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Fijne kerstdagen en een gezond 2021

Samenwerking
Wij danken hulpverleners, fondsen en de Sociale Dienst Drechtsteden voor de
samenwerking in 2020, bedoeld om mensen in nood, waar mogelijk, de hand te reiken.
Hulpverleners en fondsen trekken steeds beter samen op om urgente noden het hoofd
te bieden. Stichting Urgente Noden (SUN) Drechtsteden brengt ze bij elkaar.
De pandemie heeft effect gehad op de behoefte. Meer mensen dan normaal zijn in
financiële problemen gekomen. Ze worden bij voorkeur zo vroeg mogelijk geholpen,
bijvoorbeeld met leefgeld of om huisuitzetting of afsluiting van energie te voorkomen.
Vooral waar meer partijen tegelijkertijd een rol spelen coördineert SUN Drechtsteden
bij financiële nood. Het contact met hulpverleners is daarbij van groot belang.
SUN Drechtsteden heeft met uw hulp onder meer mogelijk gemaakt dat cliënten weer
zelfstandig kunnen wonen, weer de beschikking krijgen over energie en water, dat hun
kapotte wasmachine wordt vervangen, een tandartsbehandeling kan plaatsvinden, een
huisuitzetting wordt voorkomen en een opleiding kan worden afgemaakt.
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Leefgeld
De vereenvoudigde procedure voor het aanvragen van leefgeld blijkt in een belangrijke behoefte
te voldoen, niet alleen vanwege corona. Op de korte aanvraag van leefgeld, tot € 100,-, wordt
regelmatig een beroep gedaan, vooral voor het weekend. Bijvoorbeeld in afwachting van de
eerste levering van de Voedselbank of als een rekening is geblokkeerd.
De leefgeldregeling is bedoeld voor acute tekorten aan voeding of andere primaire
levensbehoeften. SUN Drechtseden heeft besloten deze mogelijkheid te blijven aanbieden. Deze
verkorte aanvraag is terug te vinden op onze website: www.sundrechtsteden.nl.

Tips voor een goede aanvraag
SUN Drechtsteden is er voor het oplossen van acute financiële nood. Dat houdt in dat wij binnen
24 uur over een aanvraag besluiten. Dat kan alleen als de aanvraag goed en volledig is, met
inbegrip van alle vereiste bijlagen. Voor hulpverleners die een aanvraag willen indienen bij SUN
Drechtsteden hebben we de volgende tips:
Neem, zo mogelijk, vooraf eerst telefonisch contact met ons op;
Schrijf een motivering van de aanvraag met aandacht voor het perspectief dat iemand heeft
bij toekenning van de gift;
Beschrijf nauwkeurig de urgentie;
Beschrijf wat de cliënt zelf kan oplossen;
Geef aan welke 'voorliggende voorzieningen’ allemaal onderzocht zijn en wat daarvan het
resultaat is;
Voeg altijd een kopie van het ID-bewijs of een ander bewijsdocument van het bestaan van de
cliënt toe;
Geef inzicht in de financiële situatie van de cliënt door de desbetreffende documenten aan de
aanvraag toe te voegen. Als documenten ontbreken, geef dan aan waardoor dat komt.

Nog geen convenant?
Een aantal organisaties heeft belangstelling getoond voor het sluiten van een convenant met SUN.
Wij zijn uw belangstelling hiervoor niet vergeten. Omdat wij het belangrijk vinden voor het
overleg hierover elkaar te ontmoeten en een dergelijke samenkomst vanwege de coronacrisis nu
onwenselijk is, hebben wij besloten het sluiten van nieuwe convenanten te verplaatsen naar
‘betere tijden’. Tot die tijd stellen we hulpverlenende organisaties zonder convenant in de
Drechtsteden in staat om aanvragen bij SUN Drechtsteden in te dienen.

Mensen in je omgeving kunnen wel wat hulp gebruiken
Donatieknop op de website
Dit is een warme uitnodiging om mensen in uw omgeving te steunen. SUN Drechtsteden is in het
leven geroepen om diegenen te steunen die in nood verkeren. Ze blijven door de wijze waarop
SUN Drechtsteden hulp verleent anoniem. Samen helpen we al 5 jaar mensen die het even niet
zelfstandig redden. Er vallen in deze tijd harde klappen en wij verwachten in het komende jaar
nog meer gevolgen te zien.
Bent u in voorspoedige omstandigheden, doneer dan voor hen die het hard nodig hebben.
Zie daarvoor de donatieknop op onze website.

“Make your wish come true” - hulpverleners maken het verschil
Als hulpverlener kom je mensen tegen in uiteenlopende, veelal moeilijke situaties. Maak het
verschil en doe een Kerstwens voor een ander. Ken je iemand die het financieel erg moeilijk
heeft, dan stelt SUN Drechtsteden voor twee casussen ieder € 500,- beschikbaar. Stuur een email naar info@sundrechtsteden.nl waarin je vertelt wie en met welke reden volgens jou dit
bedrag verdient. Vergeet je naam en telefoonnummer niet te vermelden. Onze voorzitter zal op 6
januari bepalen naar wie het bedrag wordt overgemaakt. Tot 5 januari kun je je voorstel mailen
naar info@sundrechtsteden.nl.

Bereikbaarheid
SUN Drechtsteden is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur, telefoonnummer 0629802511.
Wordt de telefoon niet opgenomen, spreek dan de voicemail in en we bellen zo spoedig mogelijk
terug. Mailen 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

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.

