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Life is what happens to you while you’re busy making other plans. 

Deze woorden van John Lennon waren voor bijna iedereen het 

afgelopen jaar meer dan waar. Iedereen moest zich aanpassen aan 

de nieuwe werkelijkheid die door de wereldwijde coronapandemie 

ontstond. En dat is moeilijk. Want hoe pas je je aan als je naasten 

ziek worden door corona? Als je ineens naast thuiswerken ook je 

kinderen moet begeleiden bij hun schoolwerk? Wat doe je als al  

je opdrachten als sneeuw voor de zon verdampen? Hoe richt je je 

sociale leven in als dat slinkt tot bezoek van maximaal 2 personen? 

Hoe pas je je aan als je contract niet verlengd wordt en je ineens 

zonder inkomsten zit, maar de vaste lasten wel doorlopen? Hoe 

rond je een opleiding af als er geen stageplek te vinden is? En hoe 

pas je je aan als het nog zo onzeker is hoe lang het nog duurt? 

 

In het voorjaar van 2020, toen de eerste lockdown net een feit 

was, maakten we ons veel zorgen over financiële nood in de stad. 

Hulpverleners stopten acuut met spreekuren en huisbezoeken, 

financiële noodsituaties werden niet meer gezien. Gevolg voor  

het FBNR was dat het aantal aanvragen fors afnam.

Maar gelukkig keken Rotterdamse hulpverleners snel naar wat wel 

veilig mogelijk was. Vanaf de zomer zagen we de aanvragen weer 

terugkeren naar het oude niveau en zelfs meer dan dat.

De coronacrisis treft ons allemaal op een of andere manier. Als je 

geluk hebt gaat het alleen om beperking van je bewegingsvrijheid, 

maar hou je je inkomen en ben je wendbaar in het vinden van 

oplossingen. Voor veel financieel kwetsbare Rotterdammers is de 

impact van de crisis enorm, en kan het leiden tot grote financiële 

problemen. Niemand kan voorspellen wat de impact is op langere 

termijn. Het lijkt haast onvermijdelijk dat een nog groter aantal 

mensen in de komende jaren een beroep zal doen op noodhulp.  

Dat we dit jaar ruim 2750 keer een acute noodsituatie konden 

oplossen stemt dankbaar. 

Dankbaar zijn we ook voor al die particuliere donateurs die,  

uitgenodigd door acties van een aantal betrokken Rotterdammers, 

kleine en grote bedragen aan FBNR hebben overgemaakt. Allemaal 

Rotterdammers die iets willen betekenen voor hun stadgenoten. 

Voorwoord
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En dankbaar voor al die partijen (fondsen, gemeente, bedrijven,  

maatschappelijke organisaties) die schouder aan schouder  

staan om via FBNR hulp te bieden waar dat het hardst nodig is.

  

In dit jaarverslag vertellen we graag hoe 2020 voor FBNR verlopen is. 

Richard Scalzo

Voorzitter FBNR

Noodhulp  

Rotterdam wordt hard getroffen door de Covid-19 crisis.  

De tweedeling en kansenongelijkheid in de stad is door de 

pandemie toegenomen*. Rotterdammers met een meervoudig 

gebrek aan hulpbronnen (inkomen, sociaal netwerk, opleiding, 

gezondheid) worden het hardst geraakt. Dat geldt voor bijna 25% 

van de bevolking. Ook is de verwachting dat Rotterdammers die de 

afgelopen jaren uit de uitkering naar betaald werk (flexwerk) zijn 

uitgestroomd, nu juist weer bovengemiddeld worden geraakt.

De impact van Covid-19 op inkomen en bestaanszekerheid van 

Rotterdammers zagen we in 2020 ook terug bij de aanvragen aan 

FBNR. In de uitgebreide motivaties die hulpverleners schrijven als 

zij een aanvraag bij FBNR doen lazen we steeds vaker dat het ont-

staan van de financiële noodsituatie een direct of indirect gevolg 

was van de Covidpandemie. Het aantal aanvragen voor noodhulp 

kende over het jaar heen een grillig verloop. Het jaar begon met 

een forse toename in aanvragen in vergelijking met 2019. 

* Kenniswerkplaats Leefbare Wijken (De verdeelde stad)

FBNR in 2020



4

Vanaf het moment dat ook ons land getroffen werd door de CO-

VID-19 pandemie en er maatregelen getroffen werden om dit virus 

terug te dringen, nam het aantal aanvragen bij FBNR aanzienlijk af, 

om vanaf september weer sterk te stijgen. We verklaren die afname 

in voorjaar en begin zomerperiode door de beperkingen die hulp-

verleners ondervonden in hun werk: spreekuren konden een aantal 

maanden niet meer plaatsvinden, huisbezoeken waren niet 

mogelijk. Dus ook individuele acute nood werd niet gesignaleerd.  
Over heel 2020 zien we ondanks deze tijdelijke terugval een lichte 

stijging in aanvragen (+4%). FBNR ontving in 2020 in totaal 3452 

aanvragen voor steun bij financiële noodsituaties. Daarvan is 80% 

gehonoreerd en 20% afgewezen of doorverwezen. 2754 aanvragen 

hebben geleid tot een gift van gemiddeld € 748. Hiermee was in 

2020 een bedrag gemoeid van ruim € 2 mln. Onderstaande grafiek 

toont het verloop van aanvragen in de periode 2008-2020.

Wat dit betekent voor 2021 is lastig te voorspellen. Er zijn zoveel 

onzekerheden: hoe lang blijft het virus actief, hoe lang duren de 

lockdown-maatregelen, hoe lang houden de steunmaatregelen  

van de overheid aan, wat is de uiteindelijke impact op bedrijven,  

op werkgelegenheid, en op de opdrachtenportefeuille van ZZP-ers, 

hoe lang kunnen mensen het nog redden met hun reserves.  

FBNR houdt voor 2021 in ieder geval rekening met een behoorlijke 

stijging van aanvragen. De harde gevolgen van de crisis zullen in 

2021 voor veel mensen zichtbaar worden. 
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Hulpverleners kunnen voor hun cliënt die in acute financiële nood verkeert, bij wie basisbehoeftes in het geding zijn en voor wie geen  

andere oplossingen mogelijk zijn, een beroep doen op FBNR. Het Fonds is in alle gevallen ultimum remedium. In de meeste situaties  

esluit het Fonds binnen 24-48 uur of een gift wordt toegekend. Daarbij geldt: hoe beter en completer de aanvraag, hoe sneller het besluit.

Een gift wordt uitgekeerd aan de aanvragende organisatie. Die is verantwoordelijk voor de juiste besteding. 

totaal aanvragen toegekend afgewezen/doorverwezen

Ontwikkeling aanvragen FBNR 2008 - 2020
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Donateurs
De giften die FBNR heeft verstrekt zijn mogelijk gemaakt door 

donaties van vermogensfondsen, van de gemeente Rotterdam, van 

bedrijven, van maatschappelijke organisaties, kerken, en in 2020 

ook door heel veel particuliere donateurs.  

Met veel vermogensfondsen bestaat al jaren een sterke band, die 

gebaseerd is op de gezamenlijke wens armoede in de stad tegen te 

gaan en Rotterdammers niet door het ijs te laten zakken. Een aantal 

vermogensfondsen heeft in 2020 een extra bijdrage aan FBNR 

gegeven om de verwachte toename in aanvragen en uitgaven  

door de pandemie op te kunnen vangen. Hartverwarmend waren 

de spontane donaties van Rotterdamse stadgenoten, donaties  

van oud-bestuursleden van het fonds en de crowdfunding-acties 

van Stadsdelen.nl en van de Hogeschool Rotterdam. 

Stadsdelen is een initiatief van vier jonge Rotterdammers die 

zagen welke impact de Covid-crisis op hun stadgenoten had,  

en die daar iets aan wilden doen.  Zij startten een grote  

crowdfundingsactie via social media en hebben daarmee  

honderden particuliere donaties voor FBNR opgehaald.  

Een soortgelijke actie startte een docent van de Hogeschool  

Rotterdam: hij vroeg zijn collega’s om hun thuiswerkvergoeding 

over te maken aan FBNR.  Mede door deze acties heeft FBNR  

ruim € 45.000 aan donaties van particulieren ontvangen.  

Mediterranean Shipping Company en Hans Rood Zaadhandel 

verrasten ons eind 2020 met een bijdrage voor ons werk.  

Coolblue steunde ons ook dit jaar door koelkasten, wasmachines 

en fornuizen tegen gereduceerde prijzen beschikbaar te stellen.

Initiatiefnemers Stadsdelen



Steeds meer kiespijn in Rotterdam 

Door de aanvragen bij FBNR wordt serieuze maatschappelijke  

problematiek zichtbaar. FBNR maakt zich steeds meer zorgen over 

het groeiend aantal mensen met ernstige en pijnlijke gebitsproble-

men.  Het aantal aanvragen hiervoor is in 2020 met 25% gestegen  

(535 hulpvragen die leidden tot 409 giften). Het gaat om aanvragen  

voor mensen die ernstige pijnklachten hebben en niet naar de 

tandarts kunnen omdat zij niet verzekerd kunnen zijn (vaak  

vanwege schulden) en een behandeling niet zelf kunnen betalen.  

Sommige tandartsen zijn bereid om – zonder vergoeding – te  

helpen. Met het Tanden en Kiezenfonds kon het FBNR tot nu toe 

veel hulp bieden. Maar de omvang van het probleem blijft groeien.  

Hier is een andere en meer structurele oplossing nodig. 

Doorstroom vanuit de opvang vertraagt 

Wanneer mensen van uit een opvangvoorziening weer zover hersteld 

zijn dat zij (met urgentie) kunnen doorstromen naar een eigen  

woning is er in de meeste gevallen geen spaargeld om de dubbele 

huurlasten, de stoffering en de inrichtingskosten te betalen. Als 

iemand een woning gevonden heeft moet er vaak binnen een paar 

dagen getekend worden voor het huurcontract. Voor dubbele/eerste 

huur is het in veel gevallen mogelijk om bijzondere bijstand aan te 

vragen. Hiervoor kent de gemeente Rotterdam een spoedprocedure. 

In de praktijk van aanvragen bij het FBNR blijkt een verhuizing naar 

de woning dan toch nog niet direct mogelijk te zijn, omdat er geen 

budget is voor stoffering en inrichting van de woning. De bijzondere 

bijstand die daarvoor wordt aangevraagd kost ‘reguliere’ behan-

deltijd van zo’n 6 tot 8 weken (en in de meeste gevallen wordt een 

bijdrage dan als lening verstrekt). Dat betekent dat iemand onnodig 

twee maanden langer in de opvang moet blijven. FBNR probeert 

regelmatig te bemiddelen bij de gemeentelijk behandelaars van de 

aanvragen voor bijzondere bijstand om een aanvraag inrichtings-/

stofferingskosten met spoed te behandelen. Soms lukt dat, soms  

ook niet. De meest ideale situatie zou zijn als een aanvraag om 

bijzondere bijstand bij doorstroom vanuit de opvang integraal  

(huur/stoffering/inrichting) met spoed wordt bezien. Bij verhuizing 

naar een andere gemeente wordt het zo mogelijk nog lastiger. 

Omdat Rotterdam als vertrekgemeente meestal geen bijzondere 

bijstand verstrekt voor de eerste dubbele huur, en de ontvangende 

gemeente niets toekent omdat iemand er nog niet formeel woont, 

vallen mensen hier vaak tussen wal en schip. 

7

Signalering

Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag werd bekend  
dat de gemeente Rotterdam dit gat gedicht heeft  
en deze aanvragen voortaan wel in behandeling neemt. 
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Impact van giften  
Periodiek onderzoekt FBNR het effect van de gegeven noodhulp. 

Ook in 2020 is bij een steekproef van 30 cases nagegaan wat het  

effect van de gift van FBNR in het leven van de client was, een half 

jaar na verstrekking van de gift. De belangrijkste bevindingen waren:

�  Er is betere hulpverlening op gang gekomen, met meer  

vertrouwen in de hulpverlener

�  Er is sprake van stressreductie; er is weer orde in het leven

�  Er is meer zelfredzaamheid en vergrote maatschappelijke  

participatie

Meer particuliere donateurs 

FBNR heeft in 2020 onderzocht of en zo ja op welke manier  

particuliere donateurs duurzaam aan het fonds verbonden kunnen 

worden. Nassau Fundraising, een gespecialiseerd bureau op het 

gebied van (particuliere) fondswerving, heeft daarbij expertise  

ingebracht.  De voorlopige conclusie van dit onderzoek is dat dit 

voor FBNR kansrijk kan zijn. De succesvolle acties van Stadsdelen  

en de Hogeschool Rotterdam leidden tot eenzelfde conclusie.  

FBNR zal hier in 2021 een pilot starten, gericht op het verbinden  

van particuliere donateurs aan het fonds. De gemeente Rotterdam 

was en is bereid zowel de onderzoekskosten als de projectkosten 

voor deze pilot te financieren. 

Onderzoek aanvragen bewindvoerders
In 2020 is FBNR onderzoek gestart naar het toenemende aantal 

aanvragen van bewindvoerders. Zij zijn al een paar jaar de 

grootste aanvragers bij het fonds. Onderzoeksvragen zijn:

�  Wat zijn oorzaken van deze stijging? Heeft het alleen te  

maken met de toename van mensen die onder bewind staan  

of zijn er nog andere oorzaken?

�  Wat zijn overwegingen van bewindvoerders om bij FBNR  

aan te vragen?

�  Voor welke acute situaties vragen zij in het bijzonder aan?

�  Is er verschil in soort aanvragen van verschillende categorieën 

bewindvoerders? En zo ja, wat leert ons dat?

Onderzoeksbureau Bartels voert door middel van kwantitatieve  

en kwalitatieve analyse en interviews met bewindvoerders dit  

onderzoek uit. De resultaten komen 1e helft van 2021 beschikbaar.

Bijzondere ontwikkelingen in 20200
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4 bestemmingsfondsen
FBNR kan naast acute noodhulp gebruik maken van 4 bestemmings-

fondsen. De pilot schulddienstverlening, een samenwerking tussen 

het Sint Laurensfonds, Stichting Ontmoeting en FBNR is in 2020 

voortgezet. FBNR beheert het hiervoor door het Sint Laurensfonds 

beschikbaar gestelde budget. In 2020 zijn hieruit 6 aanvragen voor 

schuldsanering van cliënten van De Ontmoeting gehonoreerd.  

Na positieve evaluatie is besloten het nood+/perspectieffonds in 

2020 te continueren. Vanuit dit fonds dat Stichting De Verre Bergen 

beschikbaar heeft gesteld zijn 35 giften verstrekt. Hiermee kon FBNR 

vooral jonge Rotterdammers een stevige duw in de rug geven  

richting schuldenvrije toekomst in werk, studie en leven. Met dit 

fonds kan FBNR op eigen initiatief iets meer doen dan alleen acute 

nood oplossen. Op verzoek van en gefinancierd door de Stichting 

Rust en Vreugd kan FBNR een gift verstrekken voor  ‘respijt’ uitjes.  

Onder strikte voorwaarden kan FBNR voor gezinnen die een  

emotioneel zware tijd achter de rug hebben een bijdrage geven voor 

een uitje of korte vakantie. In 2020 zijn hiervoor 8 giften verstrekt. 

Het Tanden en Kiezenfonds is in 2020 gecontinueerd. De gemeente 

Rotterdam en Stichting Physico hebben in 2020 donaties gegeven 

om acute tandartsbehandelingen mogelijk te maken. Hiermee  

kon FBNR de groei aan aanvragen voor tandartskosten opvangen. 

Landelijk beraad 

FBNR is lid van het Landelijk Beraad van Noodhulpbureaus.  

Met zo’n 25 collega-bureaus wordt daarin gekeken naar best  

practices en wordt kennis uitgewisseld. Samen met SUN Nederland 

heeft een vertegenwoordiging vanuit het Landelijk Beraad  

onderzocht of het oprichten van een landelijke vereniging  

van noodhulpbureaus mogelijk is. Hiermee zou landelijke  

belangenbehartiging en landelijke fondswerving  mogelijk  

worden. FBNR hoopt dat dit in de komende periode leidt tot  

het oprichten van een landelijke vereniging voor noodhulp. 

Reglement datalekken 

In aanvulling op het al eerder vastgestelde privacyreglement  

van FBNR heeft het bestuur een protocol datalekken vastgesteld. 

Het werk van het FBNR brengt met zich mee dat het fonds beschikt 

over veel persoonlijke informatie van cliënten. De beveiliging 

daarvan is adequaat geregeld, maar mensen en systemen zijn 

niet onfeilbaar. FBNR hoopt dat er van het protocol nooit gebruik 

gemaakt hoeft te worden. 
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Bestuur 

Op 1 januari 2020 zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden: 

Mariem Amzaiab namens de levensbeschouwelijke organisaties  

en Bas Woudstra namens de fondsen. Penningmeester Hanny de 

Kruijf bereikte op 31 december 2020 haar maximale zittingstermijn  

van 2 x 4 jaar en trad af als bestuurslid. Op voordracht van de 

levensbeschouwelijke organisaties zal Eneida Delgado Silva-Frans-

man op 1 januari 2021 tot het bestuur toetreden. Ignace Schelle-

kens-Franssen is vanaf maart 2020 secretaris. Bas Woudstra zal 

vanaf 2021 het penningmeesterschap op zich nemen.

Het bestuur van het FBNR bestond in 2020 uit:

Vanuit fondsen:

Joachim Hodes

Ignace Schellekens-Franssen (secretaris)

Ria van Seventer (vicevoorzitter)

Willem Vonk

Bas Woudstra

Vanuit hulpverlening:

Btisame Boudhan

Richard Scalzo (voorzitter)

Vanuit levensbeschouwelijke organisaties

Mariam Amzaiab

Hanny de Kruijf (penningmeester)

Vanuit de gemeente Rotterdam

Gerard Neeleman

Annemarie de Rotte

Bestuursadviseur

Tim Somers

Bestuur en bureau
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Bureau:
De werkorganisatie van FBNR bestond in 2020 uit een vaste kern 

van 3,4 fte. In verband met de toename in aanvragen heeft de 

gemeente Rotterdam op verzoek van FBNR voor 2020-2022 

uitbreiding van de werkorganisatie mogelijk gemaakt (+0,6 fte). 

Een van de vaste fulltime adviseurs is langdurig ziek. Vanaf medio 

2020 kon een tijdelijke vervangster ingezet worden (0,6 fte);  

dit loopt door tot medio 2021.

 

Het team bestaat daarmee uit:

Zoubaida Addou, beleidsmedewerker/toetser

Josje Dijkstra, adviseur/toetser

Petra Heitman-Schulte, teamondersteuner/toetser 

Ingrid van Oost, adviseur/toetser

Andreas Prins van Wijngaarden, adviseur/toetser

Nita Wissink, directeur

Vanaf de oprichting van FBNR in 2007 wordt de werkorganisatie 

van FBNR volledig gefinancierd en gefaciliteerd door de  

gemeente Rotterdam.

In memoriam Dirk de Vos

Voorjaar 2020 ontving FBNR bericht dat de eerste  

directeur van het Fonds, Dirk de Vos, was overleden.  

Vanaf de oprichting van het Fonds in 2007 tot aan  

zijn afscheid in 2013 heeft hij met grote toewijding  

leiding aan het fonds gegeven. Hij heeft belangrijke  

samenwerkingspartners gevonden en aan het  

fonds verbonden. We denken  

met warmte terug aan de  

manier waarop hij leiding  

gaf aan het FBNR:  

attent en betrokken.
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Ontvangen aanvragen 

soorten aanvragen 2020 2019 2018

Acute noodhulp 3452 3325 2414

Pillen & Poederfonds 30 32 50

Totaal ontvangen 3482 3357 2464

Beoordeling aanvragen acute noodhulp:

Aanvragen 2020 2019 2018

Toegekend 2754 2629 1994

Afgewezen 260 267 157

Doorverwezen 378 304 217

Ingetrokken 58 117 46

Open 2 8

Totaal ontvangen 3452 3325 2414

FBNR ontving 3452 aanvragen voor cliënten in acute financiële nood, 

127 meer dan in 2019, een stijging van bijna 4%. Als we in aanmerking 

nemen dat er in voorjaar/zomer een stevige terugval in aanvragen  

te zien was, is duidelijk dat de stijgende trend in aanvragen die we  

al een aantal jaren zien, ook in 2020 is doorgegaan. 

Van de 3452 aanvragen leidde bijna 80% tot een gift, 20% is  

afgewezen. Er zijn relatief veel aanvragen doorverwezen naar 

bijzondere regelingen in verband met Covid-19, naar het reguliere 

(gemeentelijke) sociale vangnet, of naar fondsen die individuele  

ondersteuning bieden in minder acute situaties.  Vanaf het begin 

van de Covid-crisis hield FBNR een up-to-date overzicht van  

landelijke en gemeentelijke noodregelingen bij, waardoor  

veel hulpverleners goed doorwezen konden worden.

FBNR in cijfers
Figuur  2

Figuur  1



De groei in aanvragen heeft geleid tot een hoger uitgekeerd  

donatiebedrag dan het jaar ervoor. In 2020 is € 154.178 meer  

uitgekeerd aan giften dan in 2019. De gemiddelde bijdrage  

per aanvraag voor noodhulp was € 748. Doordat zoveel fondsen,  

honderden particuliere donateurs, maatschappelijke organisaties, 

het bedrijfsleven en de gemeente Rotterdam FBNR steunen is  

het mogelijk gebleven om zonder concessies aan inhoudelijke  

beoordeling het werk geheel 2020 voort te zetten. FBNR is  

dankbaar voor alle steun. Een aantal fondsen heeft in verband  

met Covid-19 een extra donatie beschikbaar gesteld.

Voor een deel van de aanvragen voor noodhulp kon één van de 

bestemmingsfondsen ingezet worden.

Toegekende aanvragen  
acute noodhulp in €€

2020 2019 2018

Aanvragen noodhulp

Aantal toegekend 2754 2629 1994

Bedrag € 2.058.526 € 1.923.733 € 1.523.444

Gemiddeld € 748 € 732 € 764

Pillen & Poederfonds

Aantal toegekend 30 32 50

Bedrag € 41.133 € 21.748 € 33.123

Totaal toegekende 
bedragen

€€ 2.099.659 €€ 1.945.481 €€ 1.556.567
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Figuur  3 Figuur  4

Aanvragen gefinancierd vanuit bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds 
Verstrekte 

giften
Uitgekeerd

bedrag
Gemiddelde 

bijdrage

Nood+/
perspectieffonds

35 € 75.109 € 2.146

Tanden en  
Kiezenfonds 

409 € 223.304 € 546

Pilot schulddienst-
verlening SL/O

6 € 10.796 € 1.799

Rust en Vreugd  
(respijtuitjes)

8 € 2.350 € 294
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Soort aanvraag 2020 2019 2018

Medische kosten (incl. tandarts) 689 567 346

Inrichtingskosten 559 465 260

Levensonderhoud 475 442 455

Huishoudelijke apparaten 439 353 144

Vervoer en fietsen 176 196 162

Studiekosten 165 138 103

Schuld overig 145 104 47

Huurschuld 128 134 85

Verhuiskosten 107 40 75

Schuld zorgverzekering 89 59 29

Documenten 80 66 93

Energieschuld 70 87 57

Kleding 66 60 36

Huisuitzettingen 49 37 13

Overig 29 106 30

Schuld waterbedrijf 11 18 9

Meerdere/combinatie 0 0 48

Schuld hypotheek/VVE 0 0 2

Totaal toegekende hulpvragen 3277 2872

Totaal toegekende aanvragen 2754 2629 1994

Verstrekkingen
De giften van het FBNR hadden betrekking op de volgende  

categorieën hulpvragen. Zie figuur 5.

Bij veel categorieën aanvragen zien we een toename in giften.  

De grootste stijging betreft medische kosten. Het gaat hier  

in het bijzonder (ca. 60%) om tandartskosten. Het aantal  

aanvragen voor een acute en noodzakelijke tandartsbehandeling 

steeg met 25%. De stijging bij studiekosten komt voor rekening 

van groter aantal laptops dat bij FBNR is aangevraagd in verband 

met het moeten volgen van thuisonderwijs. Bij inrichtingskosten 

en huishoudelijke apparatuur gaat het vaak om zaken waarvoor 

bijzondere bijstand is afgewezen. De gemeente beschouwt dit  

als normale vervanging, waarvoor men had moeten reserveren, 

of kent alleen bijzondere bijstand toe als lening. Bij iemand  

die in de (minnelijke of WSNP-) schuldsanering zit is een extra  

lening geen optie.  Bij giften voor vervoer en fietsen, huurschuld,  

energieschuld en schuld bij het waterbedrijf zien we een daling  

in toekenningen. Bij vervoer en fietsen zou de oorzaak kunnen  

liggen in verminderde mobiliteit als gevolg van de lockdowns. 

Voor huur en nutsvoorzieningen heeft het waarschijnlijk  

Figuur  5
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te maken met de afspraken die de overheid met corporaties en  

nutsbedrijven heeft gemaakt om tijdelijk niet te incasseren. 

Cliënten

We zien de stijging in aanvragen terug bij alle leeftijdscategorieën. 

Bij 60% van de aanvragen was de cliënt een vrouw, in 40% een 

man. Bij de aanvragen waren er 2884 thuiswonende kinderen 

betrokken. Het overgrote deel van de aanvragen (88%)  

heeft betrekking op alleenstaanden of éénoudergezinnen.  

aanvragers

Organisatie Aantal aanvragen 

Bewindvoerders 571

Centrum voor Dienstverlening 217

Leger des Heils 203

Ontmoeting 163

House of Hope 147

Arosa 146

Wijkteams gemeente Rotterdam 120

Enver 92

Timon 89

Middin 85

Totaal 1804

Leeftijd aanvragen 2020 aanvragen 2019 aanvragen 2018

< 18 jaar 70 65 35

18-27 jaar 772 570 409

27-65 jaar 2521 1918 1512

65+ jaar 89 76 38

Totaal 3452

Figuur  6

Figuur  7

De top 10 van aanvragers blijft stabiel.
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Geografische spreiding

Gebied Sociale Index 2020* Giften 2020 Giften 2019 Giften 2018

IJsselmonde 95 430 406 220

Charlois 88 416 424 321

Delfshaven 100 397 366 312

Feijenoord 89 324 290 226

Noord 110 270 181 148

Prins Alexander 117 257 257 229

Stadscentrum 104 132 142 117

Hillegersberg-Schiebroek 137 131 176 137

Kralingen-Crooswijk 108 111 151 89

Hoogvliet 101 110 101 65

Overschie 120 87 66 44

Rozenburg 102 19 14 4

Hoek van Holland 118 19 13 12

Pernis 119 9 2 12

Overig 42 40 58

Totaal gehonoreerde aanvragen: 2754 2629 1994

Figuur  8

*Bron: https://wijkprofiel.rotterdam.nl

De giften van FBNR zijn verspreid 

over de hele stad, meer dan de 

helft van de giften komt terecht 

in de vier wijken met de laagste 

sociale index: Charlois, IJsselmon-

de, Delfshaven en Feijenoord. Het 

aantal aanvragen in het gebied 

met de hoogste sociale index 

(Hillegersberg-Schiebroek) is 

aanzienlijk gedaald.
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Donateurs

• Adessium Foundation 

• Armoedefonds

• Ars Donandi, mw. A. Th. Vogler fonds

• CIM Company b.v.

• Clemens Hodes Fonds

• Coolblue

• Dirk-Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting

• Humane Zorg B.V.

• Kerken en diaconieën in Kralingen en Pernis

• FondsDBL

• Fonds Wiggers van Kerchem/Sandheuvel

• Gemeente Rotterdam 

• Hans Rood Zaadhandel

• Het Volste Vertrouwen

• M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

• Medewerkers gemeente Rotterdam 

  (kerstdonatie)

• Medewerkers Hogeschool Rotterdam

• MSC (Mediterranean Shipping Company)

• Nalatenschap De Drevon

• Onbekend fonds via SUN Nederland

• Oud-bestuursleden FBNR

• Particuliere donateurs 

• Sint Laurensfonds

• Snickers-de Bruijn Stichting

• Stadsdelen

• Stichting Aelwijn Florisz

• Stichting Bekker-la Bastide Fonds

• Stichting Bevordering van Volkskracht

• Stichting Boschuysen

• Stichting Cultureel Avonturiers

• Stichting De Verre Bergen

• Stichting Elise Mathilde Fonds

• Stichting Fonds De Back 

• Stichting Fonds der Familie Antheunis

• Stichting Het Heilige Geesthuis

• Stichting Medisch-Sociale Hulp 

• Stichting Neyenburgh

• Stichting Physico

• Stichting Pieter Bastiaan

• Stichting Rust en Vreugd

• Stichting Sint Jansplaats

• Stichting Steunfonds Jeugdbescherming

Rotterdam

• Stichting Vincentius Rotterdam

• Stichting Wit-Gele Kruis

• Studio Sabine Marcelis

• Van Beek Donner Stichting

• Van der Mandele Stichting

Het werk van het FBNR is in 2020 mogelijk gemaakt door donaties van fondsen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, honderden  

particuliere donateurs en de gemeente Rotterdam. De volgende partijen droegen in 2020 bij aan het giftenbudget van het FBNR:
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FNBR maakt echt het verschil voor veel mensen in onze  

maatschappij. Jullie doen goed en dankbaar werk.

Super bedankt voor jullie steun. Ik heb veel gehad aan  

een stukje overleg met jullie in dit geval. 

Had nooit eerder iemand aangemeld bij FBNR. Vanochtend mijn 

client aan de telefoon gehad en hij vroeg mij hoe lang het ging  

duren……. want hij hield het niet meer vol (de pijn). Ik zei dat ik  

geen ervaring had met jullie stichting maar dat hij wellicht nog  

wel 2 weken geduld moest hebben. En nu kan hij morgen al naar  

de tandarts. Ik ben zo blij voor hem. 

Nogmaals enorm bedankt voor de prachtige samenwerking hierin.  

Vorige week is de vloer gelegd en vandaag wordt meneer met behulp 

van nog een ondernemer uit ons netwerk verhuisd! Bedankt voor  

het snelle handelen! 

De koelkast staat en mevrouw is er erg blij mee.  

Ik kreeg een dikke knuffel van haar (niet corona-proof, maar goed). 

Via deze weg wil ik jou en de donateur van de tandartskosten  

hartelijk danken voor jullie inzet, vertrouwen en hulp. Fijn dat er  

nog mensen zoals jullie zijn, die anderen in nood met liefde helpen.  

Wat zou de wereld een stuk beter zijn als we allen zo waren.  

Hulp bieden aan degenen die het hard nodig hebben en vertrouwen 

dat het goed komt. Dankzij jullie is het goed gekomen. 

Altijd fijn dat jullie kritisch meekijken en denken.  

Wij kunnen verder met het gezin. 

Behalve dat de kinderen in tranen waren van blijdschap, heeft  

jullie hulp ervoor gezorgd dat moeder alles veranderd heeft in huis  

en positieve vooruitgang is te zien bij dit gezin. Ze waren nog nooit 

uit eten geweest en hebben in alle blijdschap verteld hoe geweldig  

ze het vonden om naar de beer te zijn geweest. De bios en dan ook 

nog een dagje Duinrel.  Vanuit mijn hulpverleners hart nogmaals 

bedankt voor jullie geweldige gebaar. Zeker te weinig krijgen jullie  

de erkenning maar wil laten weten, jullie maken het verschil door  

de initiatieven die jullie nemen. 
(Naar aanleiding van een gift voor een respijt-uitje)

Bijzondere bedankjes in 2020
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De beschreven cases zijn gebaseerd op echte aanvragen van  

hulpverleners en hun cliënten. Om herkenning te voorkomen  

zijn namen veranderd en situaties licht aangepast. 

 

Doorstroom uit de opvang stokt
Mevrouw Bandaz, een jonge alleenstaande moeder, staat onder 

bewind en staat op het punt om met een urgentieverklaring uit  

te stromen vanuit de gezinsopvang naar een zelfstandige  

woonruimte. De bewindvoerder heeft bijzondere bijstand  

aangevraagd voor inrichtingskosten, maar deze aanvraag is  

afgewezen. Ze heeft geen geld om de inrichting van haar  

woning zelf te bekostigen, al haar spaargeld is de afgelopen tijd  

uitgegeven aan medische behandelingen voor haar 5-jarige zoontje.   

De huurovereenkomst is al ingegaan, maar omdat er geen geld is 

voor de inrichting is de woning nog niet bewoonbaar, kan zij nog 

niet verhuizen en blijft langer in de opvang dan nodig. Met een  

gift van FBNR kan de woning basaal worden ingericht  

en kunnen moeder en zoon verhuizen naar hun nieuwe thuis.

Geen inboedelverzekering = geen bijzondere bijstand
Er was brand in het appartement van de 46 jarige mevrouw Silvain. 

Zij woont daar met haar 17-jarige zoon. Bij de brand is heel veel 

van de inboedel en stoffering verwoest. Mevrouw staat onder 

bewind en komt rond van een klein weekgeld. In eerste instantie 

leek het huis onbewoonbaar geworden, maar na een professionele 

reinigingsbeurt door de corporatie konden mw. Silvain en jaar zoon 

toch weer terug naar huis. Alleen: de gehele inrichting had brand-, 

rook- en blusschade. De bewindvoerder heeft bijzondere bijstand 

aangevraagd voor vervanging, maar dat werd niet toegekend. 

Reden: mevrouw had zich hiervoor moeten verzekeren. Maar er  

was dus geen verzekering. Met een gift van FBNR kon de stoffering 

en de meest noodzakelijke inrichting vervangen worden.  

De bewindvoerder zal bij een ander fonds de rest aanvragen. 

 

Bewindvoerder verzuimt
Door de Coronamaatregelen verloren de studerende zusjes Sylvia 

en Naomi hun bijbanen in de horeca. Zij konden daardoor hun 

studentenkamers niet meer betalen en moesten weer intrekken 

bij hun moeder. Moeder staat onder bewind en leeft van een klein 

7 x FBNR in actie
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weekgeld. Juist in die periode kwam de jaarafrekening van Eneco, 

met de mededeling dat er ruim € 2000 moest worden bijbetaald. 

Er bleek te weinig voorschot betaald te zijn. De bewindvoerder 

was daarop in de loop van het jaar al wel geattendeerd door Eneco, 

maar had geen actie ondernomen.  Er was ook niet gereserveerd 

voor onverwachte uitgaven. Met een gift van FBNR is de schuld  

bij Eneco afbetaald. Eén zorg minder voor moeder en dochters. 

 

Rollator na corona 
De 42-jarige mevrouw Verboom is ernstig ziek geweest (Corona) 

en heeft wekenlang op de IC-afdeling van het ziekenhuis gelegen. 

Gelukkig heeft ze Corona overwonnen, maar voor andere  

klachten moet zij nog een aantal keren per week naar het  

ziekenhuis. Daarnaast is ze slechtziend. Ze logeert nu bij haar zus, 

die heeft een benedenwoning. Haar eigen huis heeft vier trappen 

en die kan ze nog niet op. Ze heeft om zich te verplaatsen een 

rollator nodig. Die had ze in bruikleen, maar de leentermijn was 

verstreken. Ze moet nu de rollator tegen betaling overnemen, maar 

daarvoor heeft ze geen geld. Bijzondere bijstand was niet mogelijk. 

Door haar ziekte was er ook bij het betalen van de vaste lasten 

een achterstand ontstaan. Met een gift van het fonds zijn rollator 

en achterstand in vaste lasten betaald, zodat mw. Verboom zich 

helemaal op haar verdere herstel kan richten. 

Even uit beeld….
De ambulante begeleiders van de meneer Janssen mochten van 

half maart tot half juni niet meer op huisbezoek bij hem. Hij 

valt onder een kwetsbare doelgroep, moest een zware operatie 

ondergaan en daardoor was contact een tijdje onmogelijk. Hierdoor 

is de noodzakelijke aanvraag voor een WIA-uitkering uit het oog 

verloren, zowel door de begeleiders als door meneer Janssen zelf. 

Want bij dit soort regelzaken heeft meneer Janssen  ondersteuning 

nodig, hij kan dat niet alleen. Gevolg: een tijdje geen inkomen  

en daardoor aanzienlijke achterstanden bij het betalen van de  

vaste lasten. De aanvraag voor een WIA-uitkering loopt inmiddels. 

FBNR heeft een deel van de ontstane achterstand opgelost, zodat  

er geen zorgen meer zijn over huur en energie en meneer Janssen 

zich volledig op zijn herstel kan richten.
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Het is uw moeder misschien wel niet….
Mw. Hanssa is sinds zij van haar gewelddadige man gescheiden is 

alleenstaande moeder. Zij zorgt met toewijding voor haar vier  

kinderen, met wie het nu gelukkig goed gaat. Helaas werd de  

moeder van mw. Hanssa getroffen door het Coronavirus en is zij  

na een kort ziekbed overleden. Er was geen begrafenisverzekering. 

Mw. Hanssa kan met haar beperkte inkomen de rekening van de  

uitvaartorganisatie onmogelijk betalen. Voor dit soort kosten kan 

in de regel bijzondere bijstand aangevraagd worden. Dat is in dit 

geval ook gebeurd, maar de aanvraag is afgewezen. Redenen? 

Mw. Hanssa kon geen bewijs leveren dat de overleden mw. Hanssa 

senior haar moeder was. Kennelijk is er in het verleden, bij de 

inschrijving van de familie in het bevolkingsregister, iets niet goed 

gegaan. Met een gift van het fonds is de begrafenis betaald en kan 

mw. Hanssa met haar kinderen verder zonder financiële zorgen.

Overstap naar Rotterdampakket
Voor de 43-jarige Mohamed Benali wordt een aanvraag gedaan om 

de overstap naar het Rotterdampakket (zorgverzekering) mogelijk 

te maken. Er is achterstand ontstaan bij de huidige zorgverzekeraar. 

De gemeente heeft zich weliswaar bereid getoond voor deze  

overstap – volgens de regels – bijzondere bijstand te verstrekken,  

maar zag geen reden om dit als gift te verstrekken, het kon 

alleen als lening worden toegekend. Omdat er sprake is van een 

WSNP-traject, wilde de bewindvoerder hier niet aan meewerken. 

Immers, er mogen dan geen nieuwe schulden gemaakt worden. 

Omdat het gezin ook het komend jaar naar alle waarschijnlijkheid 

veelvuldig aanspraak zal maken op zorg, is een overstap naar het 

Rotterdampakket met zijn uitgebreide dekking en meeverzekerd  

eigen risico zeer nodig. Met een gift van het fonds wordt de  

overstap alsnog mogelijk gemaakt. 
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Een eigen verhaal: Sander en Willem 
Sander en Willem (hulpverlener en cliënt) hebben hun eigen 

verhaal geschreven. 

Jaren geleden kwam hij bij ons ‘aanwaaien’. Grote kerel, lange staart, 

norse blik in zijn ogen. ‘Antisociaal’, zo luidde de diagnose van een 

arts. Maar ik zag in die blik in zijn ogen ook de verwachting dat wij 

het laatste station voor hem waren. Ogen getekend door het leven, 

maar dat niet alleen. Een leven getekend door een fors druggebruik. 

Ooit had hij een koophuis, een vriendin en kinderen. Een baan als  

steigerbouwer. Zo op het eerste gezicht een doodgewoon doorsnee 

gezin. En nu…. Stichting Ontmoeting. Later heeft hij weleens gezegd: 

‘Dat ik mij met daklozen zou vereenzelvigen, had ik nooit kunnen 

denken’. Na voorzichtig contact kreeg hij een kamer bij Ontmoeting 

en werd begeleiding gestart. Toen het na verloop van tijd beter ging 

kreeg hij met urgentie een woning toegewezen. Samen met hem 

ging ik naar de bezichtiging. Het was voor Sander geen vraag of hij 

dit wilde. Met beide handen greep hij het aanbod aan. Ontmoeting 

stond garant voor de eerste huur en borg. Wat hem echter altijd  

bleef achtervolgen was zijn schuldenlast. Een aantal jaren heeft  

hij in budgetbeheer gezeten bij de Kredietbank,  

 

maar die hebben niets aan zijn schulden gedaan, waardoor hij de 

stekker eruit trok. Samen met Sander heb ik al zijn schulden  

geïnventariseerd. Dat bleek ruim 20.000 euro. Sander was inmiddels 

afgekeurd en kon dat nooit op eigen houtje rechttrekken.  

Als schuldbemiddelaar ben ik tussen de schuldeisers en Sander in  

gaan staan heb met de schuldeisers een bedrag af kunnen spreken, 

wat voor Sander ook haalbaar is om te betalen. Alles daarboven werd  

kwijtgescholden. Er bleef nog ongeveer 2000 euro over. Een tiende  

van het totaalbedrag. Met dit verzoek ben ik naar FBNR gegaan.  

Heel snel na de aanvraag kreeg ik positief bericht. Toen ik dit aan  

Sander meedeelde, kon hij zijn geluk niet op. ‘Je weet niet, wat dit 

voor mij betekent’ zei hij. Eindelijk rust, een nacht rustig slapen,  

zonder het besef dat de deurwaarder morgen weer met een brief op 

de stoep kan staan. Natuurlijk is 2000 euro veel geld. Maar wat is  

het veel waard als je de reactie ziet in de ogen van je cliënt. Wat zou  

Ontmoeting kunnen zonder deze hulp? Juist in de meest onmogelijke 

situaties is een beroep doen op FBNR zo geweldig. Je kunt als hulpver-

lener met het steuntje van FBNR in je rug net dat stukje extra bieden. 

Dank FBNR, voor deze samenwerking.  

Met het Nood+/perspectieffonds en met de pilot ‘Schuldhulp’  

kan FBNR soms net iets meer doen dan acute nood, en mensen 

duurzaam perspectief bieden. 
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Een samenleving zonder armoede is pas echt rijk.
www.fbnr.nl


