
Afbeelding

Symposium SUN Drechtsteden, ‘Een druppel op
een gloeiende plaat?’
 
Op 13 oktober, in het ontmoetingscentrum Landvast in Alblasserdam, heeft het
symposium van SUN Drechtsteden plaatsgevonden. Klik hier voor de terugblik.
Toen is meegedeeld dat een leenfonds, naar voorbeeld van SUN Zoetermeer, aan
de ondersteuningsmogelijkheden in de Drechtsteden zal worden toegevoegd.
Daaraan wordt nu gewerkt.
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Eenmalige financiële bijdrage
Maak kans op een (extra) financiële bijdrage voor je cliënt!
 
Als hulpverlener kom je mensen tegen in uiteenlopende, veelal lastige situaties,
waaronder financiële problemen. Motivatie, geduld, uithoudingsvermogen en veel
meer worden van de cliënt gevraagd op weg naar een betere situatie. Wil je je
waardering laten blijken voor cliënten in financiële problemen en een (extra) zetje
in de goede richting geven, vraag dan een eenmalige (extra) financiële bijdrage aan
voor je cliënt. Ken je iemand die het financieel moeilijk heeft, dan stelt SUN
Drechtsteden voor vijf casussen ieder € 500,- beschikbaar. Stuur een e-mail 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 21 december bepalen
naar wie de bedragen worden overgemaakt. Tot 20 december kun je je voorstel
mailen.
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En verder...

SUN Drechtsteden en duurzaamheid
 
SUN Drechtsteden heeft de keuze gemaakt om bij giften voor een koelkast of wasmachine
duurzaamheid mee te wegen.
We verstrekken alleen nog witgoed dat zuinig is en van een goed getest merk.
Een laag energieverbruik is niet alleen van belang voor de hoogte van de energierekening,
maar ook voor het milieu!
 

 

Samenwerken in de Drechtsteden
 
Er zijn veel mooie initiatieven in de Drechtsteden, regelmatig ook voor noodhulp. Op de website
van SUN Drechtsteden verwijzen we via deze pagina naar de mogelijkheden. Om met een
aanvraag alle relevante mogelijkheden op het gebied van individuele noodhulp in één keer te
kunnen aanspreken, wordt er steeds vaker samengewerkt, bijvoorbeeld met Stichting Anders,
die ook in individuele situaties hulp kan bieden vanuit een groot netwerk van lokale bedrijven die
belangeloos helpen. Een voorbeeld daarvan vindt u hier.
 

 
Bereikbaarheid

SUN Drechtsteden is een organisatie met vrijwillige medewerkers en een parttime
beroepskracht die hun uiterste best doen om op werkdagen bereikbaar te zijn. Soms zijn we
telefonisch in gesprek, in overleg of om andere redenen even niet bereikbaar. Spreek dan de
voicemail in, we bellen dan spoedig terug. Spreek je naam, naam van je organisatie en je
telefoonnummer in en laat vooral ook een telefoonnummer achter dat bereikbaar is bij
afwezigheid of de mogelijkheid biedt een voicemail achter te laten. We merken dat aanvragen
ernstig vertraging kunnen oplopen als de betrokken hulpverleners moeilijk telefonisch
bereikbaar zijn. Reageer op berichten van SUN Drechtsteden in het belang van een snelle
afhandeling van een aanvraag.
 

 

Digitaal aanvraagformulier

Er kwam best wat kijken bij de ontwikkeling van het digitaal formulier bij SUN Drechtsteden.
Ondertussen is het digitaal aanvraagformulier in gebruik genomen. De ervaringen ermee zijn
positief. Zowel voor hulpverleners die aanvragen indienen als voor SUN medewerkers is er
winst behaald. We bedanken hulpverleners die geholpen hebben bij de ontwikkeling en het
testen. De gevraagde (noodzakelijke) informatie voor de (financiële) weging van een aanvraag
is gelijktijdig doorgelicht. Digitaal wordt de aanvrager nu door het formulier geloodst en wordt
alleen nog gevraagd naar de (financiële) informatie van toepassing op de situatie van de
betreffende cliënt. Op de pagina aanvraagformulier vindt u het desbetreffende formulier.

Zijn er vragen, neem dan telefonisch contact met ons op. Vanaf januari 2022 worden papieren
aanvraagformulieren niet meer in behandeling genomen, met uitzondering van de aanvragen
voor Leefgeld.
 

Vereenvoudigde procedure voor het aanvragen van leefgeld

In verband met corona heeft SUN Drechtsteden besloten tot het aanbieden van een
mogelijkheid voor Leefgeld. Deze regeling blijkt van dusdanig belang dat deze regeling is
toegevoegd aan de mogelijkheden die SUN Drechtsteden blijvend aanbiedt.
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Website

De aanvraag voor leefgeld is vereenvoudigd. Het betreft een papieren aanvraag die snel kan
worden ingevuld, bij of voor de cliënt, die direct voeding of andere primaire levensbehoeften
nodig heeft. Veelal in afwachting van de aanvraag Voedselbank of voor het weekend als elders
geen hulp meer aanwezig is. SUN Drechtsteden vraagt voor direct noodzakelijk leefgeld weinig
tot geen gegevens en gaat volledig af op de bevindingen van de hulpverlener die tegen een
noodsituatie aanloopt waarbij cliënten niet de beschikking hebben over voeding of andere
primaire levensbehoeften.
 
Op de website van SUN Drechtsteden vindt u hier het aanvraagformulier.
 

 

Particuliere donateurs en bedrijven kunnen SUN Drechtsteden
steunen
 
Grotere en kleine bijdragen zijn welkom om bestaanszekerheid voor een groeiende groep
inwoners van de Drechtsteden met financiële problemen bij te kunnen staan. Financiële
problemen staan zelden op zichzelf. Bij financiële noden staat SUN Drechtsteden bij nadat ze
daarom is verzocht door hulpverleners. Zo wordt op verantwoorde wijze bijgestaan en de
zekerheid geboden. Bent u, met ons, ervan overtuigd, van de noodzaak van deze vorm van
financiële hulp dan kunt u overwegen SUN Drechtsteden bij te staan met een eenmalige gift of
jaarlijkse donatie.
 

Bereikbaarheid

SUN Drechtsteden is op werkdagen bereikbaar 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. 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.
 

Deze e-mail is verstuurd aan griffie@papendrecht.nl.• 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.

 .
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