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Nieuwsbrief nr. 4, januari 2017
Beste lezer!
U bent betrokken bij het Kamper Kracht fonds: als donateur, deelnemer aan de brainstormgroep, lid van het
Comité van Aanbeveling, doorverwijzer of als belangstellende. In 2016 verschenen de eerste 3 Nieuwsbrieven
van het Kamper Kracht fonds. Dit is de 4e Nieuwsbrief om het jaar 2016 mee af te sluiten en we hopen dat u via
deze nieuwsbrieven een beeld kreeg van de activiteiten van het fonds. Na een pril begin ontwikkelt zich nu een
meer stabiele periode waarin er waarschijnlijk minder nieuwsbrieven volgen.
Binnenkort volgt het Jaarverslag 2016.
Aanvragen
In de laatste 3 maanden van 2016 deden 16 aanvragers een beroep op het Kamper
Kracht fonds: 1 groep en 15 gezinnen of individuele aanvragers. Opnieuw was er bij de 2e
groep dringend behoefte aan een aantal wasmachines, maar ook aan bijdragen voor
woninginrichting, winterschoenen of brillen. Enkele aanvragen werden afgewezen of
ingetrokken, maar voor 8 werd een positieve beslissing genomen. Soms was een andere
oplossing mogelijk of kwam er geen reactie op gestelde vragen. Opvallend waren enkele
aanvragen waar iemand plotseling van woning moest veranderen of door het beëindigen van een relatie
onverwacht de helft van de inboedel kwijt raakte. De aanvraag van een groep paste niet binnen de criteria van
het fonds.
Donaties en bijdragen
Er is stevig gewerkt aan het plaatsen van een doneerknop op de website, dat
is nog niet naar tevredenheid gelukt. Wordt vervolgd! Onverwachte giften van
kerkelijke organisaties en particulieren zorgden voor verrassingen! Voor
december was een campagne gepland voor uitbreiding van de Club van 200.
Die campagne bleef onuitgevoerd wegens tijdgebrek, maar er werden wèl
prachtige flyers en posters belangeloos ontworpen door Nico van Maastricht
en gratis geprint door Zalsman. Deze zullen goed van pas komen in het
komende jaar! Hebt u een goede plaats voor een poster of wilt u flyers
verspreiden? Meldt u en we sturen ze toe!
Een verrassing was de uitnodiging van de organisatoren van de Kamper Kroeg
Quiz om de quiz bij te wonen en de opbrengst van de avond mee te nemen
naar het Kamper Kracht fonds. Een mooie gelegenheid om het fonds meer
bekendheid te geven.
Bestuur 4e kwartaal 2016
In deze periode was er opnieuw contact met vertegenwoordigers van het Fonds voor de minima. Dit fonds van 2
Kamper kerken is opgeheven, het Kamper Kracht fonds kan het steunen van hun doelgroep gedeeltelijk
voortzetten. Bestuursleden waren aanwezig bij een bijeenkomst van Lokale Fondsen Nederland waar overlegd
werd over een toekomstige ondersteuningsstructuur voor Lokale Fondsen. In De Stentor verscheen een aardig
artikel over het fonds. In een gesprek voor dit artikel bleek dat ook hulpverleners enigszins anders gaan denken
n.a.v. vragen na een aanvraag: een vorm van kantelen wellicht. Contacten met medewerkers van Financiën op
Koers en het Noodfonds Zwolle bleven van belang.

