aanvrager 2011
Bijzonderheden:

klant van o.a.

Oude informatie: Bijstandsmoeder, 4 kinderen,
voedselbank
schulden, vader betaald geen alimentatie
Alleenstaand, uitkering is van de WW en bedraagt
voedselbank
€ 789,40 per 4 weken.
Alleenstaande moeder, 3 kinderen, bijstand, door
ex man in schuldhulpverlening, geen alimentatie,
wil sep 2011 opleiding volgen, is er met bezig
voedselbank
goede toekomst voor zich en kinderen op te
bouwen. Vrijwillige budgettering van max. € 75,per week. Moet van sociale dienst verhuizen.
Man is alleenstaand, diabetiker, werkloos, leeft van
een kleine WW uitkering (in verleden zelfstandig
voedselbank
metselaar, failliet gegaan), bezoek 4-2-11 - man
vraagt om nadere info en hulp
2010: Gezin van 4 personen..2 volwassen van 39
en 33,en 2 meiden van 10 en 7 maanden, man is
voedselbank
schilderer, werkloos, schuldregeling, weinig
leefgeld
Alleenstaande met 2 kinderen, bijstand en
schuldsanering, 65 Euro per week, vrouw moet
verhuizen zonder bijstand gemeente
Schuldsanering, geen wasmachine+ diepvries,
achterstand ziekenfonds en bank, leefgeld 34 E/w,
wsw indicatie, uitkering, telefoon afgesloten
Surinaamse vluchteling, niet inwonend in
Respod,
Dongeradeel, geen identiteitspapieren, instantie
vluchtelingenwerk
vluchtelingenhulp vraagt om bijdrage

Actie

Toegewezen:

Bedrag:

Email en telefooncontact

Fiets

€ 95,00

Scapino

€ 150,00

Contant tegen bon

€ 300,00

Donatie

Bezoek 4-2-11 - man vraagt om
nadere info en hulp, huisbezoek -- Spar
reageert later niet meer

€ 50,00

huisbezoek 18-3-11, zie rapport

Spar

€ 250,00

Oude klant, telefoon en mail
contact

Natura

€ 135,00

huisbezoek 14-3-11

Waschmaschiene en
diepvries

€ 150,00

Afgewezen

€ 0,00

Afgewezen

€ 0,00

Ingetrokken

€ 0,00

Gezin heeft in 2011 al 690 Euro ontvangen (incl.
verblijfsvergunning man).
Klant trekt op 31-3 zijn aanvraag in

Mails
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Familie leeft in schrijnende omstandigheden, zie
rapport 15-12-10 en 18-3-11
Getrouwd stel, geen kinderen, enige jaren
uitkering, beide ziek, leefgeld 2 personen 574 per
maand, 2700 schulden
Klant van voedselbank, uitkering + schulden, 60
Euro / maand voor leven

voedselbank, Leger
huisbezoek 18-3
des Heils
Klant wil geen huisbezoek en ziet
af van hulp.
voedselbank

Betaling Vitens Water en
scarpino (50)

€ 346,56

Ingetrokken

€ 0,00

Scapino

€ 150,00

Begeleid door alle mogelijke instanties, beledigend
voedselbank
tegen stichtingsleden, informatie onvoldoende

Toelichting gevraagd op 17-3, 10
dagen reactietijd

Afgewezen

€ 0,00

alleenstaand, inkomen 797,20 euro per 4 weken
van het UWV, uitgaven voor gas, licht, water, huur,
ziekenfonds en inboedelverz en
voedselbank
aansprakelijkheidsverz, en afbet.regeling 787.85
euro per maand/4 weken

Huisbezoek 30-3-11

Scapino

€ 150,00

Familie met 2 kinderen, schulden, budgetbeheer
Zienn Drachten, leven van 70 Euro per week

voedselbank

Huisbezoek 3-6-11

Matras en bed

€ 230,00

Crisisopvang, bijstandsuitkering aangevraagd,
woning toegewezen, geen middelen

voedselbank

Contact 2 mei, persoonlijke hulp

Ingetrokken

€ 0,00

Zie rapport: Alleenstaande man, leefgeld 40
Euro/week, depressie door overlijden moeder,
werkloos, niet meer herplaatsbaar, schulden,
schuldhulpverlening, bijstandsuitkering.

voedselbank

Huisbezoek 2-5-11

Gamma waardebon

€ 150,00

Zie rapport: Alleenstaandee vrouw, akkute nood,
25 Euro leefgeld per week, schulden,bijzonderee
situatie i.v.m. afbetaling schulden in 6 maanden

Zorg Maatwerk,
Verwezen aan
voedselbank

Huisbezoek 19-5-11

50 Euro leefgeld voor 6
maand

€ 300,00

Familie met 2 kinderen van 6 en 2 jaar, zonder
inkomen door onvoorziene omstandigheden,
schuldhulpverlening

voedselbank

Huisbezoek 11-7

Matrassen en vriezer

€ 275,00
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Schulden, bewindsvoerder, vrouw werkloos

voedselbank

noodhulp weekend

Stel met dochter van 2 jaar, schulden en
budgettering, 60 Euro per week, huis geen
Thuiszorg friesland, Huisbezoek
levensomgeving, vrouw heeft een bril nodig, niet in
basisverzekering
Klant komt niet uit Dongeradeel
(Uden)

Contant tegen bon

€ 50,00

Bril

€ 164,00

Afgewezen

€ 0,00

Aantal jaren arbeidsongeschikt, daling in inkomen,
leefgeld 40-50 Euro per week, bewind

Huisbezoek

Fiets en vriezer

€ 185,00

Alleenstaande met 5 kinderen, bijstandsuitkering,
extra kosten

Huisbezoek

Scapino

€ 400,00

Gezin met 2 kinderen en een baby (down
syndroom), schulden, leefgeld 100 Euro per week,
uitkering, aangemeld bij de voedselbank

Huisbezoek

250 Spar, 100 Scapino

€ 350,00

Huisbezoek zie rapport, noodhulp
weekend

cadeaupas

€ 150,00

Huisbezoek

Contant tegen bon

€ 200,00

Ingetrokken

€ 0,00

Schulden, bewindsvoerder, vrouw werkloos, zie
bezoekbericht

voedselbank

Familie met 4 kinderen, laag inkomen van
Oostergoo, huis te klein, familie vraagt om fiets
met karretje voor de kinderen.
Ameland actie is geen donatie, wordt in actie
geadministreerd

Voedselbank

Alleenstaande moeder, 1 kind (4-11-88), financielle
nee
situatie zie aanvraag

Geen reactie van klant

Ingetrokken

€ 0,00

Echtpaar, geen kinderen, financielle situatie zie
aanvraag, ziekte en schulden

Huisbezoek

scapino

€ 200,00

nog niet
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Alleenstaand, 150 Euro leefgeld per maand, 5 jaar
minimum, geen buffer, verhuizing, klant
voedselbank
voedselbank

Ingetrokken

€ 0,00

24 jaar, AdhD, schulden, voedselbank, Talant hulp: Talant, voedselbank Huisbezoek

Scapino

€ 150,00

Fam. Met 3 kinderen, uitkering,
schuldhulpverlening, weekgeld 80 Euro, afgesloten voedselbank
van water

Huisbezoek 12-8-11

Bed

€ 350,00

Alleenstaand, 150 Euro leefgeld per maand

voedselbank

Huisbezoek of informatie

Ingetrokken

€ 0,00

Echtpaar met 1 dochter (8 jaar). Netto besteedbaar
inkomen van € 470.32. Schulden zijn € 35.961.77, voedselbank
per maand € 66.00 afbetaling.

Huisbezoek of informatie

Gamma waardebon (50)
en scarpino (200)

€ 250,00

Alleenstaande met 2 kinderen, bijstand en
schuldsanering, 65 Euro per week, vrouw moet
verhuizen zonder bijstand gemeente

Geen reactie van klant

Ingetrokken

€ 0,00

voedselbank

Huisbezoek 29-8-11

Matras (180) en Scapino
(75)

€ 255,00

Alleenstaand met 3 kinderen, schuld, besteedbaar
inkomen 400 Euro per maand, komt 1-9 in
voedselbank
schuldhulpverlening,

Huisbezoek 29-8-11

Ingetrokken

€ 0,00

Huisbezoek 29-8-11

50 Euro ID kaart, 150 Euro
€ 200,00
Scarpino

Huisbezoek

Bril

Familie met 1 kind, schuldhulpverlening, 70 Euro
per week,

2 personen, 44 en 46 jaar, faillissement, man 3
herseninfarcten, geen uitkering, niet
Uitkering, vrouw kankerpatiënt, staan rood,
moedeloos

Huisbezoek of informatie
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Gezin, 2 kinderen (ADHD en ADD) 8 en 10 jaar,
WSPN sinds 10-3-9, curatele en

Oude klant, telefoon en mail
contact

Gezin 3 kinderen, wwb uitkering

Klant reageert niet meer (1-12-11) Ingetrokken

€ 0,00

Echtpaar, 450 Euro besteedbare inkomen per
nee
maand, wwb uitkering
Alleenstaande moeder, dochter 4 jaar, uitkering,
schulden, dochter ziek door vochtprobleem
voedselbank
woning, zie rapportage
Alleenstaand, WAO, 120 Euro leefgeld per maand,
reuma, moet in kuur en krijgt geen
reiskostenvergoeding
Echtpaar, een baby inwonend, 3 kinderen in
Zwolle, beide partner uitkering, schuld 10000 Euro, voedselbank
budgettering, leefgeld 75 E per week

Afgewezen omdat besteedbaar
inkomen te hoog

Afgewezen

€ 0,00

Huisbezoek, zie rapport

Scapino 100 E en Spar
100 E

€ 200,00

Telefonisch contact

Contant
reiskostenvergoeding

€ 100,00

Huisbezoek, zie rapport

Kleding (contant 28-10)

€ 250,00

Geen reactie van klant

Ingetrokken

€ 0,00

Ingetrokken

€ 0,00

Huisbezoek

washmachine en fiets

€ 155,00

Mail = klant reageert niet meer

Ingetrokken

€ 0,00

Echtpaar met 1 kind, schulden, zie rapportage

voedselbank

Gamma waardebon en
scapino 50E

€ 300,00

Uitkering, schuld, verstandelijk beperkt

Zienn, voedselbank Huisbezoek 19-12-11

scapino

€ 200,00

Alleenstaande ouder, uitkering, schuld, leefgeld
195 Euro, bewindsvoering

Bewindsvoerder
Korrect

Huisbezoek

washmachine

€ 150,00

alleenstaand, inkomen 797,20 euro per 4 weken
van het UWV, uitgaven voor gas, licht, water, huur,
ziekenfonds en inboedelverz en
voedselbank
aansprakelijkheidsverz, en afbet.regeling 787.85
euro per maand/4 weken

Huisbezoek 30-3-11

Afgewezen

€ 0,00

Alleenstaand

Telefonisch contact

Ingetrokken

€ 0,00
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Familie met 7 kinderen, man zieke ondernemer net
nee
aan rug geopereerd
Man is alleenstaand, diabetiker, werkloos, leeft van
een kleine WW uitkering (in verleden zelfstandig
voedselbank
metselaar, failliet gegaan)
Ouderenzorg Het
Alleenstaand, kieskeurig, wil niet naar voedselbank
Bolwerk,

Huisbezoek

Matras

€ 600,01

Huisbezoek

Spar

€ 100,00

Huisbezoek

Ingetrokken

€ 0,00

Klant reageert niet meer

Ingetrokken

€ 0,00

Telefonisch contact

waschmaschine

€ 150,00

Huisbezoek

150 Spar en 50 E Hema

€ 200,00

Humanitas, Geele

Huisbezoek

scapino

€ 150,00

voedselbank

Telefonisch contact

vriezer

€ 150,00

Huisbezoek

Scapino

€ 200,00

2010: Man met dochter (17) en zoon (21, in kliniek
Franeker), leefgeld 40 Euro in de week, 14 jaar
afgekeurd, WAO uitkering met kortingen
Alleenstaande moeder. 4 kinderen, schulden
Man had ongeluk in 2006, verzekering keert niet
uit, financiel probleem, vrouw ook ziek, uitkering
1200 pm
Alleenstaand man, kanker, eenzaam, nauwelijks
inkomen – zie rapport
Alleenstaand man, voorheen dak- en thuisloos,
heeft haast niets, klant voedselbank

voedselbank

Gezin met baby, zie bezoekrapport
Vrouw in rolstoel, wajong uitkering, werkloos,
huurachterstand – dreigt de woning uitgezet te
worden

nvt

Huisbezoek en bemiddeling Thus
wonen

Huur

€ 500,00

Gezin, 4 kinderen, uitkering, schuldsanering

voedselbank

Huisbezoek

300 Hema, 100 Spar

€ 400,00

Huisbezoek 2-1-12

sparbonnen

€ 150,00

Huisbezoek

vriezer

€ 125,00

Huisbezoek

Scapino

€ 200,00

Ingetrokken

€ 0,00

Ingetrokken

€ 0,00

Echtpaar, vrouw Kanker, bijstand, hoge medische
kosten, 100 Euro leefgeld per maand
Schrijnend geval, gezondheid problemen,
voedselbank
Alleenstaande moeder, 3 kinderen, uitkering,
schulden

voedselbank

Alleenstaand, uitkering
Alleenstaand, uitkering

voedselbank
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Bijstandsuitkering, blind, bijkomende kosten,
leefgeld 270 Euro

nee

Huisbezoek

schoenen

€ 100,00

bijstandsuitkering, lange termijn, ziekte in familie

nee

Telefonisch contact

200 Spar

€ 200,00

Paar, uitkering, schuldhulpverlening

voedselbank

Huisbezoek

Scapino 150 E en Spar 50
€ 200,00
E

samenwonend, onder bewindvoering, gehandicapt voedselbank

Huisbezoek

scapino

€ 200,00

Afgewezen

€ 0,00

voedselbank
Alleenstaand oudere, 100 Euro leefgeld per
maand, kan tandarts niet betalen
in de schuldhulpverlening, ex drugsverslaafd,
afgekeurd
bijstandsuitkering, klant ziek en autistisch

voedselbank

Huisbezoek

tandarts bijdrage

€ 150,00

voedselbank

huisbezoek

Scapino

€ 150,00

voedselbank

Huisbezoek

scapino

€ 150,00

Huisbezoek of informatie

scapino

€ 300,00

Fam. Met 2 kinderen, kaasboerderij met negatieve
voedselbank
inkomsten, vrouw ziek, schulden

€ 11.515,57
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