
Als hulpverlener loop je soms 
keihard tegen de feiten aan 
Of je nu werkt met ouderen, daklozen, jongeren, vluchtelingen of met 
andere inwoners van Zuid-Kennemerland, er zijn momenten waarop de 
radeloosheid toeslaat en een oplossing ver weg lijkt. Vaak gaat dat over 
geld. Mensen kunnen voor noodzakelijke uitgaven staan, terwijl ze 
financieel aan de grond zitten. 

Als reguliere hulpbronnen geen uitkomst bieden, is er in veel gevallen nog 
een laatste mogelijkheid: de Stichting Fonds voor Urgente Noden Haarlem 
en Omgeving (FUN).

Wat kun je doen voor een cliënt
in financiële nood?

Fonds voor
Urgente Noden

Welke hulp? 

Het kan gaan over allerlei zaken
die mensen niet zelf kunnen

opbrengen - denk aan levensonderhoud, 
woninginrichting, een fiets, studiekosten 

of witgoed. 
De bijdrage gaat tot € 2000.

Dit zeggen hulpverleners over FUN

FUN werkt snel
Voor hulpverleners is er een eenvoudig aanvraag- 

formulier op de website. Binnen een paar dagen 
kunnen antwoord en geld binnen zijn. 

Doelgericht
FUN werkt efficiënt en het 
beschikbare geld gaat naar 

mensen die het nodig hebben.

FUN helpt mensen in nood

De afgelopen jaren heeft de Stichting 
Fonds voor Urgente Noden Haarlem en Omgeving 
al veel mensen in de regio kunnen helpen met 

een financiële gift.

Stichting Fonds voor Urgente Noden 
Haarlem en Omgeving 

Postbus 5236, 2000 GE Haarlem 

Telefoon 06-30800766 
info@urgentenodenhaarlem.nl 

www.urgentenodenhaarlem.nl

‘Ik waardeer wat het Fonds doet. Ook wij als 
instantie zijn jullie dankbaar. Ik vind dat dit 
weleens gezegd mag worden!’ 
Sabine Kenselaar, SIG

‘De kans om met uw gift in een ingerichte 
woning een nieuwe start te maken heeft 
mijnheer meer zelfvertrouwen gegeven. 
Hij voelt zich weer volwaardig mens en dat 
is mede dankzij uw gift gebeurd.’ 
Marjolein van Keulen, Leger des Heils

‘Ik ben fan van FUN. FUN maakt je als 
hulpverlener minder radeloos en hopeloos’. 
Raja Alouani, Centrum Jeugd en Gezin

‘Nogmaals dank voor het toekennen van een 
gift. Mevrouw verkeert hierdoor inmiddels 
in veel rustiger vaarwater.’ 
Laura Doggenaar, Maatschappelijk Werk WIJ

‘Een berichtje van Parnassia om te laten weten 
dat een gift van FUN altijd goed terecht komt! 
Deze middelen helpen ontzettend mee om mensen 
een goede stap in de maatschappij te laten zetten.’ 
Wendy Dekker, Team Begeleid Wonen Parnassia

‘Mevrouw heeft zware jaren achter de rug en 
voelt zich door uw gift gehoord en gesteund 
waar ze het niet meer verwachtte.’ 
Kim Bakker, Lindezorg

Ga voor een snelle aanvraag naar 

www.urgentenodenhaarlem.nl/aanvragen/noodfonds

De basis is 
vertrouwen

FUN vertrouwt op het oordeel 
van de hulpverlener.


