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Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA)
laat Amsterdammers niet aan hun lot over
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Jaarlijks komen er zesduizend huishoudens in onze stad financieel in de
knel. Welke mensen in nood weten we met zijn allen in Amsterdam niet
tijdig te bereiken, te helpen en een zetje in de goede richting te geven?
Het is de centrale vraag, die ons als noodhulpbureau al 75 jaar permanent bezighoudt.

is in Amsterdam (en ook in Den Haag) sedert het ‘Algemeen Steuncomité
1914’ vanzelfsprekend. Gelukkig maar. Temeer daar de komende jaren
een grotere en meer diverse betrokkenheid van partners, zowel stedelijk
als landelijk noodzakelijk is. Het betekent, dat we ons intensiever moeten
richten op de ‘geefmarkt’.

In 2011 kon het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (SSBNA) -op aangeven van hulp- en dienstverleners van een vijftigtal organisaties- rond
de 2000 huishoudens in nood ondersteunen. Met name alleenstaanden
met kinderen, jongeren, chronisch zieken en gehandicapten en alleenstaande ouderen. Nieuw is het project ‘December Donatie’ voor ongeveer 1200 cliënten van de Voedselbank en de Blijf Groep, waarbij twee
fondsen leidend waren.

Het Fonds is in 2011 een uitdagende omslag gestart. Met de directies
van DMO en DWI ontwikkelen we nieuwe lijnen voor de toekomst. Hoe
kan een centraal adres voor noodhulp op de verschillende sociale domeinen nog meer effectief en efficiënt zijn? Hoe kan noodhulp fungeren als
frictiepot, een way-out om zonder bureaucratische rompslomp kromme
situaties weg te werken? Waarom zou je als overheid niet actiever beleid
voeren voor burgers in de knel -samen met organisaties, fondsen en
particulieren- als een vanzelfsprekend onderdeel van het sociaal beleid,
van de sociale infrastructuur? Dat kan helpen om, ten gunste van mensen
die ogenblikkelijk hulp nodig hebben, de vertragende werking van de
bureaucratie uit te schakelen.

470.770

421.278

Je moet het samen doen, daar draait het bij publiekprivate samenwerking om. De erkenning, dat de overheid niet alles alleen kan, maakt het
gesprek gemakkelijker en gelijkwaardiger.

De top-10 van
uitgekeerde giften

Activiteiten kinderen
en school-/studiekosten

Levensonderhoud
(overig)

uitgekeerde giften
in aanvragen

H e r k o m s t

34.228

Andries de Jong,
voorzitter

Levensonderhoud
(projectmatig)

Woninginrichting en
noodzakelijk
woningonderhoud

g e l d e n

Diaconieën

31.526

26.468

26.154

26.369

Gemeentelijk
armoedebeleid

25.332
22.655
18.243

16.960
15.437

Landelijk
opererende
fondsen
Gemeentelijke
fondsen

Meer weten? Kijk op: www.ssbna.nl
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SSBNA is een instelling voor Algemeen Nut (ANBI)
Bankrekeningnummer voor giften 294697 (ING)
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Jubileum als start voor een nieuwe lijn voor de toekomst
Burgemeester Eberhard van der Laan was stellig bij het 75-jarig jubileum
van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam op 16 november 2011 in
de Amstelkerk: hij is beschermheer, maar hij wil méér voor het Fonds
betekenen. Toeval of niet, burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder
Marco Florijn van Rotterdam kozen op 2 april 2012 een vergelijkbare opstelling. Dat was bij het 5-jarig jubileum van het Fonds Bijzondere Noden
Rotterdam. De twee grootste steden zenden daarmee een boodschap
uit: wat er ook gebeurt, je laat in een democratie de individuele burgers
niet in de steek. Betrokkenheid van burgemeesters bij individuele noden
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Diversen
(onder meer kleding, schoenen, kosten legitimatie,
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Naast het Fonds Bijzondere Noden bieden ook anderen noodhulp, zoals
de Stichting RCOAK en het Protestantsch Weduwen- en Wezenfonds.
Wat is ons gezamenlijk bereik? Daar willen we graag een beeld van krijgen. We zijn daarom in 2011 gestart met een verkenning naar noodhulp
in Amsterdam. Want juist individuele nood wordt vaak niet opgemerkt.

B e s t e m m i n g
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Aantal aanvragen
Toegekend
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Met elkaar proberen we huishoudens die nagenoeg niets hebben, een
riem onder het hart te steken om hun leven weer in eigen hand te nemen.
Om ‘op eigen kracht’ door te gaan. Dat laatste is in allerlei varianten sinds
jaren een kernbegrip als het gaat om hulp.

Kerncijfers

Amsterdamse fondsen

