken en organisaties elders in het land start Stek daarom met de actie
‘Den Haag geeft warmte’. Stek doet dit samen met onder andere de Protestantse Diaconieën van
Den Haag en Scheveningen, de Voedselbank Haaglanden, de Haagse Gemeenschap van Kerken en
de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag.

Doel van de actie
Met deze actie sluiten we aan bij de compensatieregeling die het kabinet heeft afgekondigd. De
compensatie van 400 Euro krijgt iedereen via een verlaging van de energiebelasting. Veel mensen
hebben deze meevaller niet nodig, voor anderen zal het onvoldoende zijn om rond te komen. Met
deze actie willen we een beroep doen op de onderlinge solidariteit van mensen in onze stad. Doel
is om op deze manier die mensen een stevige steun te bieden, die deze steun ook het meest
nodig hebben.

Praktische uitwerking
We roepen mensen in Den Haag op om die 400 Euro, of een deel daarvan, te doneren aan mensen
die rond het sociaal minimum leven. Ook kleine bedragen zijn welkom, want alle beetjes helpen!
Het geld komt in de vorm van boodschappenbonnen terecht bij de mensen die ook in aanmerking
komen voor een Voedselbankpakket. We werken daarin samen met de Voedselbank Haaglanden.
Zo kunnen we zonder veel administratieve rompslomp de mensen bereiken om wie het gaat. We
garanderen dat honderd procent van de opbrengsten bij deze mensen terecht komt.

Randvoorwaarden
Over de actie is afstemming geweest met de gemeente Den Haag. Voor de huishoudens die via de
Voedselbank een boodschappenbon ontvangen, zal deze gift geen probleem opleveren.
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Wie komt in aanmerking?
Alle huishoudens die bij Voedselbank Haaglanden een voedselpakket ontvangen.

Giften verzamelen
De periode van 22 december tot en met 14 februari is gericht op geldwerving. De actie zal zo
breed mogelijk verspreid worden. Daarnaast zal worden geprobeerd om bedrijven en organisaties
aan de actie te binden. Voor de verspreiding van de actie wordt gebruik gemaakt van de website
van Stek en een flyer, waarin kort de actie uitgelegd staat, de nood van de doelgroep inzichtelijk
gemaakt wordt en het rekeningnummer (ANBI-rekening) wordt vermeld (inclusief QR-code). Ook
zullen sociale media, waaronder Twitter, worden ingezet om meer zichtbaarheid aan de actie te
geven.

Samenwerkingspartners
Stek werkt in deze actie samen met de Protestantse Diaconieën van Den Haag en Scheveningen,
de Voedselbank Haaglanden, de Haagse Gemeenschap van Kerken, de Liberaal Joodse Gemeente
van Den Haag. Fonds1818 steunt de actie door de eerste € 50.000 die binnenkomt te verdubbelen.

QR-code

Voor meer informatie over de actie ‘Den Haag geeft warmte’ kun je contact opnemen met Betsy
Schouten, bschouten@stekdenhaag.nl tel. 070 318 16 44.
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