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De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht is 

in 1231 opgericht als kloosterorde en richtte zich 

voornamelijk op de geestelijke vorming van de 

eigen leden. Deze instelling heeft zich ontwikkeld 

tot een charitatief vermogensfonds dat regio-

gebonden werkzaam is. Het fonds biedt vanuit een 

protestants christelijke visie hulp aan mensen met 

een lichamelijke of geestelijke beperking, dak- en 

thuislozen, kansarme jongeren, verslaafden, etc.

Financiële steun wordt geboden aan personen 

binnen onze doelgroep en aan projecten op 

maatschappelijk gebied. 

Dankzij de traplift kan 
ik in mijn eigen vertrouwde 
omgeving blijven wonen



 

INDIVIDUELE 
HULPVERLENING
Ondanks bestaande sociale voorzieningen die de overheid biedt, blijft er 

behoefte aan aanvullende fi nanciële ondersteuning voor kwetsbare personen 

in onze samenleving.  Tot onze doelgroep behoren o.a. gehandicapten, 

langdurig zieken, zwerfjongeren, dak- en thuislozen, kansarme jongeren, 

verslaafden en ex-gedetineerden.

Door individuele hulpverlening tracht de RDO Balije van Utrecht 

maatschappelijke uitsluiting van personen te voorkomen.

Alleen aanvragen uit de gemarkeerde doelgebieden worden in behandeling 

genomen (zie kaartje op de achterkant). 

Enkele voorbeelden van individuele hulpverlening

  algemeen dagelijkse levensbehoeften (sta-op-stoel, fi ets met 

trapondersteuning, matras, etc.)

   vervoermiddelen voor gehandicapten

  aanpassingen in woning (traplift, voorzieningen in badkamer, etc.) 

   specifi ek medisch geïndiceerde therapieën die niet volledig door de 

zorgverzekering of AWBZ worden vergoed

  schuldhulpverlening alleen indien schulden zijn ontstaan door 

ziekte of handicap

De RDO Balije van Utrecht verleent geen 

structurele hulp; er worden voornamelijk 

eenmalige bijdragen verstrekt.  

Aanvragen individuele hulpverlening

De RDO Balije van Utrecht hanteert een aantal 

criteria waaraan een aanvraag voor fi nanciële 

ondersteuning moet voldoen. Een aanvraag kan 

alleen ingediend worden door een hulpverlener 

van een erkende instantie. 

Er wordt gewerkt met een aanvraagformulier 

en daarbij moet een goede motivatie van de 

hulpvraag worden gevoegd. 

Het aanvraagformulier en de criteria kunt u 

downloaden via www.rdo.nl/aanvragen

Dankzij de computer heb ik 
contact met lotgenoten en 
delen we onze ervaring

Aanvragen projectondersteuning

De RDO Balije van Utrecht hanteert een aantal 

criteria waaraan een aanvraag voor fi nanciële 

ondersteuning moet voldoen.  De aanvraag moet 

duidelijke informatie bevatten over  het project en 

voorzien zijn van een begroting, dekkingsplan, enz. 

Er worden geen bijdragen verstrekt in de exploita-

tiekosten of salarissen.

Criteria voor aanvragen voor projectonder-

steuning kunt u downloaden via 

www.rdo.nl/aanvragen

Maatschappelijke 
initiatieven krijgen 
een kans

PROjECT-
ONDERSTEUNING
De RDO Balije van Utrecht verschaft ook ondersteuning aan 

projecten waar een grotere groep hulpbehoevenden van profi teert. 

Er worden alleen middelen verstrekt die direct bestemd zijn voor 

personen uit onze doelgroep. Dit zijn o.a. gehandicapten, dak- en 

thuislozen, kansarme jongeren, verslaafden en ex-gedetineerden. 

Er wordt regelmatig samengewerkt met andere fondsen en gemeenten.                                                                                                                   

De projecten moeten ook in de specifi eke doelgebieden gesitueerd zijn 

(zie kaartje op de achterkant). 



Enkele voorbeelden van projecten                                                                                                                               

  voedselbanken

  opvangcentra voor zwerfjongeren

  ondersteuning sportmogelijkheden 

voor jongeren

  hospices 

  projecten t.b.v. sociale cohesie in een woonwijk                                        

  projecten voor verslavingszorg 

  projecten voor beschermde woongroepen   

Preventie

Een ander doel van dit fonds betreft de voorkoming van sociale 

uitsluiting van fi nancieel minder draagkrachtige gezinnen waarbij 

de aandacht vooral uitgaat naar de kinderen. Bijvoorbeeld 

ondersteuning t.b.v. deelname aan school- of sportactiviteiten. 

Hetzelfde geldt voor jongeren met een beperking. 

De nadruk ligt hierbij op het voorkomen van sociaal isolement. 

De ondersteuning kan zowel individueel als projectmatig 

worden geboden.

Eindelijk ook 
een plek 
in het clubhuis
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T 030 231 32 76
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DOELGEBIEDEN
In het verleden had de RDO Balije van Utrecht bezittingen - 

zogenaamde ‘commanderijen’- in diverse gebieden in Nederland. 

Deze voormalige commanderijen bevinden zich in onderstaande 

gemeenten en hun omliggende regio’s.  De RDO Balije van Utrecht richt 

zich met de fi nanciële hulpverlening specifi ek op deze gebieden.

Het betreft de volgende gemeenten: Dinkelland, Doesburg, 

Giessenlanden, Heerenveen, Katwijk, Leiden, Midden-Delfl and, 

Middelburg, Rheden, Rhenen, Schoonhoven, Tiel, Tynaarlo en Utrecht.


