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Groaf Tersche
van
Deze nieuwsbrief geeft informatie over noodhulp in
Friesland aan wie -op welke wijze dan ook- betrokken
is bij het werk van Stichting Urgente Noden Friesland
SUN. De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Reageren kan via info@sunfriesland.nl
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Urgente Noden ontvangt gift van De Bildtsche
Stichting
Voorzitter Rimmer Mulder van Stichting Urgente
Noden Friesland (SUN Friesland) ontving uit handen
van burgemeester Krol symbolisch twee cheques
met een gezamenlijke waarde van € 11.250,- Krol
overhandigde de cheques in zijn functie als voorzitter van De Bildtsche Stichting, die wordt opgeheven
vanwege de gemeentelijke herindeling. De Bildtsche
Stichting werd in 1893 opgericht om armoede onder
arbeiders op het Bildt te lenigen. “De noodzaak tot
armoedebestrijding is er helaas nog steeds, SUN
Friesland verricht daarbij uitstekend werk” aldus

SUN

Krol. Rimmer Mulder benadrukte dat SUN Friesland
mensen steunt die financieel tussen wal en schip
dreigen vallen en waarvoor geen andere mogelijkheden zijn. In 2016 betrof dat ruim 20 inwoners
uit het Bildt. SUN krijgt haar inkomsten uit fondsen
en giften. “Deze bijdrage van de Bildtsche Stichting is zeer welkom”, aldus Mulder. Van het totale
overhandigde bedrag is € 1.250,- afkomstig van
medewerkers van de gemeente. Dit bedrag werd bijeen gebracht door veiling van afgeschreven beeldschermen. Wij zullen deze gift vooral ten goede laten
komen aan inwoners van de nieuwe gemeente de
Waadhoeke.

Burgermeester Krol en dhr. Rimmer

Afscheid van de bestuurssecretaris
Michèle Garnier
In de eerste bestuursvergadering van dit jaar
namen we afscheid van de secretaris van het
bestuur, Michèle Garnier. Nog voor de oprichting
toonde ze haar belangstelling voor SUN Friesland.
Als directeur van Partoer adviseerde ze het clubje
dat in 2009  onderzocht of er in Friesland behoefte
was aan een noodfonds naar het model van SUN
Nederland. Toen dat begin 2010 tot de oprichting
van SUN Friesland leidde kwam ze meteen in het
bestuur als secretaris.  Ze was actief betrokken bij
de  sollicitatieprocedure voor de bemanning van
het bureau. Bij de contacten met de gemeenten
voor de financiering hadden we veel aan de kennis en het netwerk van Michèle. Ook nadat ze bij
de hogeschool in Groningen ging werken bleef ze
actief voor SUN Friesland. Met haar brede visie
bleef ze van veel waarde . Het werk in Groningen
legde steeds meer beslag op haar en daarom gaf ze
eind 2017 aan te willen stoppen met het bestuurswerk in Friesland. Jammer, maar wel begrijpelijk.
We wensen haar alle goeds in haar persoonlijke en
professionele leven.

Hetty Janssen
Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Hetty Janssen
en ik woon in Leeuwarden. Sinds 1 januari 2018
ben ik met pensioen, tot die tijd was ik bestuurder
in de gehandicaptenzorg. Ik ben in het verleden
bestuurslid geweest van een aantal fondsen en heb
dus enige ervaring. Sinds 2011 ben ik lid van Provinciale Staten voor de PvdA. Ik vind het belangrijk
dat mensen die in acute nood zitten snel kunnen
worden geholpen omdat daarmee vaak voorkomen
kan worden dat de problemen nog erger worden.
Daarom is het bestaan van SUN belangrijk en wil ik
er mijn steentje aan bijdragen.

Noodhulpbureau voor cliënten
die financieel tussen
wal en schip raken.
De Vitusstichting geeft Sun wederom een bijdrage
voor gezinshereniging
Vorig jaar gaf de Vitusstichting Sun een bedrag van
€10.000,- voor ticketkosten gezinshereniging. De
afspraak was dat de kosten boven €1000,- werden
vergoed door het Vluchtelingenfonds, daaronder
betaalde Vitus 1/3 van de kosten en Sun 1/3. Het
overige bedrag moest door de aanvrager zelf bij
elkaar worden gespaard. Sun had in de eerste maanden van 2017 zoveel aanvragen, dat het bedrag snel
vergeven was. Vitus heeft toen nogmaals €5000,gedoneerd.
De Vitusstichting heeft besloten om in 2018 voor
Sun Friesland opnieuw een bedrag van €10.000 beschikbaar te stellen voor ticketkosten gezinsherening.
Dit betekent dat Sun voorlopig weer max 2/3 van de
ticketkosten tot €1000,- kan vergoeden.

Terschelling sluit zich aan bij SUN
In maart 2018 kregen wij het bericht dat de
gemeente Terschelling zich aan wil sluiten bij SUN
Friesland. We zijn hier zeer blij mee, omdat daarmee het uitvoeringsgebied van SUN Friesland weer
vergroot wordt en we nog meer kwetsbare inwoners
kunnen bereiken.
Uw bijdrage is welkom
Wilt u bijdragen aan SUN en een donatie doen?
Dat kan! SUN kan uw bijdrage goed gebruiken voor
noodhulp aan kwetsbare inwoners van Friesland!
U of uw organisatie kunnen een bijdrage storten op
IBAN: NL22RABO 0103147810 van Stichting Urgente
Noden te Leeuwarden. SUN Friesland is een ANBI
instelling, dus u kunt uw bijdrage aftrekken van de
belasting.
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Paul Otter
Toen de voorzitter, Rimmer Mulder, mij eind
verleden jaar benaderde als secretaris voor SUN
hoefde ik niet lang na te denken. SUN Friesland is
het soort organisatie waar ik snel enthousiast van
wordt. Snel reagerend op acute situaties en daarmee direct hulp noodhulp verlenen. Hoewel ik niet
meer dagelijks langs de deur ga als gerechtsdeurwaarder weet ik uit eigen ervaring dat er behoefte
is aan een snel reagerende instelling zoals SUN
Friesland. Daarom heb ik ja gezegd.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat er meer in de
schuld – incasso wordt samengewerkt. Nu wordt
er veel langs elkaar heen gewerkt. Dat kost veel
energie en levert frustratie en ellende op. Dat kan
en moet beter. Om daar zelf stappen in te zetten
is de handen uit de mouwen steken bij SUN een
eerste stap. Vanuit Syncasso en mijn achtergrond bij
zowel politie als gerechtsdeurwaarder breng ik veel
praktische kennis mee. Daarnaast heb ik een groot
landelijk netwerk in de schuld- en incassoketen en
ook in het Friesche dat ik kan inzetten voor SUN.
Binnen Syncasso stuur ik het SyncassoLab aan waar
we onderzoek doen naar mensen met schulden.
Waarom reageren ze niet, wat voor problemen
komen ze tegen met hun schulden. Met behulp van
die onderzoeken boeken we goede resultaten om
enerzijds beter te incasseren en anderzijds mensen
die niet kunnen betalen door te kunnen verwijzen
naar gemeente, schuldhulp of maatschappelijk werk
voor SUN.

Puntjes op de “i” bij de aanvraag
Het is erg belangrijk om de aanvraag bij Sun volledig
aan te leveren. Alleen volledige aanvragen kunnen
we in behandeling nemen,
• Het aanvraagformulier dient ondertekend te
worden door de cliënt, de hulpverlener en de
leidinggevende.
• Bankrekeningnummer waar het bedrag op gestort kan worden, inclusief de tenaamstelling (dit
mag niet de persoonlijke bankrekening van de
cliënt zijn)
• Op het aanvraagformulier wordt aangegeven
welke bijlages meegestuurd moeten worden,
Alleen volledige aanvragen worden verder afgehandeld.
Indien je vragen hebt kun je altijd overleggen tijdens
ons telefonisch spreekuur! 06-83609304
(di,wo,do van 9.30-12.30 uur).
Buiten de spreekuren luisteren wij de voicemail
regelmatig af zodat we kunnen inspringen op
dringende gevallen. Hiervoor heeft SUN een
noodprocedure.
Voor meer informatie en voor het
aanvraagformulier: www.sunfriesland.nl

SUN Friesland
Oostergoweg 1 -d
8911 MA Leeuwarden
T: 06-83609304 en info@sunfriesland.nl
Telefonische spreekuren op: dinsdag-,
woensdag- en donderdagochtend tussen
9.30 en 12.30 uur
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