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Een nadere kennismaking met voorzitter
Roeland van Geuns
Sinds juli is Roeland van Geuns voorzitter van FBNA. Maak nader kennis met hem door
zijn antwoorden op onderstaande vragen:
1. Waarom wilde je graag voorzitter worden van FBNA?
Ik heb op de oproep gereageerd omdat ik het werk van FBNA in Amsterdam erg
belangrijk vind. Het is helaas noodzakelijk dat er in een groot aantal situaties snel
noodhulp gegeven kan worden aan gezinnen die anders in nog grotere problemen terecht
komen. Ik hoop dat met mijn achtergrond in en kennis op het terrein van armoede en
schulden ik daaraan een bijdrage kan leveren.
2. Wat neem je mee in je nieuwe rol als voorzitter?
Als onderzoeker en adviseur in het sociale domein heb ik inmiddels enkele decennia
meegekregen wat er allemaal gedaan wordt. Daarnaast heb ik op basis daarvan denk ik
enig zicht op wat er wel en niet werkt bij de ondersteuning van huishoudens die materieel
in de ellende zitten. Die kennis en ervaring is, hoop ik, nuttig voor FBNA. Daarnaast heb
ik de afgelopen tien jaar een groot netwerk opgebouwd op het terrein van armoede en
schulden in Amsterdam, zowel binnen als buiten de gemeente.
3. Wat zie je als uitdaging voor FBNA de komende tijd waar je graag aan bij wil
dragen?
De grootste uitdaging is op dit moment om – indien nodig – een bijdrage te leveren aan
het voorkomen of verzachten van de sociaal-economische effecten van de Corona-crisis.
Grote aantallen Amsterdammers merken die gevolgen al. Een bijdrage leveren aan het
oplossen en voorkomen van die problemen is een enorme klus, ook voor FBNA.

Update rondom Corona
Bij FBNA zien we
vooralsnog geen
toename in het aantal
aanvragen als gevolg
van de Corona-crisis.
Hoewel het aantal
aanvragen in de maand
maart (120) hoger was
dan gemiddeld, lag het
aantal aanvragen in de
maanden mei tot en met augustus juist onder het gemiddelde van 100 aanvragen. Het
aantal aanvragen in de maand september was met 105 wel weer net iets hoger dan
gemiddeld.
Door de coronacrisis vinden veel inwoners de weg naar de hulpverlening minder goed.
En veel hulpverleners hebben minder (goed) contact met (kwetsbare) cliënten.
We verwachten dat meer mensen een beroep op ons zullen doen dit najaar.

Uitstel van de Jaarvergadering

Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen vanuit de overheid, kan de
jaarvergadering van FBNA op 9 november helaas niet doorgaan. De jaarvergadering is
ieder jaar weer een waardevolle bijeenkomst waarbij we terugblikken op de
ontwikkelingen van het afgelopen jaar en inspiratie opdoen.
De komende tijd gaan we ons beraden over een manier om toch met elkaar stil te staan
bij de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. En hopelijk kan een bijeenkomst op locatie
dan begin 2021 alsnog plaatsvinden!
We houden je op de hoogte!

Een mooi resultaat voor de donatieactie
'Help een Amsterdammer in nood'
Van 18 mei tot 30 juni is het gelukt om met de
donatieactie ‘Help een Amsterdammer in nood’
€ 2.060,- op te halen. De eerste 1250 euro is
door Stichting Armoedefonds verdubbeld naar
€ 2.500,-. Dit betekent dat we in totaal € 3.310,hebben opgehaald. Een mooi resultaat!
Met het opgehaalde bedrag, konden we onder
andere voorzien in de aanschaf van
noodzakelijke spullen voor de woning van een alleenstaande vrouw die met haar 5-jarige
dochter uit de vrouwenopvang kwam. Ook konden we er voor zorgen dat de koelkast van
een alleenstaande man met drie inwonende kinderen werd vervangen en dat hij iets leuks
kon gaan doen met zijn kinderen. Verder konden we voorzien in meubilair dat aan
vervanging toe was in het huis van een vrouw met intensieve zorgtaken voor een
verstandelijk beperkt kind. Deze en andere noden hebben we dankzij de donaties weten
te verhelpen.
We willen dan ook iedereen die gedoneerd heeft of de actie onder de aandacht heeft
gebracht van vrienden en kennissen, hartelijk bedanken!
Deze donatieactie mag dan wel voorbij zijn, jouw steentje bijdragen om noden van
Amsterdammers te verhelpen, kan altijd! Ga daarvoor naar onze donatiepagina en doe
een donatie.

Kort nieuws
Zwangerschapsverlof
Marita Tolman

Training 6 oktober gaat
NIET door

Sinds eind augustus tot en met
december is directeur Marita Tolman
met zwangerschapsverlof. Haar
taken worden waargenomen door de
medewerkers van het bureau.
Kitty Trilsbeek (oud-collega) zal in
deze periode Jozine en Brechtje
gaan ondersteunen in het
behandelen van aanvragen.
Tijdens het verlof van Marita, kun je
voor vragen over het Teambudget,
terecht bij Jozine. Heb je vragen over
Noodfonds op locatie? Vraag dan
naar Brechtje. Tot slot, voor beleidsen bestuurszaken kan Meike je te
woord staan.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, gaat ook de training
voor aanvragers op 6 oktober niet
door!
Zodra er een nieuwe datum voor de
training bekend is, zullen wij die
communiceren!
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