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Januari- 

• 230 ingeschreven cliënten die op/onder bestaansminimum leefden en elke maand 
gratis artikelen in de Sociale Winkel verkrijgen.  

• 4 nieuwe aanmeldingen bij het consulenten-team. 

• 2 maal noodhulp in de vorm van voedselpakketten twv. € 50 ter overbrugging van 
een inschrijftermijn bij voedselbank. 

• 3 maal sollicitatie ondersteuning verzorgd 

• Re-integratie begeleiding cliënt WPDA  
 
Februari- 

• 232 ingeschreven cliënten 

• Aanvraag verzorgd bij Nationaal Fonds Kinderhulp  

• Noodhulp i.s.m. wijkteam Vaart Welzijn voor jonge moeder (babyuitzet, kindrwagen 
en maxi-cosi) zodat pasgeboren baby mee naar huis mocht uit WZA 

• Presentatie gegeven bij City Life Church en gemeente Assen 

• Inzamelactie Teenz Fit In (verzorgingsproducten voor tieners) in samenwerking met 
serviceclubs uit Assen. Voor 57 tieners een pakket samengesteld. Deze verdeeld 
onder cliënten van voedselbank, vaart welzijn, jonge mantelzorgers 

 
Maart- 

• 234 ingeschreven cliënten   
5 maal noodhulp verzorgd:  

• baby uitzet voor 2 zwangere minderjarige asielzoekers 

• 2 laptops voor thuisonderwijs 

• financiele gift voor aanvraag nieuw legitimatiebewijs zodat uitkering aangevraagd 
kon worden  

• voedselpakket voor jong gezin 

• 5 voedselpakketten ter overbrugging inschrijving voedselbank 

• verjaardagspakket voor 6jarig meisje  

• kleding en huisraad voor schrijnende situatie na beslaglegging/ontruiming 

 

• 3 nieuwe aanmeldingen consulententeam  
Aangezien Stichting Leergeld en WPDA in deze periode niet/nauwelijks bereikbaar waren, 
aanvragen voor laptops niet in behandeling werden genomen hebben wij een aantal van 
onze laptops en tablets uitgeleend en extra aanvragen bij Nationaal Fonds Kinderhulp 
gedaan.  
 
April- 
Grote actie verzorgd voor kinderen in financiële/sociale moeilijke omstandigheden. 
Meer dan 300 pakketten uitgedeeld met speelgoed, boeken, snoepgoed, spelletjes en 
schoolspullen. Hieraan hebben veel partijen meegewerkt en adressen aangeleverd. 
 
Daarnaast de overgebleven spellen, puzzels, boeken en knutsel spullen verdeeld over 
verscheidene zorginstellingen / via andere organisaties verdeeld onder eenzame ouderen.  
 



Noodhulp verleend aan cliënten van zorginstellingen zoals GGZ, Van Boeijenoord, de 
Trans, Cosis en AZC die door de maatregelen niet in staat waren zelf artikelen aan te 
schaffen. (babyspullen, linnen en beddegoed, kleding etc.) 
 
Mei t/m Juli- 

• Meegewerkt aan Vakantiegeld Samen Delen project vanuit Asser kerken 

• 257 ingeschreven cliënten 

• 4 aanvragen Nationaal Fonds Kinderhulp 

• 6 nieuwe aanvragen ondersteuning Consulenten Team  

• 20 maal noodhulp verstrekt.  
Aantal zeer schrijnende gevallen waarbij echt honger, grote financiële problematiek, 
uithuisplaatsing kinderen, onverwachtse zwangerschappen en zware psychiatrische 
problematiek voorkwam. Wij leverden praktische eerste hulp, financiele giften van in totaal 
€ 700 en begeleidden naar professionele hulp zoals o.a.  Wijkteams, voedselbank, GGZ, 
WPDA, financieel regisseurs enz. 
 
Deze organisaties wisten ons ook goed te vinden als ze cliënten hadden waarbij acute 
hulp noodzakelijk was en zij dit niet konden bieden. We zijn hiervoor 24 uur bereikbaar, 
veel medewerkers van de wijkteams beschikken ondertussen over onze persoonlijke 
nummers.  
 
Augustus t/m Oktober- 

• 263 ingeschreven cliënten 

• 12 aanvragen voor ondersteuning bij administratie 

• 8 maal noodhulp verleend 

• 6 aanvragen via Nationaal Fonds Kinderhulp   

• 3 re-integratie begeleidingen vanuit WPDA, Leger de Heils  

•  
November- 

• I.s.m. Unive Noord Nederland aandacht gevraagd voor menstruatie armoede, voor 
€ 500 aan maandverband en persoonlijke hygiëne producten ontvangen en 
uitgedeeld aan cliënten.  

• Sinterklaasactie georganiseerd waarbij 323 kinderen waarvan ouders niet in staat 
waren cadeaus te kopen een speelgoedpakket hebben ontvangen. Met veel partijen 
samengewerkt.  

• Overgebleven speelgoed, boeken, spelletjes en knustelspullen verdeeld over 
verschillende instellingen ter bestrijding van eenzaamheid.  

 
December- 

• 278 ingeschreven cliënten  

• 2 maal sollicitatie ondersteuning via kleding uitleen 

• 3 inschrijnvingen voor administratieve ondersteuning via consulententeam  

• Erkenning als Leerbedrijf Social Work ontvangen, 4 stagiaires werkzaam in de 
Sociale Winkel.   

 

• 25 laptops via WZA uit mogen delen aan mensen die een opleiding volgen en/of 
solliciteren. o.a. aan clienten van Humanitas, Financieel regisseurs,Vaart Welzijn, 
WPDA, GKB en voedselbank. 

 

• Mede organisator geweest van Kerst pakketten actie waarbij 700 gezinnen in 
armoede een pakket hebben mogen ontvangen. 



 

• Daarnaast i.s.m. City Life Church voor 80 adressen die in de reguliere actie niet 
meer meegenomen konden worden, in de laatste week voor kerst extra pakketten 
samengesteld en bezorgd.  

 
 
 


