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Bekijk de webversie

Roeland van Geuns nieuwe voorzitter FBNA
Per 1 juli 2020 zal Roeland van Geuns (lector armoede interventies aan de Hogeschool
van Amsterdam) de voorzittersrol bij FBNA gaan vervullen.
Hij houdt zich de laatste jaren vooral bezig met armoede vanuit diverse invalshoeken
waaronder werkloosheid, bijstandsafhankelijkheid, schuldenproblematiek en de onderkant
van de arbeidsmarkt.
Wij zijn heel blij met de gevonden opvolger en denken dat zijn ervaring ons verder kan
helpen in het goed blijven bedienen van Amsterdammers in financiële nood. Hopelijk is er
op een later moment (bijvoorbeeld bij onze jaarvergadering) de gelegenheid voor een
persoonlijke ontmoeting.

Update rondom Corona

Aantal aanvragen stijgt
licht

BCC levert en installeert
weer kookplaten en
fornuizen

Het aantal aanvragen dat bij FBNA
binnenkomt is licht gestegen. Wij zijn
blij dat het hulpverleners ook in deze
periode lukt noden van cliënten te
blijven verhelpen.
Het is nog niet goed te zeggen in
hoeverre de toename in aanvragen
verband houdt met de coronacrisis.
Wel houden we er rekening mee dat
de crisis zorgt voor een groter
beroep op FBNA later dit jaar. We
kijken daarom op welke manieren we
ons giftenbudget kunnen vergroten.
Via Stichting Urgente Noden
Nederland is een vermogensfonds
bereid een bijdrage beschikbaar te
stellen voor mensen in nood
gedurende de crisis. Daar zijn wij
heel blij mee. Ook willen wij door
middel van een donatieactie zelf ons
budget verruimen.

Goed nieuws! Sinds 23 april levert
en installeert BCC weer kookplaten
en fornuizen. Er wordt zo snel
mogelijk na een toekenning contact
gezocht over de levering. Ook bij de
huishoudens die de afgelopen weken
een toekenning hebben gekregen,
wordt zo snel mogelijk geleverd.
De tweepits kookplaat, die door
sommigen als tussenoplossing is
ontvangen, hoeft niet retour. Deze
mag het huishouden ook blijven
gebruiken of aan iemand
beschikbaar stellen die het goed kan
gebruiken.

Donatieactie
Help een Amsterdammer in nood
Iedereen die een hart heeft voor Amsterdammers
in nood kan ons helpen met een donatie. Extra
motivatie? Alle donaties die wij voor 30 juni
ontvangen worden verdubbeld via de
donatieverdubbelaar van het Armoedefonds!
Iedere euro is welkom! Om meer
Amsterdammers te kunnen helpen doen we
daarom ook een beroep op jou en jouw netwerk!
Bekijk de actiepagina op onze website of deze flyer die speciaal voor telefoon/tablet is
opgemaakt. Jij kunt ons helpen door onze actie onder de aandacht te brengen van
vrienden/familie/sportteam/collega’s, noem maar op. Bijvoorbeeld door de flyer door te
sturen via WhatsApp of de actiepagina te delen op LinkedIn/Facebook/intranet met de
titel ‘Steun een Amsterdammer in nood’.
Direct zelf een donatie doen? Dat kan via onderstaande knop.

Doneer

Kort nieuws
Bijeenkomst 19 mei gaat
niet door

Jaarverslag 2019 nu
online

Het zal niemand verbazen dat de
bijeenkomst met
samenwerkingspartners niet
doorgaat. We richten ons nu op het
organiseren van een bijeenkomst in
2021. Natuurlijk hopen we je bij de
jaarvergadering in november wel
weer te kunnen ontmoeten.

Anders dan voorheen, geven we de
(cijfermatige) informatie nu ook deels
visueel weer. En blikken we terug op
de in 2016 geformuleerde ambitie
om zo veel mogelijk Amsterdammers
in nood te bereiken. Dat bereik is
aanzienlijk gegroeid: van 736 nieuwe
aanvragen in 2015 naar rond de
1200 in de jaren daarna. In 2019
hebben we ruim 1300 huishoudens
kunnen helpen via verschillende
routes.

Net als op de bijeenkomst, wisselen
we wel graag van gedachten met
elkaar. Als er (corona) signalen zijn
of vragen spelen, zoek dan contact
met ons. We zijn van maandag tot en
met donderdag gewoon bereikbaar
via 020 420 1984 of info@fbna.nl.

Benieuwd naar de overige cijfers?
Bekijk het jaarverslag via
onderstaande button.

Ondertussen breiden we het netwerk
van organisaties met wie we
samenwerken uit. Kijk hieronder voor
het actuele overzicht.

Aanvragende
organisaties

Jaarverslag 2019

FBNA

info@fbna.nl
020 4201984

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u mommers@fbna.nl toe aan uw adresboek.

