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Terugblik op 2020
In deze nieuwsbrief brengen we graag de resultaten over 2020 onder uw aandacht.
Daarnaast stellen we in het jaarverslag 2020 ook zaken aan de orde die wellicht
verbetering behoeven. Het jaarverslag 2020 is hier op de website van SUN Drechtsteden
te vinden.
SUN Drechtsteden helpt via hulpverleners mensen die in financiële nood verkeren en
geen aanspraak kunnen maken op regelingen. Het geld is afkomstig van fondsen en uit
donaties, terwijl de kantoorkosten door de Sociale Dienst Drechtsteden worden
gedragen.

2020 kort samengevat
In 2020 verstrekte SUN Drechtsteden giften binnen de zeven Drechtsteden gemeenten. Er
waren 246 toekenningen, waarmee 550 cliënten werden geholpen. Ook kwam er een
samenwerking met de Dordtse Tandartsen Vereniging tot stand en de Leefgeld Regeling,
bedoeld voor acute tekorten aan voeding of andere primaire levensbehoeften.
In 2020 bedroeg de waarde van de een gift gemiddeld € 369 (exlcusief leefgeld € 487).

Voor welk doel zijn giften verstrekt

In het pandemiejaar 2020 nam het aantal medische aanvragen én toekenningen ten opzichte
van 2019 toe, terwijl het aantal aanvragen en toekenningen met betrekking tot
meubels/stoffering/verhuiskosten afnam.

Meer lezen:
Nieuwsgierig naar meer informatie en resultaat? Bezoek de website www.sundrechtsteden.nl
Telefoon: 06-29802511
E-mail: info@sundrechtsteden.nl

SUN Drechtsteden in de praktijk
“Waar het op aankomt, is dat kwetsbare burgers tijdig vooruit geholpen worden. Daar is
samenwerking tussen alle partijen, van overheid, hulpverleners tot fondsen en andere
donateurs, voor nodig. Zolang SUN noodbureaus die samenwerking vorm geven en de alertheid
van hulpverleners stimuleren hebben wij daar vertrouwen in.”
Stichting Nalatenschap de Drevon (opgericht in het jaar 1808); één van de fondsen die ons
ondersteunen

Voorbeelden in de Drechtsteden
Van geleid naar begeleid
Via De Hoop werd een aanvraag gedaan voor de eerste huur en borg voor een eigen woning
van mevrouw M. Zij is 22 jaar oud en haar kindje een half jaar oud. Het lukte haar om zich met
intensieve hulp los te maken van een leven met verslaving. Begeleiding op afstand is voldoende
om zelfstandig te kunnen wonen met haar kindje. Een uitkering werd geregeld, een
afbetalingsregeling voor de schulden ook en er werd haar een woning aangeboden. Er diende
snel te worden getekend, anders is de woning voor een ander. Er was echter geen geld voor de
eerste huur met de borg. Besloten werd dit bedrag van € 750,- (tijdig) als gift te verstrekken. De
stap naar zelfstandigheid werd hiermee mogelijk gemaakt.
Weer kunnen lachen
Mevrouw V is 47 jaar en heeft een minimum inkomen en veel schulden. Voor haar zorg is ze
niet aanvullend verzekerd, want dat vond haar ex-partner niet nodig. Door geweld van haar expartner is haar gebit kapot en is een nieuw gebit noodzakelijk. De basisverzekering vergoedt
75%. Haar gebit wordt verder vergoed door een tandarts in samenwerking met SUN
Drechtsteden.
Nieuwe energie
De heer H Is een alleenstaande man van 51 met schulden. Door de rechtbank is WSNP (Wet
schuldsanering natuurlijke personen) toegewezen en hierin zijn alle schulden meegenomen.
Nieuwe schulden maken is dan niet meer toegestaan. De heer H maakt zijn vastgestelde
energietarief maandelijks over. Er ontstaat administratieve miscommunicatie met een nieuwe
nota tot gevolg . Omdat de heer H deze nota niet kan betalen, wordt hij door Stedin afgesloten
van elektriciteit. Aan de heer H is een eenmalig bedrag van € 577 toegekend voor de
aansluitkosten van Stedin en ter vereffening van een openstaande jaarnota. Naast aansluiting
van energie is hiermee voorkomen dat zijn WSNP traject voortijdig wordt beëindigd.

Bereikbaarheid
SUN Drechtsteden is op werkdagen bereikbaar zijn tussen 9.00 uur en 17.00 uur op
telefoonnummer 06-29802511.
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 vragen we om aanvragen zoveel mogelijk digitaal in te dienen.
Stuur deze mail gerust door naar collega’s die mogelijk kansen zien voor hun cliënten.

Website

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.

