Beleid Stichting Mamre
1. Inleiding
De Stichting Mamre is voortgekomen uit een initiatief na een conferentie in Rotterdam
over “Urban Mission” in 1996. De intentie was op dat moment om gastvrijheid te
bieden aan met name immigranten zonder geldige verblijfspapieren in de stad. Door
de jaren heen is de missie geleidelijk aan veranderd en heeft Mamre aansluiting
gevonden bij mensen in nood in allerlei vormen. De Stichting Mamre is officieel
opgericht op 11 september 2001. Sinds 27 september 2001 staat de stichting
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24326098. In de statuten
worden Bijbelse principes als grondslag erkend. Het initiatief is interkerkelijk. De
stichting heeft geen werknemers in dienst en het bestuur krijgt geen vergoeding.
2. Doelstelling en visie
De stichting heeft als doel om vreemdelingen, zwervers en arme mensen met
verschillende nationale, culturele en religieuze achtergrond gastvrij te ontvangen. Dit
doel wordt nagestreefd onder andere door het creëren van een ontmoetingsplaats en
het aantrekken van vrijwilligers. Centraal in de visie van Mamre staat dat zij een
baken van gastvrijheid wil zijn voor allen die zich met een nood ophouden in het
centrum van de stad Rotterdam: vreemdelingen, zwervers en arme mensen.
3. Huidige situatie
Op de woensdagen, van 10:30 tot 14:00 uur, verwelkomen vrijwilligers iedereen die
binnenloopt in de hal van de Scots International Church Rotterdam aan de Schiedamse
Vest, ingang Schiedamse Singel. Allen die zich met een nood ophouden in het
centrum van de stad Rotterdam zijn welkom: vreemdelingen, zwervers en arme
mensen. De vrijwilligers geven hun het gevoel dat ze thuis zijn en luisteren naar hun
verhalen. Er wordt gezorgd voor:
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thee en koffie
een warme maaltijd
een luisterend oor
praktische adviezen
advies over de gemeentelijke instanties
hulp met brieven
hulp met talen Nederlands en Engels
verse producten met een geldige houdbaarheidsdatum om mee te nemen

Mamre biedt in individuele gevallen hulp “op maat”.
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-2Het hart van Mamre wordt gevormd door haar vrijwilligers. Allen zetten zich in
zonder enige vorm van beloning of vergoeding. Velen zijn al jarenlang betrokken bij
het werk van Mamre. Bij de Voedselbank wordt iedere woensdag vroeg het nodige
opgehaald. Met veel creativiteit wordt er altijd een heerlijke maaltijd bereid. Er zijn
handen om de kok te helpen, tafels en stoelen op te stellen, eten rond te brengen en uit
te delen, af te wassen en op te ruimen. Zonder vrijwilligers geen Mamre! Ook de
regelmatige bezoekers kennen hen persoonlijk en waarderen hun inzet.
4. Stategie
Er wordt echter nagedacht over een meer structurele uitbreiding van de huidige
activiteiten met meer maatschappelijke hulp. Voorwaarden zijn een bredere financiële
basis en aanvulling van de vrijwilligers. De uitwerking van deze strategie is onderwerp
van onderzoek en discussie binnen het bestuur.
5. Planning
Het jaar 2015 word gezien al een overgangsjaar. In de loop van 2016 hoopt het bestuur
conclusies te kunnen trekken uit haar bevindingen en die te vertalen naar concrete
acties.
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