3.2. Blankenberg Stichting
Achtergrondinfo
Oprichters waren in 1871 de toen achttienjarige filantroop J.F.L. Blankenberg
en zijn broer en zuster. Oorspronkelijk noemden ze de organisatie
‘Liefdadigheid, Nut, Vermaak’, later ‘Liefdadigheid naar Vermogen’ (LNV).
Doel van dit Amsterdamse genootschap was om door bevordering van onderwijs
en door werkverschaffing de behoeftigen voor de ondergang te behoeden. Nieuw
was dat dit expliciet gebeurde “zonder eenig onderscheid van gezindte”.
Daartoe deelden zij de stad op volgens het Elberfeldse stelsel; in 46 districten,
waarin elke vrijwilliger (burgers, geen ambtenaren) een aantal arme gezinnen
bezocht en hielp.
Vanaf 1945 heette de organisatie ‘Zorg en Bijstand’, vanaf 1969 tot 2010
‘Blankenberg Stichting’ (voor maatschappelijk werk) die samen met het
‘Instituut voor Gezinsverzorging’ onder de overkoepelende stichting ‘Zorg en
Bijstand’ viel. Sinds 2010 heet de hele organisatie ‘Centram’.
Het archief bevat o.a. artikelen en kopieën van jaarverslagen.
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