LOF, het Leidse Ongedocumenteerden
Fonds is een kersvers gezamenlijk ini�a�ef van diverse steunorganisa�es in Leiden, waaronder s�ch�ng Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL), de Volle
Evangelie Gemeente Oegstgeest en
Diaconaal Centrum De Bakkerij, die samen met een aantal betrokken par�culieren inmiddels de krachten gebundeld
hebben in het Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden (COOL).

Want de groep Leidse ongedocumenteerden die een beroep doet op noodhulp van de ini�a�efnemers van LOF en
enkele partnerorganisa�es is in de
afgelopen jaren, maar zeker na de slui�ng van de Bed, Bad en Broodvoorziening in Leiden zorgwekkend gegroeid.
Waar is LOF voor bestemd ?
LOF helpt partners van De Bakkerij nu
met de financiering van de allereerste
levensbehoe�en van ongedocumenteerden die voor hulp bij hen aankloppen, zoals:
• boodschappenbonnen voor
levensmiddelen,
• opwaardeerkaartjes voor beltegoed,
• een kleine onkostenvergoeding voor
verleend onderdak,
• kosten voor ambulante begeleiding
om zelfredzaamheid en opbouw van
een sociaal netwerk te bevorderen.

LOF is eind mei 2020 ontstaan naar aanleiding van de abrupte slui�ng van de
Bed, Bad en Broodvoorziening aan het
Maansteenpad in Leiden, waardoor een
aantal ongedocumenteerde gasten midden in de coronacrisis op straat kwam te
staan en ook bewoners van perspecWilt u bijdragen aan LOF?
�efwoningen van S�ch�ng UitgeproceMaak dan een bedrag over op rekening:
deerde Vluchtelingen in hun huisves�ng
werden bedreigd of de woonruimte al
NL 46 INGB 0000 097065
eerder hadden moeten verlaten.
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente
Leiden, o.v.v. LOF.
What's in a name?
De Diaconie hee� een ANBI-status
LOF wil met haar naam enerzijds duidemet RSIN nr.: 002526372
lijk maken dat wij alle lof hebben voor
mensen die spontaan bijdragen aan dit
Waarvoor onze hartelijke dank!
noodfonds en daarmee ook tonen dat
zij hart hebben voor het lot van ongedocumenteerden in onze regio.
Anderzijds laat de naam ook zien dat
het een noodvoorziening is in antwoord
op beleidsbeslissingen die het Leids humanitair daglicht niet kunnen verdragen. Zoals witlof, afgesneden van het
licht tot groei wordt geforceerd, zo is
ook dit fonds onder druk tot stand gekomen.
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