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1 Doelstelling van het Fonds
Materiële hulpverlening in urgente noodsituaties van huishoudens of individuele
personen, woonachtig in de gemeente Almelo, als voorliggende voorzieningen geen
uitkomst kunnen bieden.

2 Het jaar van opstart
2017 is voor SUN Twente het jaar van de opstart geweest.
Doordat veel inwoners van de stad Almelo werkeloos zijn en van een uitkering moeten leven
wordt het dagelijks bestaan er niet makkelijker op. Het budget is beperkt, er kan niet
gespaard worden zodat er bij iedere onverwachte kosten, zorgen ontstaan.
Een toenemend aantal inwoners maakt gebruik van de door de gemeente aangeboden
gemeenschappelijke zorgverzekering. Men is dan goed verzekerd en het eigen risico is er in
verweven. Waar wel problemen ontstaan is rond bijv. tandartsvergoedingen. Ook werden
we regelmatig geconfronteerd met noodsituaties waarbij niet van te voren een aanvraag
was ingediend. Soms waren er al kosten gemaakt en een aantal keren werd vooraf contact
opgenomen. We konden al afspraken maken met o.a. een tandarts en een opticien.
Ondanks dat de economie aantrekt is dat in Almelo nog niet merkbaar bij de SUN Twente.
Gelukkig zijn we al redelijk vindbaar. Wijkcoaches en de maatschappelijke organisaties
weten al aardig de weg naar de SUN te vinden. In 2017 werden 52 aanvragen gedaan vanuit
19 verschillende organisaties. De aanvragen zijn uiteenlopend van Witgoed, tandartskosten,
schoolbenodigdheden, brillen, huurachterstanden en huisinrichting.

3 Werkwijze SUN Twente
Doelstelling van SUN Twente; materiële hulpverlening in noodsituaties van gezinnen of
individuele personen, woonachtig in de gemeente Almelo, als voorliggende voorzieningen
geen uitkomst bieden.
Maatschappelijke participatie is een van de pijlers waarop een samenleving rust. Deelname
aan de samenleving van burgers, ieder op eigen niveau en met eigen mogelijkheden en
talenten, maakt at mensen hun bestaan als zinvol ervaren. Het leidt in alle opzichten tot
meer balans. Gebleken is dat armoede kan leiden tot maatschappelijke uitsluiting en
isolement. SUN Twente wil er in voorzien dat mensen niet gehinderd worden tot deelname
aan de samenleving, doordat zij niet kunnen voorzien in noodzakelijke voorzieningen.

SUN Twente neemt alle aanvragen in behandeling die ten behoeve van bovengenoemde
doelgroep worden ingediend door professionele hulpverleners. De SUN gaat ervan uit dat
deze professionals in staat en gemachtigd zijn de persoonlijke en zakelijke gegeven te
verstrekken die voor de beoordeling van een aanvraag noodzakelijk zijn. Aan materiële of
financiële problemen gaat maar al te vaak problemen van heel andere aard vooraf.
Het aanvraagformulier is digitaal via de website en er gaat een QuickScan aan vooraf. Doel
hiervan is, een recent en volledig beeld te krijgen van de situatie van de cliënt.
Toegekende geldbedragen worden om praktische overwegingen niet uitgekeerd aan de
betreffende cliënt zelf maar – al dan niet via de professionele hulpverlener – aan de
leverancier van de gewenste goederen of diensten.
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Overzicht uitgaven SUN Twente aan Acute Nood in 2017
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Slotwoord
We zien een toename van aanvragen en een toename van het aantal organisaties. We zetten
de weg door naar een breed fundament maar met name blijven we werken aan de
vindbaarheid voor de stille armoede in deze regio. We moeten vooral laagdrempelig zijn
waardoor de angst om te durven vragen minder zwaar wordt.

