
Stichting Urgente Noden Waterweg (SUN)

• SUN Waterweg www.sunwaterweg.nl verleent financiële steun aan inwoners van 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis die door welke oorzaak dan ook de eindjes niet 
meer aan elkaar kunnen knopen en waarbij geen beroep meer gedaan kan worden 
op een voorliggende voorziening, zoals de Participatiewet (bijstandswet).

• Hulp wordt verstrekt in de vorm van een financiële bijdrage, een bijdrage in natura 
en/of een renteloze lening. 

• SUN Waterweg kent giften toe van maximaal € 1.000,- om een dreigende situatie af 
te wenden, om schuldsanering te kunnen starten, een opstap naar werk of school 
mogelijk te maken of door een gift een dreigende sanctie toch nog te voorkomen 
(zoals het afsluiten van water, energie of een huisuitzetting). 

• Ook kunnen giften worden toegekend voor zeer urgente tandartskosten, de 
aanschaf van huishoudelijke apparatuur, kleding, een computer of voor medische 
kosten, bijvoorbeeld de aanschaf van een bril. Ook hierbij geldt dat er geen 
voorliggende voorziening meer aanwezig is en dat er sprake is van een noodsituatie.

http://www.sunwaterweg.nl/


Stichting Urgente Noden Waterweg (SUN)

• In 2021 zijn door SUN Waterweg meer dan 225 aanvragen om noodhulp verstrekt 
met een gemiddelde bedrag van € 750,- per aanvraag.

• Aanvragen om hulp kunnen alleen worden ingediend door een professionele 
organisatie (maatschappelijke instellingen, kerken, wijkteams, huisartsen, 
voedselbanken etc).

• Aanvragen om hulp worden zonder bureaucratische rompslomp beoordeeld en de 
beslissing over een vraag volgt veelal binnen één of twee weken.

• De financiële bijdragen worden bij toekenning overgemaakt naar de aanvragende 
instantie of rechtstreeks overgemaakt naar bijvoorbeeld de leverancier van het 
witgoed, de woningbouw-corporatie, de bewindvoerder etc.
Op deze wijze bestaat zekerheid dat de toegekende bijdrage ook wordt gebruikt 
voor het doel waarvoor het is aangevraagd.

• In noodsituaties kan een aanvraag binnen 24 uur afgerond worden.



Stichting Urgente Noden Waterweg (SUN)

• SUN Waterweg is een onafhankelijke stichting. 

• SUN Waterweg is aangesloten bij SUN Nederland www.sunnederland.nl , een 
overkoepelende, landelijke organisatie van vergelijkbare noodhulpbureaus in 
Nederland.

• De kosten van de organisatie en de professionele coördinator worden betaald door 
de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. 
Bestuursleden van SUN Waterweg zijn onbezoldigd.

• 100 % van de giften wordt gebruikt voor financiële noodhulp.

• De hulp aan mensen in een urgente financiële noodsituatie wordt gefinancierd uit 
giften van vermogensfondsen, instellingen en bedrijven.

Wilt u bijdragen aan het verlichten van urgente financiële noodsituaties van inwoners van 
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis die geen kant meer op kunnen?

Uw bijdrage is meer dan welkom op NL86 ABNA 0103 7258 65 tnv SUN Waterweg ovv Kerst actie 
De Maatschappij 

www.sunwaterweg.nl tel 06 2133 3841

http://www.sunnederland.nl/
http://www.sunwaterweg.nl/

