
WIJ VRAGEN:  
• Wil je in gebed achter ons staan en daarvoor regelmatig een 

nieuws-email ontvangen? 
• Wil je Treasure House financieel ondersteunen? Op dit moment 

draaien we voornamelijk van eigen geld en we zoeken mensen die 
ons bijvoorbeeld maandelijks willen sponseren, we zijn ANBI 
goedgekeurd, dus giften zijn belastingaftrekbaar.  

• Wil je gezamenlijk kleine reparatieklussen doen in Treasure 
House? 

• Zijn er mensen in je netwerk die iets zouden kunnen betekenen 
voor Treasure House? Kun je ons helpen ons netwerk uit te 
breiden? 

• Ben je creatief of muzikaal, kook je graag of heb je andere 
talenten en zou je die willen inzetten in Treasure House? 

 
WIJ BIEDEN: 
• Ervaring opdoen en over je grenzen heen kijken. 
• Uiting geven aan je christelijke naastenliefde, kansen voor 

betrokkenheid 
• De mogelijkheid om contact maken met mensen die aan de rand 

of zelfs de afgrond van de samenleving leven, bijvoorbeeld door 
met ons mee te doen op zondag, regelmatig of af en toe. 

• Begeleiding bij een maatschappelijke stage bij ons. 
• De ruimte tegen meebetaling. Ben je of ken je iemand die iets 

doet wat volgens jou goed binnen de doelstellingen past van 
TreasureHouse? Er zijn nog dagdelen vrij! 

 

Wordt vriend van Treasure House, bid met ons 
mee, ondersteun ons financieel, volg ons op 

facebook, en doe mee, om mensen een nieuwe 
hoop en een nieuwe toekomst te geven! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 



WAT IS TREASURE HOUSE ? 
Aan de rand van de rauwe rosse buurt van Amsterdam, waar sex, 
drugs en geweld de boventoon voeren is Treasure House (schatkamer) 
een veilige haven. Verschillende mensen met een hart voor 
straatmensen, prostituées en drugsverslaafden, maken gebruik van de 
ruimte, om mensen te kunnen ontvangen, als basis voor outreach en 
voor creatieve projecten. De mensen in Treasure House zijn de 
schatten in de schatkamer. 
 
HOE IS HET BEGONNEN ? 
Vanaf 2005 liepen we met een kleine groep mensen regelmatig door 
de rosse buurt om met mensen te praten en wilden we graag een 
rustige plek hebben waar mensen zich thuis kunnen voelen en bij 
kunnen komen, uit de onrustige sfeer van de straat, zodat we meer 
persoonlijke gesprekken konden hebben. In de loop van de jaren is 
Treasure House volgens onze bezoekers ook echt zo’n veilige plek 
geworden. 
 
WAT DOEN WIJ ? 
Wij zijn de huurders en beheerders van Treasure House,  organiseren 
elke zondag een open inloop en geven ruimte aan andere mensen om 
er te werken en bijeenkomsten te houden. 
 
DE ZONDAG IN TREASURE HOUSE 
Elke zondag zorgen we voor een goede, gemoedelijke sfeer waarin 
straatmensen, buurtbewoners en anderen hun pantser af kunnen 
doen en zichzelf kunnen zijn. Iedereen is welkom.  We praten met 
elkaar, doen spelletjes, kijken een film, lachen hard om de 
verbazingwekkende humor van sommigen, eten en drinken wat, 
discussieren over alles, vaak over hoe we ons leven met of zonder God 
ervaren. We zijn heel blij dat we meemaken dat mensen zich openen 
en dat we steeds meer de dingen van het leven met elkaar kunnen 
delen. Voor veel mensen is dit misschien heel gewoon, maar voor 
mensen die zo beschadigd zijn niet.  

Wat zijn ‘straatmensen’? Bijna alle mensen die op zondag bij ons 
komen hebben als kind geleden onder emotionele- en lichamelijke 
verwaarlozing en mishandeling. Met  ouders die psychisch ziek, 
verslaafd of simpelweg afwezig waren, waar geen veilig thuis was en 
hulp in hun jeugd te laat of niet is gekomen, vaak opgegroeid in een 
tehuis en al jong aan hun lot overgelaten. Hierdoor zijn ze op straat 
beland, waar ze  worstelen met ernstige verslavingen, psychische 
ziektes, eenzaamheid, depressie en verwerping door de maatschappij, 
geen contacten met familie, geen netwerk. Treasure House is een 
veilig thuis voor deze mensen, ze durven zichzelf weer te openen, naar 
anderen en naar God.  
 
WAAROM IS DE ZONDAG IN TREASUREHOUSE UNIEK ? 
• Treasure House is een plek van de mensen zélf geworden en dus 

kunnen ze er veel dingen zelf doen, zoals koffie zetten, broodjes 
smeren, afwassen, dingen uit de koelkast pakken; iets wat op de 
meeste andere plekken waar ze komen ondenkbaar is. Dit geeft 
mensen hun autonomie terug, zo maken ze zich Treasure House 
eigen en leren ze weer verantwoordelijkheid te nemen. 

• Er zijn weinig regels nodig, omdat respect voor elkaar het 
uitgangspunt is dat we ondertussen gezamenlijk zijn gaan 
bewaken. 

• TreasureHouse wordt door onszelf gefinancierd en door een 
aantal sponsoren, we maken geen gebruik van subsidies van de 
overheid, omdat dit ons werk juist zou belemmeren. 

 
CONTACT 
Treasure House:   Sint Jansstraat 41, Amsterdam 
www.treasurehouse.nl 
Astrid Bakker:  06-46627466  abakker@treasurehouse.nl 
Jeannette Resink : 06-10050334  jnet@online.nl 
     
Giften:  Stichting Lifeline,  NL64 ABNA 0402 9983 24 , Amsterdam 
KvK 34173615 
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