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Bekijk de webversie

Meer budget voor Tandartskosten
Afgelopen oktober vond onze donatieactie plaats. Omdat we al jaren situaties voorgelegd
krijgen rond mondzorg die schrijnend zijn, vroegen we om aan ons te doneren voor
tandartskosten. De donatieactie bracht mede met behulp van Amsterdammer helpt
Amsterdammer van het Parool ruim € 16.000 op.
In navolging van dat resultaat kwam er eind 2021 nog meer goed nieuws! De gemeente
Amsterdam verstrekt ons een eenmalige subsidie van € 500.000 voor noodhulp bij
tandartskosten. Wethouder Moorman liet bij de bekendmaking van de bijdrage weten:
“Een slecht gebit kan voor veel persoonlijk leed zorgen Het is belangrijk dat ook mensen
die het niet kunnen betalen goede mondzorg krijgen. Daarom trekken we daar nu extra
geld voor uit.”
Meer informatie over (het aanvragen van) Noodhulp Tandartskosten is te vinden op onze
website. Op deze pagina.
Door de donatieactie, met de bijdrage van de gemeente en betrokkenheid van fondsen
hopen we zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Om blijvend noden op dit gebied te
kunnen verhelpen zijn we op zoek naar meer organisaties en donateurs die zich bij deze
beweging willen aansluiten. Ook werken we graag samen met tandartspraktijken die op
hun eigen manier een steentje bij willen dragen! Heb je daarover ideeën? Zoek contact
met Marita Tolman via tolman@fbna.nl.

Per direct vacature projectmedewerker
(20-28 uur per week)
Sinds eind 2021 bieden wij projectmatig steun aan twee specifieke doelgroepen:
Amsterdammers met mondzorgproblematiek en Amsterdamse gedupeerden van de
toeslagenaffaire. We zijn daarom per direct op zoek naar uitbreiding van ons team! De
vacature staat hier.
Ken of ben jij iemand die deze functie wil vervullen? We horen graag snel van je! En in
ieder geval voor 9 maart.

Mondzorgkaravaan bij Olympisch
Stadion
Eén van de doelstellingen van onze
donatieactie was de Mondzorgkaravaan van
Dokters van de Wereld naar Amsterdam
halen. En door de ruime donaties is dit gelukt!
Afgelopen 15 februari werden bij het
Olympisch Stadion 13 Amsterdammers
geholpen met een eerste tandartsbehandeling,
uitgebreidere behandelingen vinden op een
later moment plaats. Ook kregen ze
poetsvoorlichting.
Al met al en heel geslaagde dag, die al vroeg begon met de eerste patiënt. Een korte
impressie daarvan is te zien op AT5, zie hier.

Nieuw beleidsplan: Een vertrouwde
baken in de stad
De afgelopen jaren is ‘bereik’ het belangrijkste speerpunt geweest voor FBNA: noodhulp
in Amsterdam moet bereikbaar zijn voor wie dat nodig heeft. Het resultaat daarvan is
zichtbaar. In 2015 hielpen we tegen de 700 huishoudens, in 2020 ruim 1400
huishoudens.
Met de veranderingen in het sociaal domein is het voor de aankomende jaren van belang
dat hulpverleners ons blijven weten te vinden op het terrein van financiële mogelijkheden
voor Amsterdammers in nood. Het is dan ook niet voor niets dat we FBNA als vertrouwd
baken in de stad als titel hebben gekozen voor ons meerjarenbeleidsplan 2021-2025.
Voor de aankomende jaren hebben we 3 hoofdlijnen gekozen, waarin het bereik ook weer
een belangrijke plek heeft.

Lijn 1: VINDEN. VERWIJZEN.
VERHELPEN.
We willen snel en tijdig door
hulpverleners gevonden worden en
verborgen vragen ophalen om het
bereik van onze noodhulp te
optimaliseren, ‘erger’ te voorkomen en
als aanjager te fungeren voor de
voorliggende voorzieningen.
Lijn 2: SIGNALEREN
Wie komen er in nood en waarom?
Het doel is om hier beter inzicht in te
verkrijgen en deze inzichten te delen, zodat in de volle breedte naar oplossingen kan
worden gezocht.
Lijn 3: PROFILEREN
Hoe kunnen we de verschillende facetten van onze noodhulp duidelijk in beeld brengen,
niet alleen voor aanvragers, maar ook op wervende wijze voor potentiële donateurs?
In 2021 hebben we onze eerste acties rond deze drie lijnen in gang gezet. In 2022
bouwen we hier op verder.

Projecten 2022
De projectportefeuille van FBNA is eind 2021 gegroeid. Naast de
nieuwe ondersteuning voor Amsterdammers met gebitsproblemen
en Amsterdamse toeslagengedupeerden zijn we ook een
samenwerking aangegaan met het Madifonds. Een
kansenfondsen voor Amsterdammers onder begeleiding van
Buurtteam Zuidoost. Het doel van het fonds is om de kansen
van bewoners van Amsterdam Zuidoost om mee te doen en zich
te ontwikkelen te vergroten. Zie voor meer informatie de
projectpagina.
Verder kwam eind 2021 ook het bericht dat de lopende projecten een vervolg krijgen in
2022. Voor veel projecten (GGZ project, Maatwerkbudget Schulden, (Mini)
Maatwerkbudget) zijn we op dit moment aan de slag met een doorontwikkeling naar
online.
Ook is er een projectpagina ingericht voor Witgoed bij Nood. Hier is de belangrijkste
informatie te vinden rond witgoed aanvragen. En deze pagina helpt ook om
veelvoorkomende misverstanden rond het aanvragen van witgoed te beantwoorden. Op
Pak je Kans wordt nu ook naar deze pagina verwezen. De moeite waard om eens nader
te bekijken dus!

Bijeenkomsten 2022
Trainingen aanvragen

Save the date

Ook dit jaar nodigen we aanvragers
weer uit voor de FBNA training
'Aanvragen', met alle tips & tricks
over hoe aanvragen in zijn werk
gaat. Deze vinden bij ons op locatie
plaats op 29 maart en 4 oktober van
9.30- 11.00 uur. Aanmelden kan via
info@fbna.nl.

Op dinsdagochtend 31 mei houden wij
onze jaarlijkse bijeenkomst voor
aanvragende organisaties. Er zal dan
een programma zijn van ongeveer
9.30-12.00. Ook een ochtend om
alvast vrij te houden in de agenda!

Kort nieuws
Ongewenste mail

Recht op water

E-mails van aanvragen@fbna.nl
blijken met regelmaat in de
ongewenste e-mail te komen bij
Buurtteams.
Heb jij een aanvraag tussentijds
opgeslagen of verstuurd, en mis je
de bevestigingsmail? Kijk dan eerst
in je ongewenste e-mail! Je kunt
deze daar aanduiden als “veilig” of
“niet ongewenst”, zodat onze mails
voortaan weer direct in je Postvak
terecht komen.

Defence for Children en het NJCM
zetten zich in om waterafsluitingen bij
gezinnen met kinderen te stoppen. Ze
procederen daarvoor tegen de
Nederlandse staat en twee publieke
waterbedrijven. Iedereen die het
betreft willen ze hiervan op de hoogte
brengen omdat de uitspraak
uiteindelijk voor iedereen zal gelden.
Ken je gezinnen die afgesloten zijn
geweest van water? Deel deze
informatie dan vooral met hen.

Huisbezoek bij aanvraag woninginrichting
De coronamaatregelen zijn sinds vorige week vrijwel volledig afgeschaald. Dat betekent
dat er weer meer ruimte komt voor huisbezoeken.
Wij stellen het huisbezoek bij aanvragen die woninginrichting betreffen ook weer als
voorwaarde. De nood kan zo toch het best in beeld gebracht worden. Ga jij als
hulpverlener nog niet op huisbezoek? Zoek vooraf even contact met ons over de
mogelijkheden!

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 tolman@fbna.nl toe aan uw adresboek.

