
Het Leger des Heils is er voor 
mensen zonder helper. Het  
maakt niet uit wat hun achter-
grond of levensovertuiging is. 
Iedereen kan een beroep doen  
op het Leger des Heils, zelf of 
via een verwijzende instantie.  
Oog hebben voor de hele mens  
en als het nodig is steeds  
opnieuw beginnen. 

Een ontmoetingsplek 
waar iedereen zich thuis voelt

De Smeltkroes is open!  
Een ontmoetingsplek voor inwoners van Rijswijk op  
een mooie locatie aan de rand van de Muziekbuurt. 

Leger des Heils 

Adresgegevens 
Pieter Postmapad 4 - Rijswijk 
T: 06-15276478
www.legerdesheilsdenhaag.nl  
www.fonteynenburg.nl

De Smeltkroes is geopend op:
zondag  van 12:00 tot 19:00 uur
dinsdag van 10:00 tot 17:00 uur
donderdag van 13:00 tot 20:00 uur
vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur

Het uiteindelijke doel is het herstel
 van het gewone leven. 

De medewerkers werken vanuit een 
christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, 
gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij 
centrale waarden. Het Leger des Heils 
gelooft in perspectief voor mensen. Om-
dat iedereen ertoe doet! In de regio Den 
Haag e.o. zetten 400 medewerkers zich 
in voor het belang van de meest kwets-
bare in de samenleving. Met ambulante 
begeleiding, beschermd wonen voorzie-
ningen en dagbestedingsactiviteiten. 



De Smeltkroes is open. 
Een ontmoetingsplek voor 
inwoners van Rijswijk op een  
mooie locatie aan de rand van 
de Muziekbuurt. 

Fonteynenburg organiseert samen 
met het Leger des Heils op deze plek 
een laagdrempelige inloop met ver-
schillende activiteiten. Iedereen (wijk-
bewoners en andere inwoners van 
Rijswijk) kan hier binnenlopen voor 
een kop koffie en een praatje, ontmoe-
ting met andere mensen. Daarnaast 
is er ook een aanbod van educatie 
en sociale- en praktische hulp. 

Iedereen is welkom 
in de Smeltkroes!
Door ontmoeting met andere  
mensen in De Smeltkroes ontstaat 
er vriendschap, hoop en perspectief. 
Naast ontmoeting is er ook ruimte 
voor sociale activiteiten, trainingen
en coaching. 

Dit wordt gefaciliteerd door erva-
ringsdeskundingen en begeleiders. 
Het uitgangspunt is dat zij net zoveel 
onderdeel zijn van De Smeltkroes als 
andere deelnemers. Deelnemers geven 
elkaar de ruimte om talenten te ontwik-
kelen en te benutten binnen de Smelt-
kroes, bijvoorbeeld door workshops of 
activiteiten te organiseren, gastheer/
gastvrouw te zijn en meer. Ook mensen 
die ondersteuning nodig hebben en niet 
zo makkelijk de weg naar professione-
le hulp weten te zetten, kunnen in de 
Smeltkroes op weg geholpen worden. 

Een ontmoetingsplek 
waar iedereen zich thuis voelt

Een gewoon leven leiden. 
Dat is niet altijd zo makkelijk 
als het klinkt. 

Fonteynenburg ondersteunt en bege-
leidt mensen met een psychische 
kwetsbaarheid om zelfstandig te  
wonen, leven en werken. Want wij  
geloven in een wereld waar iedereen 
buitengewoon mag zijn en waar we 
samen werken aan een mooiere wereld. 

Fonteynenburg, een kleine organisatie, 
werkt in de regio Haaglanden met on-
geveer 600 cliënten met een psychische 
kwetsbaarheid samen aan hun herstel.  
Wij werken via een herstelgerichte  
benadering (SRH methode).  
We kijken wat onze cliënten wél kunnen. 

De smeltkroes opent de buurt 

Wij zijn Fonteynenburg!

Kortom, de Smeltkroes is een belangrijke
ontmoetingsplek in Rijswijk! 

 
waar iedereen zich thuis voelt

Samen kleuren we de wereld mooier. 


