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Fonds voor Ons

Voor wie?

Hoe helpen wij?

Fonds voor Ons helpen?

Woon je in de gemeente Raalte?
Ben je door omstandigheden plotseling in
geldproblemen gekomen?
En is er niemand die je kan helpen?

In principe geven wij geen geld. Het liefst
kiezen we voor een andere vorm.
Je krijgt bijvoorbeeld…
•	een levensmiddelenbon, schoenenbon,
treinkaartje of andere waardebon;
• goederen, zoals een (tweedehands) bed of
fiets;
•	de betaling van de rekening van de
reparateur of de Kringloopwinkel.

Heb je zelf geen hulpvraag, maar draag je
onze stichting een warm hart toe?

Net wat jij op dat moment nodig hebt!

Fonds voor Ons is een zogenaamde ANBI
instelling voor Algemeen Nut (art. 24 lid 4
van de Successiewet) waardoor stortingen in
principe aftrekbaar zijn voor de belasting.

Fonds voor Ons is er voor jou.
Het kan ons allemaal overkomen: ineens
gebeurt er iets onverwachts. Denk aan ziekte,
ongeluk, scheiding of het overlijden van een
dierbare. Hierdoor kun je zomaar in financiële
of materiële nood komen.
Stel je voor, je hebt geen geld meer en dan…
•	doet de koelkast of wasmachine het niet
meer;
•	wordt de aangevraagde uitkering later
uitbetaald dan je dacht;
•	moet de fiets van je kind vervangen of
gerepareerd worden;
•	is de koelkast leeg en kun je geen
boodschappen doen.
Wat nu?
Denk aan Fonds voor Ons.
Wij helpen je graag!

Fonds voor Ons helpt tot een maximum
bedrag van € 250,00. Dat kan snel: binnen
2 dagen na een aanvraag. Heb je een
ingewikkeld verzoek? Dan kan het iets langer
duren.
Voorwaarden
Na jouw hulpvraag volgt een gesprek. Daarin
kijken wij samen met jou naar je situatie. Het
kan zijn dat doorverwijzen naar een andere
instantie of regeling het beste voor je is. Als jij
dat wilt, kunnen we je daarin dan begeleiden.

Helpen kan op twee manieren:
•	door een financiële bijdrage te doen op
banknummer NL68 RBRB 0955 2165 91 
t.n.v. Fonds voor Ons;
•	door te reageren op oproepen van
dorpsgenoten op www.fondsvoorons.nl.

Voor zowel hulpvragers als hulpaanbieders
willen we een laagdrempelig aanspreekpunt
zijn. Fonds voor Ons heeft contact
met zowel gemeente Raalte als diverse
maatschappelijke organisaties in deze regio.
Zo kunnen we mensen op verzoek snel en
goed doorverwijzen.

