
Dankjewel! 
Namens al die Amsterdammers in nood

“Lieve bijzondere noden, 
Hoe blij hebben jullie cliënt gemaakt met het nieuws dat hij een koelkast 
tegemoet kan zien! Ik moet jullie namens cliënt heeeel hartelijk bedanken! 
Natuurlijk geldt deze dank ook voor alle lieve en betrokken fondsgevers, 
mensen die weten dat het aanschaffen van een koelkast niet voor alle 
Amsterdammers tot de vanzelfsprekendheden behoort.”

            Amsterdammers in nood

Mohammed en Nadia zijn afgelopen jaar vergeten 
een wijziging in inkomen door te geven aan de 
Belastingdienst. Daardoor hebben zij te veel 
kinderopvangtoeslag gekregen. Deze wordt nu 
verrekend, waardoor ze maandelijks amper 
rrondkomen. Die kapotte wasmachine kunnen zij 
er nu even niet bij hebben…

Henk is twee jaar geleden gescheiden. 
Hierdoor veranderde zijn financiële situatie totaal. 
Nu onverwachts het eigen risico van de zorg is 
afgeschreven, is er geen geld meer om boodschappen 
te doen. Salaris komt pas over drie weken...

DeboDeborah, een alleenstaande moeder, is 
hoogzwanger en heeft veel stress. Voor de baby 
die op komst is ontbreken een ledikantje en 
kinderwagen, maar ook kleertjes, luiers en 
verzorgingsartikelen. Wat zal ze met haar 
laatste geld aanschaffen?...

Maak het verschil voor iemand die dat heel 
hard kan gebruiken. Iedere euro die je nu  
aan FBNA doneert, wordt bovendien 
verdubbeld door het Armoedefonds!

                  Waarom helpen?

Per jaar worden er 1200 van deze situaties 
aan FBNA voorgelegd. Het gaat vaak om 
mensen met pech. Door persoonlijke
omstandigheden zijn ze in nood gekomen.

Het gaat bijvoorbeeld om Amsterdammers:
•    die •    die van kinds af aan op/onder de 
     armoedegrens leven, altijd al moeite 
     hebben om de eindjes aan elkaar te knopen 
     en beperkte aansluiting hebben 
     met de maatschappij;
• van wie het leven door een crisis (bijv. corona), 
     ontslag of faillissement er op financieel 
     gebied plots heel anders uitziet;     gebied plots heel anders uitziet;
• die geconfronteerd worden met een ziekte,
     scheiding of persoonlijk verlies.

    Fonds Bijzondere Noden Amsterdam 

     Sinds 1936 helpt FBNA Amsterdammers in 
     financiële nood met een gift. Bij de aanvraag is 
     altijd een hulpverlenende organisatie betrokken, 
     die de financiën op orde brengt en nood 
     in de toekomst helpt voorkomen.

                  Jouw euro telt mee!

  Met een donatie, klein of groot, kun je een 
  verschil maken voor een Amsterdammer in 
  nood!  

 Jouw donatie:
 • komt voor 100% terecht bij een Amsterdammer 
     in nood, omdat de gemeente Amsterdam onze      in nood, omdat de gemeente Amsterdam onze 
     overhead betaalt;
 • geeft iemand het gevoel er niet alleen voor 
 te staan;
 • geeft iemand net dat éne zetje om zijn of 
 haar situatie te veranderen;
 • wordt tot 30 juni verdubbeld via de 
     ‘     ‘donatieverdubbelaar’ van het Armoedefonds! 

Wil je graag weten welke nood met behulp van 
jouw donatie is verholpen? Dat kan! 
Speciaal bij deze actie geven we hier 
(geanonimiseerd) zicht op.

Doneer

Doneer

Help een Amsterdammer in nood!

https://fbna.nl/doneren/
https://fbna.nl/doneren/
https://fbna.nl/wat-doen-we/
https://vimeo.com/327072596
https://www.armoedefonds.nl/donatieverdubbelaar

