Uw reacties naar: info@bijzonderenodenamsterdam.nl

Treffen de bezuinigingen straks ook de noodhulp?
De komende jaren staat Amsterdam voor een gigantische bezuinigingsoperatie
op alle terreinen van het beleid. De kans bestaat, dat ook Fonds Bijzondere Noden
(SSBNA) hierdoor zal worden geraakt. Het gevolg is, dat de publiekprivate samenwerking met de gemeente Amsterdam een nieuw evenwicht moet gaan vinden.
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Nieuwe datum voor jubileum
De jubileumbijeenkomst ter gelegenheid
van 75 jaar SSBNA zal niet plaatsvinden
op de 9e, maar op woensdag 16 november in de Amstelkerk.
Burgemeester Eberhard van der Laan is
daarbij aanwezig.

De puntjes op de i
* heeft een cliënt schulden? Of ligt het
inkomen boven de bijstandsnorm?
Ook dan kunnen er aanvragen worden
ingediend
* bevindt het inkomen van de cliënt zich
onder het minimumniveau, vraag dan een
aanvullende uitkering aan (www.uwv.nl)
* vermeld bij een aanvraag altijd mailadres
en telefoonnummer
* controleer altijd of het bankrekeningnummer van de aanvragende organisatie
correct is ingevuld

Cliënte heeft schulden maar komt niet
in aanmerking voor een voorliggende
voorziening (GKA en de DWI) ivm studiefinanciering. Zij heeft onvoldoende middelen om een babyuitzet aan te schaffen.
Een bijdrage maakt dat alsnog mogelijk.

Levensonderhoud:
Cliënt heeft in het kader van schuldsanering relatief veel afgelost en heeft geen
geld meer voor zijn dagelijkse levensonderhoud. Met een eenmalige bijdrage
kan hij weer boodschappen doen.

Kosten dierenopvang:
Een alleenstaande man is tijdelijk
opgenomen in een GGZ-instelling. Voor
de kosten van opvang van zijn kat in
een dierenopvang wordt een bijdrage
verstrekt.

Koelkast:
Een alleenstaande ouder is aangemeld
bij bureau schuldhulpverlening. Er is
geen geld om de koelkast te vervangen
omdat het inkomen onder de bijstandsnorm voor een eenoudergezin ligt. Met
de hulpverlening is gecommuniceerd
over het optimaliseren van de voorliggende voorzieningen: aanvullen van het
inkomen, langdurigheidstoeslag en de
scholierenvergoeding. Via een bijdrage
kan een koelkast worden aangeschaft.

de toekomst op hetzelfde niveau noodhulp
aan Amsterdammers te kunnen verstrekken, gaat het bestuur van het fonds intussen actief op zoek naar mogelijkheden op
de ‘particuliere markt’ voor het noodzakelijke giftenbudget.

Actueel
Kernkaart:
Binnenkort verschijnt de Kernkaart 2011.
Hierin zijn de belangrijkste cijfers over
noodhulp in Amsterdam verzameld.
Een kleine bloemlezing:
* Het aantal gehonoreerde aanvragen
stijgt naar 1033.
* Het totale giftenbudget naar € 421.278.
* Gemiddeld bedrag per toekenning € 408.
* Aanvragen betreffen onder meer een bijdrage in de kosten van levensonderhoud,
woninginrichting, kleding, legitimatie en
opknappen woning.

Intranet:
Recent is informatie over het Fonds opgenomen op ‘t intranet van Arkin, Bureau
Jeugdzorg Amsterdam en GGD Amsterdam.

Jongeren:
We zien een grote stijging van aanvragen
ten behoeve van jongeren.

Zieken:1/3 van alle aanvragen is gerelateerd aan chronisch zieken/gehandicapten
Post:
Door bezuinigingen bij DMO wordt tot 30
juni uitgaande post van het Fonds 2x per
week verzonden .

voorliggende voorzieningen voorliggende voorzieningen

Reacties uit het veld
•

•

Bijzonder bedankt voor de gift.
Het is geweldig dat dit heden ten
dage nog mogelijk is!
Dit is nu echt zijn redding! Wat goed
dat jullie bestaan, fantastisch.

Wij houden graag ons bestand
actueel.
U kunt adreswijzigingen doorgeven
via
info@bijzonderenodenamsterdam.nl

Binnenkort breekt de vakantietijd weer aan. Ook voor wie het moet doen met beperkte
middelen zijn er tal van mogelijkheden. De Nieuwsbrief biedt u een selectie.
U vindt een overzicht van alle voorliggende voorzieningen op www.ssbna.nl
•
•
•
•

Stichting de Lichthoeve, ’n handicap…maar toch met vakantie (www.lichthoeve.nl)
Stichting vakantie ook voor u (www.stichtingvakantieookvooru.nl)
Rode Kruis vakantieweek Amsterdamse gezinnen (www.rodekruis.nl/amsterdam)
Een minimuminkomen maar toch op vakantie
(www.armekant-eva.nl/projecten/vakantiegids.html)

laat Amsterdammers niet aan hun lot over

