
Versneld huisvesten van 
statushouders
Initiatief de Thuisgevers biedt een 
oplossing. Dat doen we door statushou-
ders tijdelijk te huisvesten via maat-
schappelijke organisaties, zoals kerke-
lijke gemeenten of sportverenigingen. 
Ook zorgen we voor aanvullende 
sociale begeleiding en een goede 
samenwerking met de lokale overheid.
Met deze publiek-private samenwer-
king hebben initiatiefnemers de Protes-
tantse Kerk in Nederland en de ge-
meente Kampen samen goede 
ervaringen opgedaan bij de opvang van 
ontheemden uit Oekraïne. Dat kan 
volgens ons in veel meer plaatsen!

De Thuisgevers
Tientallen kerken en andere maat-
schappelijke organisaties door heel 
Nederland hebben intussen interesse 
getoond om een Thuisgeef-initiatief te 

starten. Vanuit projectorganisatie de 
Thuisgevers kunnen we deze lokale 
initiatieven op alle mogelijke manieren 
ondersteunen. Onze pioniers helpen bij 
het van de grond tillen van een lokaal 
initiatief en onze kwartiermakers 
ondersteunen de lokale overheid bij 
deze opgave

Voor wie?
Bent u lid van een kerk of andere 
levensbeschouwelijke stroming? Bent u 
actief bij een vereniging of maatschap-
pelijke organisatie? Neem dan contact 
met ons op. Wij verkennen graag de 
mogelijkheden voor een thuisgeef-ini-
tiatief met u!
Werkt u bij de (lokale) overheid? Of bent 
u betrokken bij de huisvesting van 
statushouders? Neem dan contact met 
ons op. Wij brengen u graag in contact 
met (potentiële) thuisgeef-initiatieven!

U kunt kosteloos  
onze hulp inroepen,  

dus schroom niet en neem 
contact op!

Meer weten?
Stuur dan een e-mail naar 
welkom@dethuisgevers.nl 
voor meer informatie. 

Direct iemand spreken?
Neem dan contact op met 
het projectbureau de Thuis-
gevers via 06-21903658.  
Zij kunnen u ook in contact 
brengen met een pionier of 
kwartiermaker.

de Thuisgevers

Doe mee met de Thuisgevers  
als oplossing voor de 
vastgelopen asielopvang

meer 
weten?

De asielopvang is vastgelopen. Er zijn onvoldoende 
opvangplekken voor asielzoekers. Tegelijkertijd verblijven 
meer dan 17.000 statushouders (vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning) in een van de asielzoekerscentra, terwijl 
zij wachten op een woning. Wat zou het mooi zijn als een 
deel van hen versneld naar een gemeente kan verhuizen en 
zo een nieuw begin maken met hun leven in Nederland!

De Thuisgevers is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) faciliteert het project, dat ook wordt gesteund door de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland.


