Bloemlezing 2016-2017
Hieronder volgt een bloemlezing van een aantal aanvragen. Uiteraard zijn de namen gefingeerd.
1. Mevrouw van der B. 48 jaar, gescheiden met twee kinderen. Ze is plotseling in een
echtscheidingsprocedure terechtgekomen. Haar ex draagt niet bij aan haar levensonderhoud noch
van die van hun kinderen. Er is sprake van broodnood: er is een aanvraag voor Participatiewet
ingediend, maar voordat deze tot een uitkering komt zou ze twee maanden verder zijn. Bovendien
heeft mevrouw pijn en behoeft ze urgente fysiotherapie.
Een aanvraag voor bijzondere bijstand is afgewezen omdat “mevrouw ervoor gekozen heeft zich niet
aanvullend te verzekeren”.
Het Noodfonds dringt (met enig succes) aan bij de gemeente aan op spoedbehandeling van de
aanvraag en besluit om de kosten voor de fysiotherapie voor een bedrag van 195 euro te betalen.
Verder wordt doorverwezen naar de Voedselbank.
2. De maatschappelijk werker van de gemeente Rhenen dient een aanvraag in voor meneer A.S, 47
jaar met allochtone achtergrond. Hij heeft drie kinderen, forse schulden en een minimuminkomen.
Hij wordt behandeld voor een medisch probleem, maar heeft geen geld om de vervoerskosten naar
ziekenhuis te betalen. Het Noodfonds betaalt 240 euro. Het verwijst ook naar Schuldhulpmaatje om
de bestaande schuldensituatie te helpen oplossen.
3. Een Rhenense instelling voor geestelijke gezondheidszorg vraagt een nieuwe of vervangende
wasmachine aan voor een cliënt (Mevrouw V. ) die onder bewindvoering is en Voedselbank hulp
ontvangt. Onderzoek van het Noodfonds wijst uit dat de wasmachine te repareren is en via een
bevriende installatiebedrijf wordt de wasmachine gerepareerd voor een vriendenprijs van 27.50
4. Een Budget Advies Centrum vraagt hulp voor Mevrouw W., met een kind van 2 jaar. Ze is pas
gescheiden en heeft geen geld om de huur te betalen. Uitetting dreigt. Het Noodfonds betaalt twee
maanden huur, verwijst naar de Voedselbank en naar Schuldhulpmaatje.
5. Een aanvraag van een Rhenense instelling voor maatschappelijk hulpverlening betreft Kees M.,
een man 28 jaar, die hoge schulden heeft, in sociaal isolement verkeert en psychologisch instabiel is.
Hij is werkeloos en wil meedoen aan het programma Ondernemers voor Jongeren. Hij heeft daarvoor
middelen nodig voor transport. Het Noodfonds besluit om hem een fiets ter waarde van 100 euro
ter beschikking te stellen. Hij wordt doorverwezen naar SchuldHulpmaatje.
6. Via een particuliere vrijwilliger kwam een aanvraag voor familie K, moeder met vier kinderen van
buitenlandse komaf, om de kosten voor vervoer van stage van een dochter van 19 jaar te betalen.
Ook kon een rekening voor meubilair niet betaald worden. Het Noodfonds betaalt de
transportkosten en meubilair voor totaal van 395 euro. Er wordt doorverwezen naar
Schuldhulpmaatje en maatschappelijk werk omdat financieel beheer een probleem lijkt.
7. Een particuliere vrijwilliger vraagt hulp voor een (buitenlandse) familie, die een kapotte oven
heeft, geen geld heeft voor het halen voor een rijbewijs of voor het doen van inburgeringsexamen en
voor sport van een dochter. Op grond van info van de gemeente blijkt dat voor rijbewijs en sport
voor dochter binnen de gemeente mogelijke voorzieningen bestaan. Het inburgeringsexamen wordt
niet gezien als urgent en derhalve besluit het Noodfonds een reparateur voor de bestaande oven in
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te huren. Deze repareert de oven voor 100 euro. Voor de andere aanvragen wordt doorverwezen
naar Schuldhulpmaatje en de gemeentelijke instellingen.
8. Een instelling voor geestelijke gezondheidszorg vraag hulp bij vervanging van bril voor meneer H.
(28) die in een bewindvoeringsproces zit. Hij heeft hoofdpijn omdat hij geen goede bril heeft. Het
noodfonds betaalt 275 euro aan de opticien.
9. Een Budget Adviescentrum vraagt bijstand voor gezin met twee kinderen met een forse
huurachterstand bij Rhenam. Ontruiming kan worden voorkomen als maandelijks 300 euro extra
wordt betaald. Dit is onhaalbaar voor betrokkene. Verder is de energielevering afgesloten en vraagt
de nieuwe leverancier een borgsom van 400 euro. Noodfonds besluit de borgsom te betalen en voor
twee maanden bij te dragen aan extra huur. De verhuurder wordt verzocht hier genoegen mee te
nemen. Verhuurder gaat niet akkoord met ons voorstel en er wordt door BAC een ander oplossing
gevonden voor de problemen.
10. Een bewindvoerder vraagt een bijdrage voor het oplossen gebitsproblemen voor mevrouw J. 40
jaar. De tandarts verleent eerste behandeling voor de bestrijding van de ergste pijn waarbij hij een
gunstig tarief hanteert. Hij stelt vervolgbehandeling uit tot volgend jaar, waarvoor betrokkenen (via
bewindvoerder) een tandartsverzekering zal afsluiten.
11. Mevrouw A.K. 35 jaar met psychiatrische problemen vraagt een bijdrage voor haar therapie in
afwachting besluitvorming Bijzondere Bijstand. Het Noodfonds draagt 450 bij om 6 behandelingen
mogelijk te maken, waardoor continuïteit in de behandeling mogelijk is.
15. Een BAC vraagt een bijdrage voor de opheffing van beslaglegging van een auto van meneer S.
met een buitenlandse achtergrond, 40 jaar, die zijn schulden niet kan betalen. Zonder auto kan
meneer niet naar zijn werk. Noodfonds betaalt 990 euro aan deurwaarder.
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