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Woon- en werkgemeenschap Emmaus Welvaartsresten 
In een Emmaus woon- en werkgemeenschap, ook wel communiteit genoemd, staat duurzaamheid 
centraal. In 36 landen, verspreid over 4 continenten, zijn 320 communiteiten actief. Kerntaak is 
het opvangen van daklozen en ze steunen om terug te keren naar een volwaardige plaats in de 
maatschappij. 

Met kringloopbedrijvigheid, recuperatie van grondstoffen, creatief hergebruik van tweede hands 
spullen, wordt in het eigen inkomen voorzien.  Een Emmaus gemeenschap steunt niet op 
structurele subsidies. Op deze wijze geeft Emmaus al meer dan 60 jaar vorm aan de eigen 
verantwoordelijkheid. 

 
Beleidsplan 2018 
Continueren van de woon- werkgemeenschap voor dak- en thuislozen in Den Haag. Er zijn 
permanent 6 kamers beschikbaar voor mensen die uit een dak- of thuisloze situatie afkomstig zijn 
en die weer op weg zijn naar een volwaardige plek in de maatschappij. 
Continueren van ca. 10 werkplekken voor vrijwilligers,  

 
Voortgaan met het verduurzamen van de locatie in Den Haag. Er liggen 28 zonnecollectoren op 
ons dak. Omdat de groep steeds meer ouderen krijgt, onderzoeken we de mogelijkheid tot het 
terugplaatsen van een personen lift.  
 
In samenwerking met enkele collega Emmausgroepen zoeken naar dragende krachten om de 
gemeenschap in Den Haag te versterken.  
 
Vergroten van de bekendheid van Emmaus 



 

Beloningsbeleid 
1. Bestuursleden: dit is een onbezoldigde functie 
2. Bewoners (ca. 6): kost en inwoning, zakgeld, verzekeringen, vergoeding van onkosten 
 

Bestuurssamenstelling 
  
Pim Felen is voorzitter 
Gita van Duinen is penningmeester 
Mario Ketelaars is secretaris 
Binne Heida is bestuurslid 
Beppie van den Berg is bestuurslid. 
 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten. 
 
In 2017 hebben we iedere twee weken de welvaartsresten op gehaald. 
Op onze wekelijkse verkopen komen de klanten van heinde en ver om deze artikelen te kopen. 
Van deze opbrengsten leeft de woon-werkgemeenschap. Alle uitgaven worden van de opbrengst 
gedaan. Zowel het bijhouden van ons pand als alle uitgaven voor de bewoners.  
Maar Emmaus is meer.  
Samen met onze vrijwilligers, bewoners en vaste klantenvormen we een belangrijke sociale 
functie in Den Haag.  Voor veel klanten is een bezoek aan onze winkel een uitje. 
Even een praatje maken en je verhaal kwijt kunnen. Hierdoor is er zicht op mensen die geen 
social vangnet hebben en kunnen we een oogje in het zeil houden. Ook andere instanties weten 
ons daarom te vinden. 
 

Financieel overzicht 2017. 
Beginsaldo                         57.905,58 
Verkoop                             62.595,00 
Overige                              13.937,92 
                                         134.438,50 
Uitgaven. 
Projekten                              2.714,00 
Werknemerskosten            15.633,90 
Kost en inwoning              16.327,43 
Huisvesting                       11.288,46 
Emmaus                              2.561,97 
Auto                                    3.391,94 
Exploitatie                          5.570,10 



Diversen                                248,95 
Eindsaldo                          76.701,75 
                                         134.438,50 
 
 

 
 
 


