© anp

Snelle noodhulp voor armen in Nieuwkoop
en Kaag en Braassem
Snel kunnen bijspringen als mensen van stroom dreigen te worden afgesloten, mogelijk
uit huis worden gezet of geen geld meer hebben voor eten. Daarvoor wordt in de
gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop een noodfonds opgericht.
Het noodfonds komt naast hulp van kerken en andere fondsen. ,,Hulp moet echt nodig zijn en
niet via schuldhulp, bijzondere bijstand of anderszins mogelijk zijn. Er komt een bestuur dat
binnen 24 uur beslist over een hulpverzoek'', vertelt Fried Elstgeest van de
Franciscusparochie. Hij zit in de werkgroep die het noodfonds opzet.
Groen licht
Mensen kennen kerkelijke fondsen niet of kloppen er uit schaamte niet aan, aldus Elstgeest.
Ook de 'kleur' van een kerk kan een beletsel zijn. Bij het noodfonds kan iedereen aankloppen.
Elstgeest weet nog niet met welk bedrag het fonds gaat werken. ,,Ik kan niet in de
portemonnee van de deelnemers kijken.'' Zo'n 25 fondsen (kerken, maar ook het Nico
Straathoffonds en het Hugo van der Poel Fonds) gaven onlangs groen licht voor het
noodfonds.
Rob de Blauw van De Driemaster ziet een uitvoerende rol voor zijn welzijnsorganisatie. ,,Dat
doen we al enkele jaren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Daar gaat het jaarlijks om vijftig
gevallen. Het fonds heeft aan enkele duizenden euro's per jaar genoeg. We gaan tot maximaal
100 euro bij een gift en 500 euro bij een lening, die binnen een jaar moet zijn terugbetaald.
Er komt een bestuur dat binnen 24 uur beslist over een hulpverzoek
Subsidiëren
Voor Kaag en Braassem reken ik op dezelfde cijfers. De gemeente is kleiner dan PijnackerNootdorp, maar wil een noodfonds voor iedereen. In Pijnacker-Nootdorp is het alleen voor
vluchtelingen.'' Toch stroom, huur, een verzekering, eten of een matras kunnen betalen, dat
scheelt volgens De Blauw in de kwaliteit van leven. ,,Je ziet schrijnende gevallen.''
Wethouder Floris Schoonderwoerd is blij met het fonds, maar Kaag en Braassem stopt er geen
geld in. ,,We subsidiëren De Driemaster, een belangrijke speler.'' Ook in Nieuwkoop komt
eind dit jaar een noodfonds, voor wie 'net buiten de regeltjes valt'.

