
 
Datum: 22 september 2019 

 

Onderwerp: Arnhems Peil ondersteunt Ecovrede bij zoektocht naar nieuw pand 

Ecovrede: Opsporing verzocht! 
 
Ecovrede is een liefdadigheidsstichting gevestigd aan de Nieuwe Haven die iedereen helpt die het nodig heeft. De 
stichting zorgt door haar werk wekelijks dat honderden Arnhemmers die het moeilijk hebben worden geholpen aan 
spullen, advies, eten, dagbesteding en persoonlijke aandacht. 
 
Gemeente Arnhem zegt burger- en sociaal maatschappelijke initiatieven te steunen en belangrijk te vinden. 
Huisvesting voor die initiatieven is een minimale bestaansvoorwaarde maar Wethouder Paping en Bouwkamp 
weigeren te helpen. Ze hebben een gesprek aangeboden maar reageren daarna niet meer. Het college van B&W kan 
eenvoudige stappen zetten om huisvesting mogelijk te maken voor Ecovrede en voor andere maatschappelijk 
initiatieven.  Ecovrede heeft daar concrete voorstellen voor gemaakt op www.evsgebouwbeheer.nl Maar het college 
doet niets. Ze vragen niet om financiële steun. Wat zij wel nodig hebben is medewerking in het vinden van een loods 
of pand in Arnhem waar zij al dan niet tijdelijk in kunnen. Het College weet sinds een jaar van deze vraag. Tot op dit 
moment tonen zij echter geen aanwijsbare actie en over vijf weken moet er al een oplossing zijn. Verdwijnt EcoVrede 
omdat zij per 1 november geen locatie meer hebben, dan komen er honderden gezinnen  zonder voorzieningen als 
dagbesteding, brood en spullen te zitten, met dakloosheid als mogelijk gevolg en wordt opgebouwde kennis en 
ervaring vernietigd. 
 
Wat doet Ecovrede allemaal? 
- Brood, kleding, groente- en fruit, huisraad, meubilair en andere spullen uitdelen, 5 a 6 dagen in de week,  51 weken 
per jaar. 
- Advies geven over juridische en sociaal maatschappelijke zaken en meegaan naar gesprekken voor wie dat nodig 
heeft. 
- Hulp bij zaken in het gezondheidswerkveld. 
- Stageplaatsen en dagbesteding, re-integratie en plek voor taakgestraften.  
- Papieren doornemen waar mensen zelf niet uitkomen, zoals zorg-verzekeringspapieren, belastingpapieren, 
noodsituaties etc. 
- Helpen ontwerpen, aanleggen en onderhouden van buurttuinen en voedselbossen. 
- Bedenken en uitvoeren van nieuwe initiatieven die onze samenleving gezond maken. 
- Gebouwbeheer op non-profit basis om te werken aan een echte verandering in onze samenleving. 
- Innoveren en gesprekspartner zijn in diverse ontwikkelingen in en rondom de stad; over o.a. stadslandbouw, 
armoedeoverleg, voedselbossen, informatie geven, spreekuur, praktische alternatieven voor de omgang met afval, 
kleine duurzame huisjes bouwen, natuurontwikkeling en lokale voedselproductie. Zie: http://www.ecovrede.nl/ 
 
Er zijn al toffe vrijwilligers bij Ecovrede maar wat zij nu het hardste nodig hebben, is een nieuwe locatie. Zij zijn op zoek 
naar een loods om te werken en voor de uitgifte van spullen. Kantoorruimte is ook zeer welkom.  
 
Weet jij een loods of een kantoorruimte? Wil jij EcoVrede helpen? Kan jij invloed uitoefenen binnen de gemeente? 
Heb jij andere tips voor hen? We horen het graag van je.  
 
groetjes van Arnhems Peil. 
 
organisatie@ecovrede.nl 
contact@arnhemspeil.nl 
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