post van cliënt met problematische schulden

Een SUN-gift of lening maakt
nieuwe start mogelijk
Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN)

Laura en haar kinderen hebben het
niet koud meer en slapen in een
schoon bed
Na jarenlang slachtoffer te zijn
geweest van huiselijk geweld,
zijn Laura (28 jaar) en haar vier
kinderen via een vrouwenopvang
in een eengezinswoning terecht
gekomen. Door oude schulden
loopt Laura ver achter met betalen
van haar rekeningen, waardoor
gas en licht zijn afgesloten. Laura
schaamt zich voor haar situatie
en vertelt niemand over haar
geldproblemen. De kinderen komen
al een paar herfstweken ‘s middags
thuis in een koude, donkere woning
als Laura’s maatschappelijk werker
dit bemerkt en aan de bel trekt bij
SUN. SUN zorgt dat Laura’s schuld
bij de energiemaatschappij de
volgende dag nog wordt ingelost,
zodat de woning weer op gas en
licht wordt aangesloten. De al tijden
kapotte wasmachine die wordt
aangetroffen laat SUN vervangen.
Nu kan Laura er ook weer voor
zorgen dat kleding en beddengoed
voor haar kinderen schoon zijn.
De maatschappelijk werker kan op
deze basis een betere start maken
met haar hulpverleningstraject en
Laura heeft meer vertrouwen in de
toekomst.
WWW.DONERENAANGOEDEDOELEN.NL
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De kranten staan er vol mee: hoe
goed het ook gaat met Nederland,
niet iedereen profiteert in dezelfde
mate van onze welvaartsstijging,
bovendien telt ons land 1,4 miljoen
mensen met problematische schulden
of een risico daarop en ruim 900.000
mensen die in armoede leven. Daar
komt nog bij dat niet iedereen
dezelfde kansen, competenties,
contacten of veerkracht heeft wanneer
het tegenzit. Zo blijven er altijd
mensen die, zelfs in ons land met al
haar regelingen en mogelijkheden,
tussen de wal en het schip vallen.
Volwassenen en kinderen die onze
hulp en steun hard nodig hebben.
SUN-noodhulpbureaus spelen
hierin een belangrijke rol door in
die gevallen niet de waarom- of
schuldvraag te stellen, maar eerst,
zonder aanziens des persoons, te
helpen iemands leven weer op de rit
te krijgen.
Maak kennis met het mooie werk
van SUN Nederland en de SUNnoodhulpbureaus!
SUN Nederland is een landelijke
ANBI-stichting die lid is van de FIN
(Branchevereniging van fondsen
en foundations). SUNN is de
ontwikkelorganisatie van lokale
SUN-noodhulpbureaus; deze steunen

anno 2019 met ettelijke miljoenen
Euro’s in ruim 100 gemeenten
duizenden huishoudens die te maken
hebben met armoede, schulden en
urgente noden. Zij doen giften aan
volwassenen en kinderen met zeer
uiteenlopende noden: geen eten,
meubels of kleding, pijnklachten, een
dreigende huisuitzetting, afsluiting
van gas, water en licht, te hoge
zorg- of studiekosten, niet mee op
schoolreis kunnen, enz. enz. Een gift
van SUN werkt altijd als vangnet of
als springplank naar gelang de situatie
en helpt persoonlijk leed, onnodige
escalatie en maatschappelijke kosten
voorkomen. Een gift van SUN geeft
mensen hernieuwd perspectief en
maakt het mogelijk dat zij hun gevoel
van eigenwaarde hervinden.
Ook kan een lokale SUN een renteloze
lening verstrekken aan mensen die
in de problemen dreigen te gaan
komen. Een SUN-noodhulpbureau
lenigt zodoende urgente noden
als ze er zijn, of helpt preventief
problematische schulden voorkomen
door het verstrekken van leningen.
SUN-noodhulpbureaus bestaan door
publiek-private samenwerking: de
gemeenten betalen de overhead
van een SUN, terwijl donateurs
(vermogensfondsen, kerken,
bedrijfsleven, particulieren) het
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