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Het is niet gemakkelijk van een minimum 
inkomen of van een uitkering rond te 
komen. De kosten van het levens- 
onderhoud en de vaste kosten blijven 
stijgen. Steeds vaker komt het voor dat 
mensen niet meer in staat zijn de meest 
noodzakelijke uitgaven te doen. De 
overheid heeft wetten en regelingen om 
mensen met financiële problemen te 
helpen. Toch kan het gebeuren dat deze 
regelingen geen of onvoldoende oplos-
sing bieden.  
Voor dit soort situaties hebben de  
gezamenlijke kerken in Nieuwkoop het 
initiatief genomen een noodfonds op te 
richten.

Waarom het 
Noodfonds  
Nieuwkoop ONE

Voor wie is het 
Noodfonds  
Nieuwkoop ONE

We willen er zijn voor alle inwoners van 
de burgerlijke gemeente  
Nieuwkoop die in een acute financiële 
noodsituatie verkeren of dreigen  
te raken. Als voorliggende voorzieningen 
niet toereikend zijn, bieden wij, binnen 
onze eigen grenzen, incidenteel  
materiële en/of immateriële hulp.  
Wij willen ‘helpen waar geen helper is’. 
Daarnaast leveren wij een bijdrage om 
bij deze mensen, het leven structureel 
op orde te brengen.  
We willen gezamenlijk naar buiten  
treden om zo een eenheid aan te geven 
als het gaat om: Omzien Naar Elkaar 
(O.N.E.). 



Hoe werkt het 
Noodfonds  
Nieuwkoop ONE

Contact met 
Noodfonds  
Nieuwkoop ONE

Noodfonds Nieuwkoop ONE kan  
incidenteel een financiële bijdrage  
leveren. In beginsel wordt er gewerkt 
met een lening, tenzij duidelijk is dat 
terugbetaling niet mogelijk is. Dan kan 
de lening een gift worden. Als de  
situatie acuut is kan de hulp snel  
beschikbaar komen. De hulp wordt  
gegeven zonder onderscheid naar sekse, 
ras of afkomst, geaardheid of  
godsdienst. De privacy van de hulp- 
vrager is te allen tijde gewaarborgd. 

Het fonds wordt mogelijk gemaakt door 
financiële ondersteuning van kerkelijke, 
oecumenische en charitatieve instel- 
lingen en fondsen, en verder subsidies 
en donaties. Het fonds werkt uitsluitend 
met vrijwilligers. 

Op de website  
www.noodfondsnieuwkoopone.nl kan 
men zich melden als men gebruik wil 
maken van het noodfonds. Als u iemand 
wilt aanmelden die hulp nodig heeft 
kan dat ook via deze website. Tevens is 
er een ‘noodtelefoon’ nr. 0641-050 075 
waar een boodschap ingesproken  
kan worden. Een sms-of whats app  
bericht kan ook via dit nummer worden  
verzonden.

Vrijwilligers kunnen zich ook via de web-
site aanmelden. En via de website heeft 
u de mogelijkheid om een financiële 
bijdrage te leveren aan het noodfonds 
om al het werk mogelijk te maken. 
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