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Urgente noden tijdens de coronacrisis
Bijzondere tijden! Bijzondere aanvragen?
De Coronacrisis zet ook de Drechtsteden op zijn kop. Bijna
niets is nog vanzelfsprekend en bijna alles gaat anders dan
we gewend zijn. Hulpverleners krijgen te maken met andere
hulpvragen.
Stichting Urgente Noden (SUN) Drechtsteden staat nog altijd
klaar om te helpen bij acute (financiële) nood en heeft zich ingesteld op de gewijzigde
omstandigheden. Als u als hulpverlener nieuwe of andere hulpvragen ziet dan voor de crisis en
u twijfelt of een aanvraag mogelijk is, neem dan vooral contact met ons op.
Vereenvoudigde procedure voor het aanvragen van leefgeld
In het kader van Corona heeft SUN Drechtsteden besloten een aanvraag te verkorten voor
leefgeld, tot € 100,-, voor inwoners van de Drechtsteden die in nood komen door de Coronacrisis. De leefgeldregeling is bedoeld voor acute tekorten of gebrek aan voeding of andere
primaire levensbehoeften. Naast de reguliere aanvraag is deze verkorte leefgeld aanvraag te
vinden op onze website www.sundrechtsteden.nl . De aanvraag wordt uitsluitend in behandeling
genomen als deze is gedaan door een hulpverlener. Voor de leefgeldregeling betreft dit alle
betaalde en onbetaalde hulpverleners met en zonder convenant afgesloten met SUN
Drechtsteden. Ook bewindvoerders en schuldhulpverleners kunnen een beroep doen op deze
regeling.
Coronahulp in de Drechtsteden
In de Drechtsteden zijn diverse specifieke corona-initiatieven ontwikkeld waarmee mensen
worden bij gestaan met essentiële zaken, zoals Platform Coronahulp Alblasserdam, Licht voor
Dordt en het Corona Steunpunt Papendrecht. Gemeentelijk, Drechtsteden-breed, landelijk. We
hebben de initiatieven, aanbod en mogelijkheden voor u op een rijtje gezet. Kijk op de website
www.sundrechtsteden.nl voor een overzicht.
Kent u meer relevante initiatieven, geef die dan vooral aan ons door. We houden dit overzicht
up-to-date om u van dienst te zijn.
Bereikbaarheid
SUN Drechtsteden is op werkdagen bereikbaar zijn tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Het
telefoonnummer is 06-29802511.
Het vaste telefoonnummer van SUN Drechtsteden is komen te vervallen.
Wordt de telefoon niet opgenomen, spreek dan de voicemail in en we bellen zo spoedig
mogelijk terug. Mail kan ook. Ons mailadres is: info@sundrechtsteden.nl . Vanwege het
thuiswerken verzoeken wij u de aanvragen zoveel mogelijk digitaal in te dienen.
Stuur deze mail gerust door naar collega’s die mogelijk kansen zien voor hun cliënten.
Met vriendelijke groet.
Bestuur en medewerkers SUN Drechtsteden
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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 info@sundrechtsteden.nl toe aan uw adresboek.

