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Beste lezer!
‘Nogmaals ontzettend bedankt! Nu is er afsluiting voorkomen dankzij jullie hulp!
Een bedankje van een moeder met twee minderjarige kinderen. Zij kwam In de problemen die door haar ex
veroorzaakt werden. Die weigert financieel bij te dragen waardoor achterstanden werden opgelopen. Ook bij de
energieleverancier, die tot afsluiting wilde overgaan. Gelukkig kon dat door onze hulp worden voorkomen.
Ons nieuws voor u
U hebt een lijntje naar het Kamper Kracht fonds: als donateur, doorverwijzer, aanvrager of als belangstellende.
Zoals gebruikelijk sturen we u onze halfjaarlijkse nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de activiteiten
van het fonds. Nu de eerste helft van 2022 alweer achter ons ligt, is het hoog tijd u bij te praten.
Even terzijde: als u geen nieuwsbrief meer ontvangen wilt, laat ons dat dan even weten. Dan halen wij u uit ons
adressenbestand.
Aanvragen
Twee jaar geleden namen we in onze nieuwsbrief op, dat door de corona het aantal aanvragen sterk terug liep.
Hoewel corona nog lang niet de wereld uit is, hoeven we ons nu echt niet te vervelen. De aanvragen stromen
binnen. Even een vergelijking over de eerste zes maanden van:
2020 19 individuele aanvragen en 1 groepsaanvraag
Uitbetaald
€ 5.400
2021 34 individuele aanvragen en 1 groepsaanvraag
Uitbetaald
€ 6.600
2022 54 individuele aanvragen en 2 groepsaanvragen
Uitbetaald
€ 15.700
Van de 34 particuliere aanvragen in 2021 werden 21 door hulpverleners ingediend. In 2022 zijn van de 54
aanvragen 26 via hulpverleners bij ons binnen gekomen. Er zijn dus meer aanvragen door particuliere op eigen
initiatief ingediend. Dat schrijven we toe aan onze campagne om meer bekendheid te krijgen. Zowel in
weekblad ‘De Brug’ als via ‘Facebook’ maken we ons meer zichtbaar voor de doelgroep. Daardoor komen meer
aanvragen binnen. Een consequentie daarvan is, dat we ook vaker aanvragen ontvangen die we niet kunnen
honoreren omdat die niet passen binnen onze doelstelling.
Van aanvragen via hulpverleners krijgen we meestal een goed beeld van de situatie. Bij aanvragen van
particulieren zelf moeten we nogal eens aanvullende vragen stellen om een helder zicht op de aanvraag te
krijgen. Ook nu hebben we in een enkel geval weer gezien, dat het dan kan vastlopen met de voortgang.
Onze uitgaven
De uitbetalingen vertonen een sterk stijgende lijn. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn die meer dan
verdubbeld. Het bedrag van € 15.700 in 2022 is inclusief aanvragen die in 2021 zijn ingediend, maar in 2022
financieel werden afgewikkeld.
Soorten aanvragen
Wat wordt er zoal aangevraagd? Dat is een divers geheel. We geven als voorbeelden bijdragen voor een
(elektrische) fiets, brillen, tandarts, huishuur of voorkoming van huisuitzetting, laptop of mobieltje. Ook komt
met regelmaat een aanvraag voor betaling van stortkosten binnen. Vaak zijn de hulpverleners zelf of is de
stichting Present bereid om de handen uit de mouwen te steken, maar komt de vraag voor het betalen van de
stortkosten bij ons terecht. Wij vergoeden in principe alleen wanneer er geen financiële ruimte (voor een lening)
via bijzondere bijstand is. Wij konden helpen in bijna alle leeftijdscategorieën, in 2022 van 5 tot 75 jaar.

Samenwerken
Wij hebben contacten met verschillende organisaties. De stichting Present hebben we al benoemd, maar ook
met bijvoorbeeld Welzijn Kampen. Voor een zorgeloze dag, namelijk de dag van het Full Color Festival hebben
wij een bijdrage voor 81 kinderen en 101 volwassenen verstrekt. Zo konden zij gratis een versnapering en
drinken krijgen. Ook ondersteunden we Welzijn bij het afhuren van een speeltuin in de meivakantie. Jonge
kinderen van minder draagkrachtige inwoners uit Kampen maakten daar graag gebruik van. Voor de iets oudere
kinderen maakten we het mogelijk dat zij een jeugdfilm konden bekijken.
Met het Noodfonds uit Zwolle, waar ook de gemeente Kampen onder valt, hebben we een afstemmingsoverleg
gevoerd. We gaan elkaar opzoeken als bij een van onze organisaties een aanvraag binnenkomt die de beide
gemeenten overlappen.
Met de gemeente Kampen hebben we regelmatig overleg. Armoede lijkt op termijn toe te nemen door de
toenemende inflatie en hoger wordende energielasten. Uit kerkelijke hoek worden acties bedacht om minder
draagkrachtige inwoners hierin te kunnen ondersteunen. Met de gemeente en onze vertegenwoordigers wordt
hierover gesproken. Wellicht zal dat in het tweede halfjaar tot concrete stappen leiden.
Aanvragers die financiële hulp nodig hebben, verwijzen wij ook naar Financiën op Koers. (Finok) Deze instantie
kan helpen om de financiën weer in het gareel te krijgen.
Donaties en bijdragen
We hebben momenteel 12 donateurs. Twee minder dan vorig jaar. Nieuwe donateurs zijn van harte welkom.
Enkele jaren geleden werden de activiteiten van het Gehandicaptenoverleg Kampen-IJsselmuiden beëindigd. Er
was nog een banksaldo van € 1.220 aanwezig. Onlangs is dit orgaan opgeheven en is het saldo naar ons
overgemaakt. Wel met een oormerk dat de besteding conform hun doelstelling moet gebeuren. Daar zullen we
voor zorgen.
Mooi is, dat in april 2022 weer de jaarlijkse IJsselmuider 1/8ste triathlon kon worden gehouden. Uit de opbrengst
mochten wij een bedrag van € 1.750 in ontvangst nemen. Daar zijn we erg blij mee. Dat geldt ook voor de
halfjaarlijkse bijdragen van de gemeente Kampen en de jaarlijkse aanvulling van het Groot Burger Weeshuis.
Bestuur 1e halfjaar 2022
Het bestuur kende geen veranderingen in deze eerste zes maanden. Ondanks de corona heeft het algemeen
bestuur driemaal vergaderd. Het dagelijks bestuur onderhield vaker contact, ook via digitale weg.

