UITGELICHT

€ 300.000

maaltijdvoorzieningen

naar Calamiteitenfonds spelmaterialen voor kinderen
Voedselbanken
voorlezen voor het raam
Nederland
m.b.v een megafoon

€ 1,6 miljoen
noodhulp
aan 119
€ 435.000 initiatieven
24 initiatieven
voor Cariben

levensmiddelen

€ 865.000
belmaatjes
boodschappendienst

overlevingspakketten voor daklozen
stoep- en raambezoekjes
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Kansfonds Jaarverslag 2020

Met zijn vieren maakten we geld vrij voor voedselnoodhulp. Tijdens de eerste coronagolf voorzag het
project maar liefst 10.000 mensen wekelijks van eten.
In oktober 2020 zaten we aan tafel met de gemeente
en het Rode Kruis over de oplossingen op langere
termijn. Door samen te werken konden we veel meer
bereiken dan los van elkaar!

PROGRAMMA
Katholiek sociaal denken

Voor veel fondsen is voedselhulp bieden geen
onderdeel van het beleid. Maar door de uitbraak
van corona kwamen veel arme gezinnen en ongedocumenteerden zonder eten te zitten. De nood
was hoog. Dus toen Human Aid Now aan de bel
trok over de stille hongersnood in Amsterdam,
besloten we direct de handen ineen te slaan met
de Haëlla Stichting, Fundatie van den Santheuvel,
Sobbe en het Roomsch Catholijk Oude Armen
Kantoor (RCOAK).

UITGELICHT
Exploitatiefinanciering

Samen met andere fondsen
hongersnood aanpakken

PROGRAMMA
Gewoon geld geven

c

beschermingsmaterialen
voor inloophuizen

PROGRAMMA
Versterken inloophuizen

Spoedprocedure voor noodhulp
Na de eerste persconferentie
hebben we gelijk extra geld
vrijgemaakt voor noodhulp en
een spoedprocedure ingericht
die aanvragers binnen enkele
dagen uitsluitsel bood.

digitale buddy’s

PROGRAMMA
Alle jongeren een thuis

De coronacrisis raakte in 2020 de meest
kwetsbaren extra hard, zoals de dak- en
thuislozen en ongedocumenteerden.
De organisaties die voor hen een
belangrijk vangnet vormen, staan
intussen onder grote druk. Ze
moeten soms het onmogelijke
doen om mensen in nood te
blijven helpen. Kansfonds kwam
direct in actie.

UITGELICHT
Noodhulp in coronatijd

Noodhulp
in coronatijd

BESTEED
€ 9,8 miljoen

Doen wat nodig is

UITGELICHT
Noodhulp in coronatijd

Activiteiten
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97% van onze projectpartners heeft zijn aanpak moeten aanpassen door coronatijd
Diverse initiatieven moesten stoppen of werden coronaproof voortgezet
De uitdagingen waren groot. Zoals gezinnen ondersteunen die geen internet hebben.
En statushouders koppelen terwijl er door corona nauwelijks gastgezinnen en maatjes
zijn te vinden

Kansfonds Jaarverslag 2020

PROGRAMMA
Katholiek sociaal denken

–
–
–

UITGELICHT
Exploitatiefinanciering

Hoe kunnen we onze projectpartners ondersteunen, zodat zij
de meest kwetsbaren kunnen helpen in deze coronacrisis? Die
vraag hebben we voorgelegd aan ruim 110 reguliere aanvragers
(20% van het totaal). Met die inzichten helpen we ze verder door
de crisis en de naweeën ervan. Enkele wetenswaardigheden:

PROGRAMMA
Gewoon geld geven

Lessen over hoe we
kunnen bijspringen

PROGRAMMA
Versterken inloophuizen

Restauranteigenaar Alex Verburgh realiseerde
zich al snel dat zij vast niet de enige was. Binnen
enkele weken voorzag hij met collega’s wekelijks
350 gezinnen met een kleine beurs van verse
maaltijden. Vele handen hielpen. Stichting
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen was
partner en Kansfonds steunde het initiatief
vanuit de noodhulp.

PROGRAMMA
Alle jongeren een thuis

‘We waren in het restaurant
nog druk met onze eigen
problemen. Wat kunnen we
nog doen nu we niet meer
open mogen? En toen belde
een bewoonster uit de buurt.
Of we misschien een maaltijd voor haar konden koken,
ze durfde niet naar de
supermarkt.’

BESTEED
€ 9,8 miljoen

De eerste week
bracht ik de maaltijden
nog zelf rond

–
–
–

69% van onze projectpartners worstelt met de financiële gevolgen van de coronacrisis
Inkomsten vanuit bijvoorbeeld kerken, bedrijven of wervingsevenementen zijn teruggelopen
Er worden meer kosten gemaakt om activiteiten aan te passen aan de coronasituatie

–
–
–

Vrijwilligers vielen weg omdat zij zelf kwetsbaar waren
De aanwas van nieuwe vrijwilligers bereikte in het begin van de crisis een piek
Er was in alle drukte weinig ruimte om vrijwilligers op weg te helpen

Gezien de uitkomsten verlengen we de noodhulp. We leggen de focus op
– Training en ondersteuning van nieuwe vrijwilligers
– Ideeën waarbij extra inzet nodig is om doelgroepen (opnieuw) te betrekken
– Het (coronaproof) hervatten van initiatieven die in de crisis waren weggevallen

PROGRAMMA
Alle jongeren een thuis

Wat we doen

UITGELICHT
Noodhulp in coronatijd

Vrijwillige inzet

BESTEED
€ 9,8 miljoen

Financiën

PROGRAMMA
Versterken inloophuizen
PROGRAMMA
Gewoon geld geven
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PROGRAMMA
Katholiek sociaal denken

Onze partners voor coronanoodhulp

UITGELICHT
Exploitatiefinanciering

‘Zeg nooit: wat we van plan waren
kan niet doorgaan. De boodschap is:
we gaan door maar op een wat
andere manier’ – projectpartner

