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Actueel
Extraatje voor cliënten
van de Voedselbank
Alle cliënten van de Voedselbank
Amsterdam ontvangen ook dit jaar een
extraatje. Drie geldgevende fondsen
maken dit mogelijk, net als in 2011.

Geen fietsen meer
Pantar Amsterdam stopt helaas in
2013 met de verkoop van opgeknapte
fietsen tegen een gereduceerde prijs
aan houders van een stadspas.

Een greep uit..
..casuïstiek waarbij geen voorliggende
voorziening beschikbaar was:
Reparatiekosten
Het salaris van een 32-jarige vrouw met
een kind bevindt zich net boven het
bijstandsniveau. Cliënte is ondergebracht

Tijdens de najaarsbijeenkomst van SSBNA/Fonds Bijzondere Noden Amsterdam
op 10 december , waar het thema kinderen en jongeren in de knel centraal stond,
presenteerde voorzitter Andries de Jong de brochure “Noodhulp in Amsterdam”.
Het is een eerste (voor)verkenning naar noodhulp in Amsterdam.
Het fonds wil graag een
vervolg geven aan deze
voorverkenning naar nut,
wenselijkheid en praktijk
van noodhulp, onder
meer in samenwerking
met onderzoeksinstituten
en de dienst Onderzoek
& Statistiek van de gemeente Amsterdam.
Bekijken en bestellen
U kunt ‘Noodhulp in
Amsterdam’ bekijken
op onze site www.
ssbna.nl. Wilt u deze
bijzondere uitgave ontvangen, stuur dan een e-mail naar ssbna@dmo.amsterdam.nl

Nieuwe ‘naw gegevens’ voor
Fonds Bijzondere Noden

bij een vorm van inkomensbeheer en zij
krijgt wekelijks ‘leefgeld’. De aanvraag
betreft de reparatiekosten van de geiser.
Tevens is cliënte geattendeerd op een
aantal voorliggende voorzieningen zoals
het Jeugdsportfonds en de Scholierenvergoeding.

Met ingang van 23 januari 2013 wijzigt
de bereikbaarheid van het Fonds.

Woninginrichting
Voor een 46-jarige alleenstaande man
met meerdere gezondheidsproblemen
wordt een aanvraag ingediend voor diverse huishoudelijke apparaten zoals een
wasmachine en een koelkast. Zijn reëel
besteedbaar inkomen is relatief laag door
twee betalingsregelingen.
De hulpverlener wordt ook geattendeerd
op de aanvullende regeling ‘chronisch
zieken en gehandicapten’ van de
gemeente Amsterdam.

In de komende weken worden al onze
relaties hierover nader geïnformeerd.

Speelgoed
Cliënte is een 24-jarige alleenstaande
vrouw met twee kinderen(beiden met een
beperking). Cliënte heeft een minimuminkomen. Haar financiële zaken worden
geregeld door inkomensbeheer. Het
verzoek betreft een bijdrage in de kosten
van aangepast speelgoed. Tevens is de
aanvrager attent gemaakt op het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Reacties uit het veld
“Wat is er toch altijd een snelle en
geweldige samenwerking. Ik had het er
net ook over met collega’s en wij ervaren
het allemaal als zeer prettig.”
“..toch wel veel papierwerk voor kleine
bedragen.”

Onze nieuwe contactgegevens zijn:
Postadres:
Postbus 17227, 1001 JE Amsterdam
Telefoon:
(020) 623 54 11 en (020) 623 54 13
E-mail:
info@fbna.nl

Handig om te weten
* Wanneer u in het kader van zelfredzaamheid de cliënt vraagt om zelf een deel van
het aanvraagformulier in te vullen, vermeld
dit dan in de toelichting. Het voorkomt
opmerkingen van onze accountant.
* Voeg altijd een kopie van een geldig ID
toe om onnodige stagnatie te voorkomen.
*Kijk ook eens op de websites van deze
voorliggende voorzieningen:
-de formulierenbrigade :
www.dwi.amsterdam.nl
-de site: www.berekenuwrecht.nl
-de Voedselbank:
www.amsterdam.voedselbank.org
-de Stadspas:
www.amsterdam.nl/stadspas

852 hulp-/dienstverleners
ontvangen deze Nieuwsbrief.
U kunt adreswijzigingen
doorgeven via
info@bijzonderenodenamsterdam.nl

laat Amsterdammers niet aan hun lot over

