
Energieprijzen stijgen extreem!



Kerken willen
helpen

Energie-geld 
delen



Het niet kunnen betalen van de energierekening is nood!



Eating or Heating ?



Noodfonds Wageningen



Structuur interkerkelijke stichting

Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten (WSIDA)

Noodfonds Vakantiegeld Delen ….



Wat doet het Noodfonds?
• Het Noodfonds richt zich op 

• buitenkerkelijken
• kortdurende hulp (3 maanden)
• aanvullende hulp

• Het Noodfonds werkt samen met andere organisaties (ISOFA-
schuldhulpmaatjes, Humanitas, maar ook Gemeente Wageningen)

• We zijn voorzichtig in situaties waarin problemen met geestelijke 
gezondheid spelen, hulp kan als zicht bestaat op einde van het traject. 

• Evaluatie na verlening hulp om te leren en in de toekomst 
problemen/schulden te voorkomen.

• Ook verwijzen we door naar andere voorzieningen/organisaties, als 
deze passende hulp aanbieden. 



Intake-gesprek
• Wat is het probleem?

• Wat heb je al ondernomen?

• Val je in de doelgroep? Zo niet -> doorverwijzen

• Concreet beeld krijgen van hoeveel stappen er al gezet zijn.

Houding

• Wij handelen op basis van vertrouwen: 

Beter een keer te veel gegeven dan een keer te weinig

• Wij steunen op de criteria die de voedsel bank aanhoudt.

• We verplaatsen ons in de situatie van de hulpvrager: 

Voor een vluchteling is bijv. een mobile essentieel

• Wij geloven dat de cliënt de waarheid spreekt



Hulpvraag vervolg

• Als de hulpvraag duidelijk omschreven is

• Valt binnen richtlijn en doel

• Bij uitzonderingen, goedgekeurd door bestuur

Kennis nodig:

• problematiek/regels/gemeentebeleid

• Grenzen aan/in de hulpverlening



Werkwijze van het Noodfonds

• We willen ons niet laten beperken door het budget

• We gaan er van uit dat tijdens de intake blijkt wat er nodig is

• In sommige gevallen zou een vriendenkring kunnen helpen

• Hulp kan ook in natura gegeven worden

• Kennis van regelingen is essentieel 



Energie geld delen

• Noodfonds Wageningen wil alle Wageningers die 
geld kunnen missen op gaan roepen om een 
bedrag van €400 of een deel daarvan te doneren 
aan het fonds. 

• Noodfonds Wageningen heeft reeds een potje 
van € 15.000 voor dit doel.

• U kunt nu al een gift overmaken naar NL58 RABO 
0324 5034 90 t.n.v. WSIDA o.v.v. Energiearmoede. 

• Meer informatie:  www.noodfondswageningen.nl

http://www.noodfondswageningen.nl/

