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Burgemeester wil graag beschermheer worden

Fonds Bijzondere Noden kan rekenen op van der Laan
Eberhard van der Laan zegt volmondig ‘ja’ als hij wordt gevraagd voor de functie
van beschermheer van het Fonds Bijzondere Noden. De burgemeester deed deze
toezegging tijdens de jubileumbijeenkomst van de SSBNA op 16 november in de
Amstelkerk.
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Van der Laan treedt in dat geval in het
voetspoor van zijn voorganger Antonie
Roëll. Deze werd in 1914 de
beschermheer van het in augustus van
dat jaar opgerichte Algemeen Steuncomité Amsterdam, de voorloper van het
huidige Fonds Bijzondere Noden.
SSBNA voorzitter Andries de Jong
overhandigde van der Laan tijdens de
jubileumbijeenkomst een zilveren
penning uit 1914 die herinnert aan de
oprichting van het comité .

Cheque maakt jubileumbijeenkomst Fonds extra feestelijk
Het aantal aanvragen voor noodhulp stijgt explosief, terwijl het armoedebeleid onder
druk staat als gevolg van bezuinigingen en een terugtredende overheid. Daarom gaat
Fonds Bijzondere Noden ‘de markt op’ met als motto: Amsterdammers laten Amsterdammers niet aan hun lot over.
Het initiatief beleeft een vliegende
start tijdens de drukbezochte
jubileumbijeenkomst van het
Fonds.
Als eersten verrassen de ondernemers van het MKB Amsterdam
en Cordaid/Mensen in Nood het
jarige Fonds met een eenmalige
schenking van 7.500 euro.
Joep van Zijl van Cordaid plaatste het bedrag op 16 november op
de feestcheque.

Sfeerbeelden uit de Amstelkerk

Een bijzondere penning voor de burgemeester
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Jubileumboekje bundelt
verhalen over noodhulp
In het kader van het 75-jarig bestaan
en bij het begin van het nieuwe jaar
publiceert Fons Bijzondere Noden een
bundeling van verhalen over noodhulp in
Amsterdam.
Wie dit boekje gratis wil ontvangen kan
een e-mail met de naam van zijn/haar
organisatie en adresgegevens sturen naar
ssbna@dmo.amsterdam.nl . Zet in de
onderwerpregel: jubileumboekje SSBNA.
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