


“Ieder mens heeft 
positieve aandacht 
nodig, een stukje 
waardering, liefde, 
een arm om de 
schouder.”

Een nieuwe start in een plaats waar ik niemand kende. Wat was ik blij dat ik via DSG 
Zwolle in contact kwam met Mauritz. Hij heeft me op weg geholpen om mijn plek te 
vinden in de Zwolse samenleving. Samen zijn we op weg gegaan, af en toe een bakkie 
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kwam ik in contact met allerlei mensen en kon ik een nieuw netwerk opbouwen. Ik voel 
mij nu helemaal thuis in Zwolle” 

Deze en andere verhalen lees je op www.dsgzwolle.nl



Wilt u ons steunen?
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U kunt één van onze activiteiten ondersteunen door middel van een gift. 
Giften  worden onder meer gebruikt voor boekjes van het project ‘Papa/ 
mama leest voor’, de Alpha-cursus, maatjesprojecten, het werk van de 
diaconaal pastor, de bloemen en de muziek in de kerkdiensten van de PI of 
andere interne diaconale projecten, zoals bak- en crea-momenten. Daarnaast 
worden giften gebruikt voor hulp bij re-integratieprojecten.

De Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle is aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (zgn. ANBI). Dit houdt in dat aan onze 
stichting gegeven giften aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.

Onze stichting ontvangt jaarlijks weliswaar een geringe subsidie van het 
ministerie van Justitie, maar die is niet toereikend voor alle gewenste 
activiteiten. Daarom is een extra gift van belang voor de continuïteit van ons 
werk.

U kunt uw gift overmaken op rekening NL77 ABNA 0529516063 t.n.v. DSG 
Zwolle, onder vermelding van ‘gift’; eventueel aangevuld met het benoemen 
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Geven via Givt
Geven zonder contant geld

Geven in elke situatie, dat is waar Givt zich voor inzet. 
Of je nu wilt meedoen aan de collecte in de kerk 
of aan de deur of de saxofonist  in de winkelstraat wilt 
laten weten dat je onder de indruk bent van zijn spel…
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Betrokken raken? 
bezoek www.dsgzwolle.nl of stuur 
een email naar info@dsgzwolle.nl

Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle

Wytze Plantinga, voorzitter
David Renkema, secretaris/penningmeester
Irma van der Zee, bestuurslid

Postadres: Molenweg 241
8012 WG Zwolle 
Telefoon: 06-83771104
E-mail: info@dsgzwolle.nl
IBAN: NL77 ABNA 0529516063
KVK 67532918 • RSIN 857056414

OVER ONS
DSG Zwolle

De Diaconale Stichting Gevangenenzorg (DSG)  Zwolle  stelt zich ten doel om 
(ex-) gedetineerden ondersteuning te bieden vanuit het netwerk van kerken 
en organisaties in de regio Zwolle.

De stichting is in december 2016 opgericht vanuit het verlangen om  met name 
diaconale steun  aan (ex-) gedetineerden uit te breiden  en het netwerk van 
betrokken kerken en andere partners in de regio Zwolle te vergroten. 
Door de inzet van vrijwilligers  biedt de stichting  gedetineerden  steun en hulp 
bij  praktische zaken en bij de terugkeer in de samenleving.

DSG Zwolle werkt zowel binnen als buiten de gevangenis. Op die manier 
wil DSG Zwolle de verbinding leggen tussen de vraag van gedetineerden en 
het aanbod van buiten. Vanuit DSG Zwolle wordt ernaar gestreefd om (ex-) 
gedetineerden die in de regio Zwolle wonen, zoveel mogelijk in contact te 
brengen met bestaande overheidsinstanties en maatschappelijkeorganisaties. 
De stichting werkt aanvullend op andere organisaties die op dit terrein actief 
zijn.


