De aanschaf van een bril, een computer voor een schoolgaand kind
of een wasmachine. Het zijn uitgaven die nooit gelegen komen.
Echter, voor mensen die in financiële nood zijn, is zo’n uitgave een
onoverkomelijk probleem. SUN Waterweg geeft financiële hulp van

SUN Waterweg
maximaal € 1.000,- om een dreigende situatie af te wenden.

maakt het verschil met een eenmalige gift

“Financiële nood zorgt ervoor dat je in
een sociaal isolement komt,” stelt Arjan
Korthout, voorzitter van SUN Waterweg.
“Een heel duidelijk voorbeeld daarvan is
de niet op te brengen tandartsrekening.
Wanneer je een schuld hebt bij de zorgverzekeraar, kun je je niet meer aanvullend
verzekeren. Vanuit de basisverzekering
krijg je geen tandartskosten meer vergoed.
Het gevolg is dat mensen niet meer naar
een tandarts gaan. Sommigen hebben
zo’n slecht gebit, dat zij daarmee niet meer
durven te solliciteren en dus nog verder
geïsoleerd raken van de maatschappij,”
licht Arjan Korthout toe. Voor dergelijke
schrijnende gevallen is SUN Waterweg
per februari 2021 in het leven geroepen.
Arjan Korthout en Hilda Dullaart.

Het Fonds dat zich met meerdere

Stichting Urgente Noden (SUN) Waterweg verleent financiële steun aan inwoners van
Maassluis, Vlaardingen of Schiedam die geen beroep (meer) kunnen doen op een
uitkering, aanvullende uitkering, of enige andere wettelijke regeling. SUN Waterweg is
een samenwerking tussen publiek- en privaatrechtelijke partijen, gemeenten, hulpen dienstverleningsorganisaties en donateurs en handelt autonoom. Donateurs zijn
vermogensfondsen, kerken, het bedrijfsleven en particulieren. Een aanvraag kan alleen
worden gedaan door een professionele hulp- of zorgverlener.
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projecten inzet om armoede te bestrijden,
initieerde ruim twee jaar geleden samen
met SUN Nederland het regionale
noodhulpbureau. “We zijn blij dat we
na overleg met de drie Waterweggemeenten begin dit jaar van start
konden gaan, want helaas zijn we in deze
regio hard nodig,” aldus Arjan Korthout.
Hilda Dullaart is als coördinator het directe
aanspreekpunt bij SUN Waterweg en merkt
dat de maatschappelijke instellingen
die de aanvragen namens hun cliënten
moeten doen, de weg inmiddels weten
te vinden. “Van wijkondersteuners tot
bewindvoerders, en van stichtingen
als Humanitas, Timon en Pameijer tot
kerkelijke instellingen. Wekelijks komen de
aanvragen binnen bij ons kantoor dat is
gehuisvest in het pand van het Fonds.
Het eerste half jaar ontvingen we 130
aanvragen,” vertelt Hilda Dullaart. “De
procedure is snel. Als de aanvraag
compleet is, beslissen we binnen een week
en is de gift helemaal rond. Dat moet ook,
want het is niet voor niets urgente nood!
De reacties van de ontvangers zijn hart-

Vrijwilligers van het

Voedselbos

Vlaardingen

verwarmend. Een gift van 1.000 euro kan
echt het verschil maken; ervoor zorgen

Welke planten en bomen zijn eetbaar? Het is een van de dingen,

dat er licht aan de horizon is. We willen

die je leert tijdens een bezoek aan het Voedselbos Vlaardingen. Het

dan ook benadrukken om niet rond te

educatieve bos in de Westwijk dat mede door een donatie van het

blijven lopen met je problemen en om

Fonds in 2015 is ontstaan, is een geliefde plek voor iedereen die is

ons te benaderen via de hulpverleners,”

geïnteresseerd in de natuur. Er wordt gretig gebruikgemaakt van de

besluit Hilda Dullaart.

excursies, open dagen en proeverijen in het bos. Vrijwilliger Mirjam
Hooijmeijer helpt mee aan de organisatie van evenementen, zoals
de Voedselbos Rangers en plantdagen, maar steekt ook de handen
uit de mouwen als het gaat om onderhoud van het Voedselbos:
“Natuurlijk speelt Moeder Natuur een grote rol, maar ook zorgt de
inzet van de vrijwilligers voor de groei van vruchten, noten, kruiden en
andere eetbare gewassen. De komende jaren zal er in het Voedselbos
steeds meer worden geoogst. De oogst wordt deels verwerkt in jams
en chutneys en verkocht aan winkels en horeca die lokaal inkopen

Kijk op de website voor meer informatie:

belangrijk vinden. De verkoop van die heerlijke producten maakt dat

www.sunwaterweg.nl

het Voedselbos deels zelfvoorzienend is,” legt Mirjam Hooijmeijer uit.
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