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Voorwoord 
Zes maanden geleden brak de coronacrisis uit. Zo snel als dat gebeurde kwam ook de reactie. 

Overal kwamen mensen in actie om aan de gevolgen van deze crisis het hoofd te bieden. 

Initiatieven werden opgezet, uitgebreid, aangepast om zoveel mogelijk mensen die opeens 

in nood waren gekomen te helpen. Een overstelpende hoeveelheid energie en dadendrang 

kwam los. Voor de Haëlla Stichting was het binnen een paar dagen duidelijk dat er heel 

veel kleine initiatieven ontstonden die dringend behoefte hadden aan kleine financiering. 

Daarop werd het plan om een platform Kleinecoronahulp op te zetten geboren. Overleg 

met Fonds 1818 leidde in zeer korte tijd tot het realiseren van dat plan en het opzetten van 

de website www.Kleinecoronahulp.nl. Een mail naar het landelijk fondsenoverleg leidde 

snel tot genoeg andere deelnemende fondsen om op een bredere basis aan de slag te gaan.

Kleinecoronahulp is een prachtig voorbeeld hoe fondsen en initiatieven hun inzet en vrijheid 

benutten om dat te gaan doen wat nodig is. Klein, flexibel en tegelijk alles bij elkaar groots 

en belangrijk voor zo velen. Kleinecoronahulp werd een vliegwiel voor heel veel energie en 

resultaat. Van ‘Crew against Corona’ in Den Bosch, dat begon met een paar vrijwilligers en 

uitgroeide tot een coördinerend platform, tot de vele voedselprojecten. Van in eerste instantie 

activiteiten voor eenzame mensen, tot later voor mensen die overal buiten de boot bleken 

te vallen en meer in de problemen kwamen naarmate de crisis langer duurde. Van muziek 

in verzorgingstehuizen tot spatschermen voor duofietsen. Allemaal met een menselijke 

maat. Allemaal in gang gezet door mensen die zich inzetten voor een ander en dat vaak heel 

gewoon vinden. Allemaal vrije vogels die elkaar vinden in een wereld die op zijn kop staat.

Na zes maanden is het tijd om de balans op te maken. Wat hebben we precies gedaan en 

wat gaan we doen nu blijkt dat de crisis nog maanden aan gaat houden. Wat betekent dat? 

We blikken terug op hoe het begon, wat er veranderde en wat we nu moeten of kunnen 

gaan doen.

Het gaat over omschakelen van noodhulp naar structurele oplossingen, zonder de situatie 

van hier en nu en honger in Nederland uit het oog te verliezen. Het gaat over helpen zonder 

afhankelijkheid te creëren. Over je rol pakken als fondsen maar ook het gesprek aangaan 

met andere fondsen, de initiatieven en de gemeenten. 

Vooral gaat het over verbinding. 

Over een plannetje, geboren aan de keukentafel, dat leidde tot verbindingen tussen fondsen 

en initiatieven, allemaal gericht op dat ene doel: mensen laten weten dat ze niet in de steek 

gelaten worden, zelfs niet in coronatijd. Zo houden we samen de samenleving leefbaar.

Hierbij een verslag van hoe dat ging.

Elise Kant 

Directeur Haëlla Stichting/ Coördinator Kleinecoronahulp 
Oktober 2020
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Kleinecoronahulp is een 
samenwerkingsverband van:

Stichting Regina Fonds

En een aantal fondsen dat anoniem wenst te blijven.

stichting
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Het mooie is dat Haëlla in de kleine signalen tekenen van 
grotere problemen ziet en zich daar hard voor maakt!

Carla Houben , Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Transparantie door de wekelijkse 
updates werd zeer gewaardeerd. 

Janneke Doe , KNR PIN

Samen staan we sterker

Avi Rewat, Fonds 1818 

Quotes van deelnemende fondsen:
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Samenwerking
 

DE START

Bij de start van de Coronacrisis kwam de Haëlla Stichting met het idee voor Kleinecoro-

nahulp en benaderde Fonds 1818. Meteen werden de handen ineen geslagen en werd 

gestart met een klein startkapitaal en de website www.Kleinecoronahulp.nl. Een mail aan 

het Landelijk Fondsen Overleg met de vraag: “ Wie doet er mee?” had tot resultaat dat 

binnen 2 weken 10 Fondsen aanhaakten. In de weken die volgden kwamen er spontane 

aanmeldingen van andere fondsen. Een gesprek over een aanvraag voor spatschermen 

voor duo fietsen, leidde via de voorzitter daarvan naar het Fonds SGS van Zilveren Kruis 

en een storting van 25.000 euro van dit Vermogensfonds. Uiteindelijk hebben 22 fondsen 

en de Rotary Den Haag - Des Indes een bijdrage gedaan, voor een totaalbedrag van meer 

dan 3 ton. 

UPDATES

Bij de start van Kleinecoronahulp werden de fondsen wekelijks op de hoogte gehouden 

van de vorderingen van Kleinecoronahulp door middel van updates. Hierin stonden 

overzichten van de toekenningen en de trends die zichtbaar waren in de aanvragen. 

Naarmate de tijd verstreek werden de updates minder frequent gestuurd, maar ontstond 

er een intensievere samenwerking tussen deelnemende fondsen.
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INVENTARISATIE EN ONDERZOEK

In de loop van de zomer werd steeds duidelijker dat de gevolgen van de coronacrisis 

langer en groter zouden zijn dan eerst gehoopt. Vooral op het gebied van voedselhulp 

werd de situatie steeds nijpender. 

Daarom werd besloten om webinars te organiseren. In de webinars was overleg en afstem-

ming tussen initiatiefnemers van voedselprojecten en een aantal fondsen. Het overleg 

werd door de initiatieven zeer gewaardeerd. Het leidde tot nauwere samenwerking tussen 

initiatieven ( “ik heb nog een pallet voedsel over, kom maar halen”) en het uitwisselen van 

ervaringen en adviezen. Er werd geconcludeerd dat naast noodhulp structurele oplossingen 

nodig zijn, voor groepen die voor de crisis niet afhankelijk waren van hulp. 

In vervolg op die conclusies werd er met een aantal fondsen (Kleinecoronahulp/Haëlla, 

RCOAK, Fonds1818, Fundatie van den Santheuvel Sobbe en het Kansfonds), de Voedsel-

banken, het Rode Kruis en SUNN, een onderzoek uitgevoerd onder de voedselprojecten. Het 

onderzoek werd geleid door de Radboud Universiteit (zie bijlage voor de samenvatting).

Dit onderzoek leidde tot: 

• Aangescherpte afstemming van criteria voor voedselprojecten

• Samenwerking met Rode Kruis, Voedselbanken, gemeenten en initiatieven op 
lokaal niveau gestimuleerd door de fondsen

• Een gezamenlijk voedselproject voor Amsterdam met centrale inkoop van voedsel

Het was mooi om te zien dat vanuit Kleinecoronahulp een basis ontstond voor verdere 

samenwerking. Zie verder onder “Follow-up”. 
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DE AANVRAGEN

De eerste 2 weken kwamen er al 50 aanvragen binnen. Die kwamen uit het hele land. Veel 

acties waren gericht op het thema eenzaamheid. Bijvoorbeeld aanvragen van bewoners-

verenigingen en spontane initiatieven voor bloemen en kaartjes voor eenzame ouderen. 

Een ander hoofdthema was voedsel. Ook deze aanvragen stroomden uit het hele land 

binnen. Aanvragen die te groot waren werden snel doorverwezen naar andere fondsen. 

Er werden afspraken gemaakt met fondsen over regionaal of thematisch doorverwijzen.

Half april werden al meer dan 55 projecten gesteund met de eerste 80.000 euro. Steeds 

duidelijker werd dat er een snelle toename was van armoede bij mensen die het voorheen 

wel redden. Gezien de vele voedselprojecten werden afspraken gemaakt met Thuisgekookt.

nl voor een RIVM check op alle nieuwe voedselinitiatieven die nog niet eerder gecheckt 

waren. Dit werkte heel prettig, er kwam ook veel positieve feedback vanuit de initiatieven. 

Ook kwamen er aanvragen binnen rondom dakloosheid (straatsignalering) en recht op 

arbeid voor arbeidsmigranten (FairWork).

In de maanden daarna waren duidelijke trends te herkennen: de aanvragen voor bloemen 

en kaarten namen af, voedselprojecten werden het meest ingediend en er was een stijging 

in aanvragen voor specifieke eenzame doelgroepen, zoals mensen met een beperking of 

met psychische klachten.

In mei werd een persbericht uitgebracht om onder de aandacht te brengen welke belang-

rijke rol kleine initiatieven spelen in het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. Door 

hun laagdrempeligheid bleken zij mensen te bereiken die bij de hulpverlening onbekend 

waren. Ze brachten in beeld dat er een groeiende groep ongedocumenteerden/arbeids-

migranten is en een groep van mensen die net boven de voedselbanknorm leven die nu 

niet meer rondkomen. Mensen die hun inkomen waren kwijtgeraakt en nu na 2 maanden 

geen reserve meer hadden om huur en boodschappen te betalen. Er bleek een groep van 

“nieuwe” armen te ontstaan. Ook de aanvragen m.b.t. aanpak van eenzaamheid van mensen 

met psychische problemen namen in mei toe. Hier werd ook steeds geprobeerd zo goed 

mogelijk door te verwijzen. 
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Later in het jaar werden loketten voor coronahulp bij verschillende andere fondsen gesloten, 

de aanvragen bij Kleinecoronahulp bleven mede daardoor binnenstromen. 

Begin juni waren er inmiddels 125 projecten ondersteund met 180.000 euro. En er ontstond 

ook een nieuw soort aanvragen met praktische inslag, zoals voor mondkapjes, spatschermen 

voor duo fietsen, materialen voor buurthuizen ter bescherming van mensen, etc. zodat 

kwetsbare mensen konden blijven meedoen en bewegingsruimte hielden.

Omdat intussen duidelijk was dat de voedselhulp nog lange tijd nodig zou zijn werd nage-

dacht over structurelere oplossingen. Er werd een overleg opgestart met het Rode Kruis en 

de Voedselbanken. Er werden Webinars georganiseerd voor de initiatiefnemers van voed-

selprojecten voor overleg en afstemming. Dit werd door de initiatieven zeer gewaardeerd. 

In juli kwamen er iets minder aanvragen binnen met het versoepelen van de maatregelen. Er 

kwamen nu aanvragen voor vakantieactiviteiten voor kinderen die niet op vakantie konden 

als gevolg van de coronacrisis. De aanvragen voor voedselprojecten bleven binnen komen 

en liepen bijna allemaal tot eind augustus. Er was grote zorg over de situatie na 1 september.

In september kwamen er geleidelijk minder aanvragen binnen. De hoop was groot dat 

de maatregelen zouden worden afgebouwd en het aantal projecten zou afnemen. Eind 

september bleek het tegendeel waar. De verwachting nu, begin oktober, is dat het aantal 

aanvragen weer snel gaan oplopen. 
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Een greep uit de projecten 
Een aantal voorbeelden van projecten die zijn gesteund. Variërend van projecten die eenmalig 
waren tot projecten die het vliegwiel bleken tot veel grotere samenwerkingen.

CREW AGAINST CORONA  
thema eenzaamheid 
Op 6 april werd een burgerinitiatief in Den Bosch gestart met als doel mensen zich 

minder eenzaam te laten voelen door het faciliteren van hartverwarmende post, het 

bieden een luisterend oor (Bossche babbel), een gratis boodschappendienst of het 

inzetten van buddyhulp. In een week tijd hadden de initiatiefnemers 90 vrijwilligers 

geregeld. Bijzonder aan dit initiatief is dat wat begon als een burgerinitiatief, uiteindelijk 

een coördinerende rol ging spelen tussen veel maatschappelijke organisaties in Den 

Bosch. 

Er werd 2500 euro aangevraagd en toegekend, dit heeft gefungeerd als vliegwiel voor een 

veel groter project, dat ook andere donoren aantrok. Uiteindelijk was dit zo succesvol dat 

Crew Against Corona ruim 800 euro heeft teruggestort, zodat andere organisaties daar via 

Kleinecoronahulp weer gebruik van konden maken.

HUMAN AID NOW, AMSTERDAM 
thema voedselvoorziening 

Human Aid Now, een organisatie die arbeidsmigranten/ongedocumen-

teerden ondersteunt, werd geconfronteerd met een snel groeiend aantal 

mensen die geen baan meer hadden en daardoor zwaar in de problemen 

kwamen. Het begon met contacten met de All Saints parochie kwamen 

zij met hen in contact. Deze mensen (arbeidsmigranten) waren zelfvoor-

zienend voor de crisis met banen in de schoonmaak en de horeca etc. 

Door corona vielen die inkomsten ineens weg. Al gauw kwam de coördi-

nator van Human Aid Now, Dominique Niesker, in contact met andere 

initiatieven en begon om de kosten te drukken voor die projecten breed 

in te kopen bij bedrijven voor bodemprijzen. Dit bleek fantastisch te 

werken. 

Op verzoek van de fondsen heeft ze nu de inkoop op zich genomen van 

alle bij ons (incl. Kleinecoronahulp) bekende voedselinitaitieven voor 

ongedocumenteerden en mensen die net buiten de voedselbank vallen. 

Wat begon als een project voor 7 families is nu uitgegroeid tot een project 

dat 6000 mensen bereikt. De financiering is overgenomen door de fondsen 

(RCOAK, Fundatie Van den Santheuvel Sobbe, Kansfonds, Haëlla Stichting, 

Oranjefonds). 

Bijdrage Kleinecoronahulp was 2 maal 2500 euro.
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MUZIEK IN HET TORENTJE   
thema eenzaamheid 

Dit was het eerste project dat gesteund werd door Kleinecoronahulp.  

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=0KinSle9J-8

De bewonersvereniging van senioren wooncomplex De Croissant in Den 

Haag verzorgde mini-concerten voor de 187 bewoners. Studenten van 

het Conservatorium en anderen verzorgden kleine concerten vanuit een 

torentje met dakterras aan de overkant van het complex. Hiermee kwamen 

de bewoners even uit hun isolement en beleefden samen mooie momenten 

vanaf hun balkon, waardoor men zich minder eenzaam voelde. De bijdrage 

van Kleinecoronahulp van 900 euro is vooral voor de huur van geluidsap-

paratuur geweest.

NEIGHBORHOOD FOOD PROJECT 
CORONA CRISIS, MARANATHA 
COMMUNITY TRANSFORMATION  

thema’s voedselvoorziening en daklozen / arbeidsmigranten 
Dit project is een samenwerking met de Lutherse Diaconie en is gericht 

op arme mensen (migranten) en ongedocumenteerden van Afrikaanse 

afkomst in Amsterdam Zuid Oost. Deze groep is economisch en sociaal 

hard geraakt door de coronacrisis omdat ze veelal geen vaste contracten 

hebben en daardoor werkloos zijn geworden. Ook werd hiermee een klein 

aantal vluchtelingen (statushouders) geholpen. 

Dit project is met 2000 euro van Kleinecoronahulp gesteund. Inmiddels 

wordt dit project van voedsel voorzien door Human Aid Now. De PTHU heeft 

een onderzoek gestart naar voedselvoorziening in Amsterdam Zuid Oost. 

De ELK, Maranatha en Treasurers (ook gesteund door Kleinecoronahulp) 

zijn de spil van het onderzoek.

STICHTING FIETSMAATJES ALMERE   
thema eenzaamheid 

Dit betrof een aanvraag voor het zelf ‘coronaproof’ maken van duo 

fietsen. Fietsmaatjes Almere is er voor mensen die er graag op uitgaan 

met de fiets, maar dit door een beperking (zien, horen, cognitie 

bv. dementie) niet meer zelfstandig kunnen. Zij hebben zelf een 

‘kuchscherm’ gemaakt. Bijdrage van Kleinecoronahulp was 500 euro. 

https://www.youtube.com/watch?v=0KinSle9J-8
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LICHTPUNTJES VAN MARIAHOEVE, DEN HAAG  
thema voedselvoorziening

De aanvraag werd gedaan om wekelijks 2 maaltijden te koken en rond te brengen 

voor 150 kwetsbare huishoudens. Het betrof huishoudens in het Haagse Hout met 

focus op de wijk Mariahoeve die armlastig zijn en die het door het Coronavirus en de 

maatregelen extra zwaar hebben. Maaltijden werden gekookt door vrijwilligers in 

de kerk. Deze koks kookten voor de Coronatijd ook in het WijkResto in Mariahoeve 

(daar kwamen de mensen met een Ooievaarspas o.a. voor een goedkope maaltijd). Ook 

werden noodboodschappen gedaan voor 20 kwetsbare personen en gezinnen met jonge 

kinderen. Er is nauwe afstemming met geweest met Resto van Harte, Achterban Werkt, 

de voedselbank, Voor welzijn en Wijkberaad Mariahoeve.  

Er is 2500 euro toegekend vanuit Kleinecoronahulp.  

Zie artikel met foto in Den Haag Centraal, hoofdstuk "Kleinecoronahulp in de media".

FAIRWORK, LANDELIJK MET FOCUS  
OP AMSTERDAM EN DEN HAAG 
thema daklozen / arbeidsmigranten 

Door de corona crisis kregen veel mensen aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt het extra moeilijk. Zo ook mensen zónder papieren 

maar mét een baan. Zij verloren van het ene moment op het andere 

moment hun werk en daarmee hun inkomen. Dat betekende in uiterste 

gevallen: geen  huisvesting en geen eten. Ze dachten dan nergens recht 

op te hebben. FairWork ondersteunde hen bij het aanspreken van hun 

werkgevers. Ongedocumenteerden kregen informatie,  advies, en waar 

nodig bemiddeling op arbeidsgebied. Kleinecoronahulp droeg 2 x € 2.500 

bij voor een noodfonds voor wie het echt niet redde. Daaruit werd onder 

andere voedsel en (een deel van) de huur betaald.

Uiteindelijk duurde de noodsituatie door corona langer dan verwacht.  

Daarom werd door FairWork een uitgebreider project in gang gezet met 

als doel: positieverbetering van ongedocumenteerde werknemers die 

door de coronacrisis hun werk zijn verloren en moeizaam overleven.  Een 

aanvankelijk klein opgezet project werd daardoor omvangrijker. Gelukkig 

ontving dit grotere project steun en financiering vanuit meerdere 

hoeken en kon het project opschalen. Met subsidies vanuit de Gemeente 

Amsterdam en Den Haag kan een deel van de activiteiten nog tot eind 

2020 voortgezet worden.
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STRAATSIGNALERING TIJDENS COVID-19 
thema daklozen / arbeidsmigranten 

De organisatie Here To Support zet zich in voor mensen die op straat 

leven en/of die geen papieren hebben. Hun activiteit StraatSignalering 

gaat over het oppikken van signalen van wat er op straat gebeurt: hoe is 

de situatie van dak- en thuislozen, wat zijn hun dagelijkse problemen 

en waar kunnen ze naartoe? Vervolgens onderneemt de organisatie 

actie om hun situatie te verbeteren, zowel direct als via doorverwijzing. 

In coronatijd moest Here to Support de normale werkwijze van de 

StraatSignalering aanpassen: meer online en telefonisch contact.

Er is vanuit Kleinecoronahulp een bijdrage gegeven voor extra telefoons 

en ook voor hulp in acute noodgevallen, omdat het in de corona tijd nog 

moeilijker was voor deze groep om te overleven.  

Totale bijdrage: € 1.425,-.

MAALTIJDVERSTREKKING EN ACTIVITEITEN OP AFSTAND 
VOOR DE LEDEN VAN DE SOOS SCHEVENINGEN  
thema eenzaamheid

Deze groep ouderen kon tijdens de lockdown niet bij elkaar komen. Vrijwil-

ligers hebben er voor gezorgd dat zij toch een opbeurend kaartje kregen of 

een gezellig telefoontje. Ook werden uit de toegekende € 625,- de vervoer-

skosten voor maaltijdbezorging uit het project betaald. (De maaltijden zelf 

zijn door de ouderen betaald). Zo kon er toch wekelijks contact zijn tussen 

10 vrijwilligers en 25 ouderen uit Scheveningen Noordelijk (wijkvereni-

gingen Belgisch Park, Westbroekpark en Noordelijk- Scheveningen). 

Sinds juni is het weer mogelijk om op 1,5 meter afstand samen te eten en 

gezelligheid te ervaren (zie foto). 

POËTISCH HART ONDER DE RIEM  
STADSDICHTER SCHIEDAM 

thema eenzaamheid

Ouderen in verpleeg- en verzorghuizen ontvingen een passend gedicht als warme en 

symbolische groet. Het gedicht werd gedrukt op ‘groeipapier’. Papier gevuld met zaden 

van een vergeet-me-nietje. Dit was niet alleen een symbolische groet, maar ook een stukje 

aandacht, hoop en – letterlijk - lente in huis.

Toegekend bedrag was 1.120 euro.
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BETONDORP BLOEIT 
thema’s voedselvoorziening en eenzaamheid

Aan het begin van de coroancrisis begon de pioniersplek Betondorp Bloeit 

met een Maal-tijdrondbreng service voor kwetsbare mensen. Dit bleek te 

voorzien in een behoefte die er al veel langer was maar die tot de coronacrisis 

eigenlijk verborgen was achter voordeuren. Het gaat vooral om mensen 

die de mobiliteit en energie missen om goed voor zichzelf te zorgen. Het 

project begon klein, maar groeide uit tot een door de buurt en het stadsdeel 

gewaardeerd project. Inmiddels draagt het stadsdeel bij en ligt er een grotere 

aanvraag bij de gemeente. Door contacten in de buurt is het draagvlak voor 

het project gegroeid en ook de ondersteuning. Dankzij Kleinecoronahulp 

kon het project starten en daarna uitgroeien tot wat het nu is. 

ALL4FREE VOOR DE 
MINIMA IN TWENTE/ 
VOEDSELPAKKETTEN 
thema voedselvoorziening

Door All4free zijn zelf levensmiddelen geregeld door te bellen 

en te mailen met bedrijven, winkels en boeren. Zo werden 

cliënten van voedselbanken geholpen, omdat die tijdelijk 

gesloten waren. 

Door Kleinecoronahulp is steun gegeven voor de huur van 

de busjes om de spullen op te halen (€ 1.000,-).

PROJECT MINGA, SAMEN STERK VAN STICHTING  
PLAATS DE WERELD IN NOORD DRENTHE  
thema eenzaamheid

De community van Plaats de Wereld bestaat uit ca. 100 mensen, die elkaar normaal 

gesproken treffen tijdens vaste weekactiviteiten op het werelderf in Vries. Toen iedereen 

thuis zat, zagen de vrijwilligers van Plaats De Wereld dat vooral de kwetsbare deelnemers 

(65 personen) het zwaar hadden: eenzaamheid, depressie, psychosen en grote angst en 

onrust. Om de verbindingen actief te onderhouden zijn raam/voordeur bezoeken en de 

online taallessen georganiseerd. Door Kleinecoronahulp zijn die gesteund met € 750,- 

voor onkosten en materiaalkosten.  
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We hebben goed gebruik gemaakt van de geldelijke 
steun die we van Kleinecoronahulp hebben gehad.
Bewoners Commissie Zeven Linden te Delfgauw

De samenwerking was in één woord fantastisch. 
Door pragmatische aanpak werden aanvragen  
in no-time zorgvuldig behandeld.
Crew Against Corona

   We zijn heel blij met jullie steun.  
Zonder jullie was het niet gelukt.

De Haagse Beppies    

Quotes van aanvragers  
met een initiatief:
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Resultaten
Bij het begin van kleine coronahulp werden 3 hoofdthema’s benoemd op basis waarvan 

aanvragen voor Kleinecoronahulp kunnen worden gedaan: 

Eenzaamheid 

Initiatieven die gericht zijn op het tegengaan van eenzaamheid. Het gaat dan om buurt-

initiatieven die net iets groter zijn dan dat de vrijwilligers zelf kunnen betalen.

Daklozen en arbeidsmigranten 

Kleine initiatieven gericht op alternatieve opvang van daklozen zolang deze geen 

onderdeel zijn van een groter plan. In de praktijk ging het hier minder om daklozen en 

ging het bij kleine coronahulp vooral om arbeidsmigranten en hun voedselproblemen. 

Voedselvoorziening 

Kleine (buurt) initiatieven die helpen bij voedselvoorziening in noodgevallen. 

TOTAALOVERZICHT VAN ALLE 
GOEDGEKEURDE PROJECTEN:

In totaal zijn er (half september) 293 aanvragen ontvangen, waarvan er 169 werden 

goedgekeurd, voor een totaalbedrag van 249.986 euro. Dat is een gemiddelde van 1.479 

euro per aanvraag. 

Van alle projecten zijn er 36 d.w.z. ca. 21% in de regio Amsterdam geweest en 25 d.w.z. ca. 

14% in de regio Den Haag en dus 65% elders in het land. 

# Regioverdeling: aantallen projecten verdeeld over de regio’s Amsterdam, Den Haag en 

elders in Nederland.

Thema Projecten Regio 
Amsterdam

Regio  
Den Haag

Elders

Voedselvoorziening 74 20 11 43

Daklozen/ 
arbeidsmigranten

14 9 2 3

Eenzaamheid 81 7 12 62

Totaal 169 36 25 108
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Conclusies
• Kleinecoronahulp voorziet in een acute behoefte

• Uit een heel aantal activiteiten die door kleine coronahulp gefinancierd zijn, zijn 
grotere initiatieven ontstaan die nu op een structurele manier en in samenwerking 
met andere fondsen én gemeenten worden gefinancierd. Kleinecoronahulp 
functioneert als vliegwiel.

• Initiatiefnemers zijn allemaal heel enthousiast over de snelle en vriendelijke 
afhandeling.

• Kleine coronahulp heeft een katalyserende rol gespeeld in een unieke samen-
werking van fondsen en in later stadium ook met andere fondsen die geen deel 
zijn van kleine coronahulp. Daardoor kan snel worden geschakeld, afgestemd 
en opgeschaald.

• Kleinecoronahulp heeft gefunctioneerd als een bruggenbouwer tussen initiatieven 
én tussen initiatieven en gemeenten

• Kleine coronahulp heeft het voortouw genomen in samenwerking met Voed-
selbanken, Rode Kruis en SUNN om zo de overstap te maken van noodhulp naar 
structurele benaderingen van het voedselprobleem.

• Als de maatregelen nog verder worden aangescherpt is een sterke stijging van 
aanvragen te verwachten. Er zal dan gezocht worden naar extra fondsen van 
zowel huidige deelnemers als mogelijke nieuwe deelnemers.
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Follow-up

EENZAAMHEID

Bij de start van Kleinecoronahulp werd enigszins optimistisch uitgegaan van een korte 

periode van intensieve activiteiten. Nadruk lag op snel handelen en bijdragen aan maatschap-

pelijke initiatieven en de energie die voelbaar was om dat te doen. In eerste instantie vertaalde 

zich dat in heel veel projecten gericht op eenzaamheid van kwetsbare groepen. Met het weer 

opengaan van de samenleving liep dat aantal projecten terug. Het is de verwachting dat 

dit soort projecten in de komende maanden weer sterk toe zal nemen, afhankelijk van hoe 

lang en hoe zwaar de maatregelen zullen zijn. Kleinecoronahulp blijft open voor dergelijke 

initiatieven. Hierbij wordt wel kritisch gekeken naar de kosten (geen salariskosten) en de 

betrokkenheid van de doelgroep bij de opzet van het project. Oud en eenzaam zijn is niet 

hetzelfde als arm en zielig zijn.

DAK- EN THUISLOZEN/ARBEIDSMIGRANTEN

In de praktijk is er veel overlap tussen dit punt en voedsel. De verwachting is dat de pro-

blemen voor- en aantallen van arbeidsmigranten zonder werk en daklozen in de komende 

maanden zullen toenemen. Ook is de verwachting dat veel ZZP’ers en mensen die hun baan 

zijn kwijtgeraakt in de problemen zullen komen. Kleinecoronahulp heeft zich tot nu toe 

ingezet voor voedsel en voor rechten (zie project FairWork) en zaken als StraatSignalering 

(zie project), waarbij daklozen een telefoon kregen om zo in contact te kunnen staan met 

de initiatieven. De verwachting is dat het aantal aanvragen uit deze hoek flink zal gaan 

toenemen. 
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VOEDSEL

Naarmate de coronacrisis langer duurde bleek dat de kleine initiatieven een probleem 

blootlegde dat tot nu toe erg buiten beeld was bij de reguliere hulpverlening. Door de 

laagdrempelige (buurt) initiatieven kwam nieuwe doelgroepen in beeld die het niet redden 

zonder steun:

• Mensen die geen toegang hadden tot de voedselbank omdat ze net buiten de 
criteria vielen en die het tot nu toe net redden maar nu niet meer

• Ongedocumenteerden/arbeidsmigranten die hun baan zijn kwijtgeraakt

Het werd duidelijk dat bij het langer duren van de crisis kleine initiatieven alleen niet genoeg 

waren voor deze twee groepen. Er moest nagedacht worden over een structurele aanpak. 

Daarbij geldt dat de kleine initiatieven absoluut noodzakelijk zijn om mensen in beeld te krijgen.  

Dit kunnen zij door hun laagdrempeligheid en hun mogelijkheid tot intensief contact.

Daarom werd besloten samen met een aantal andere fondsen tot het maken van een inven-

tarisatie van alle voedselprojecten en om het Rode Kruis, Voedselbanken Nederland en de 

SUNN uit te nodigen om mee te denken. Er werd in samenwerking met de RU Nijmegen 

(Sara van Kinsbergen), Kleinecoronahulp/ Haëlla, RCOAK, Fonds1818, KNR PIN, Fundatie 

van den Santheuvel, Sobbe een enquête uitgezet onder de door hen gefinancierde voedsel-

initiatieven. Daarnaast werden webinars georganiseerd met de initiatieven.

Uit de webinars die werden georganiseerd in samenwerking met de Voedselbank, het 

Rode Kruis, de SUNN en de initiatieven kwam een grote vraag en noodzaak naar voren tot 

nauwere samenwerking op lokaal niveau en een signaal naar de fondsen om de corona/

noodfinanciering niet stop te zetten per 1 september.
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UITKOMSTEN ONDERZOEK  
Voor samenvatting zie bijlage

Corona legt structurele armoede genadeloos bloot 

Op dit moment zijn er twee groepen die het hardst geraakt worden: 

1. Mensen die net buiten de criteria van de voedselbank vallen. 

2. Mensen zonder papieren/ arbeidsmigranten, met name de groep die altijd wel 
voor zichzelf kon zorgen door banen in schoonmaak en horeca, sierteelt en die 
nu hun hele inkomen zien wegvallen. Zij hebben geen recht op een uitkering en 
mogen ook niet aankloppen bij de voedselbank. 

Doel van het onderzoek was om duidelijk te krijgen hoe groot deze groepen zijn, welke 

groepen er nog ontbreken en hoe de hulpinitiatieven de noden na 1 september 2020 

inschatten. Aan het onderzoek namen 112 initiatieven deel uit het hele land.

Belangrijkste conclusies

42% van de mensen die bereikt werden met voedselhulp vallen net buiten de criteria 
van de voedselbank 

21% van de mensen die bereikt werden, zijn ongedocumenteerd (met name arbeidsmi-
granten die normaal nooit een beroep doen op sociale voorzieningen). In Amsterdam 
ligt dit percentage veel hoger, namelijk op 67%.

Van de 120 organisaties die de enquête hebben ingevuld geeft de helft aan dat de voedsel-

hulp nog meer dan 9 maanden nodig is en dat een groot deel van hen de fondsen zien als 

belangrijkste bron van financiering. Daarbij wordt wel opgemerkt dat na de kortdurende 

fase van noodhulp, er nu dringend behoefte is aan structurele oplossingen. Hierbij wordt 

duidelijk een rol gezien voor de overheid, zowel landelijk als lokaal. 
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Voor de fondsen is het duidelijk dat er actie nodig is op:

1. De structurele problematiek van mensen die net buiten de voedselbank vallen en 
die zicht op inkomen en andere inkomsten hebben zien wegvallen door de crisis.

2. Ongedocumenteerden met name de arbeidsmigranten die tot nu toe buiten beeld 
waren omdat ze zichzelf konden redden.

Tegelijkertijd willen de fondsen ervoor waken dat er nieuwe afhankelijkheden worden 

gecreëerd. Daarom wordt er nauw samengewerkt met Voedselbanken Nederland en het 

Rode Kruis en wordt samenwerking met gemeenten en andere organisaties op lokaal 

niveau gestimuleerd. Een aantal fondsen heeft nog steeds financiering openstaan voor 

coronaprojecten. Er vindt onderlinge coördinatie en afstemming plaats om zo goed mogelijk 

initiatieven te kunnen beoordelen en ondersteunen.

Wij maken ons grote zorgen om de groep mensen die verder in armoede zakt. De uitkom-

sten van de enquête zullen we daarom breed onder de aandacht brengen bij gemeenten, het 

ministerie van SZW en andere belanghebbenden.

In de week van 28 september is daarom een persbericht uitgebracht (zie hoofdstuk ‘Aandacht 

in de Pers’) en zijn er initiatieven gestart in Amsterdam en Den Haag en in een aantal klei-

nere gemeenten.

In Amsterdam worden op dit moment alle voedselinitiatieven die eerder gesteund zijn 

door Kleinecoronahulp gekoppeld aan Human Aid Now die centraal voedsel inkoopt. Dit 

gaat uitsluitend over de twee groepen die uit het onderzoek naar voren komen. Het belang-

rijke werk van de initiatieven in het rechtstreekse contact met de mensen die voedsel 

nodig hebben, blijft onveranderd. Daarnaast worden de ervaringen meegenomen in de 

convenant overleggen door het AFO (Amsterdams Fondsen Overleg) met de gemeente 

Amsterdam. Er is een plan om een Webinar te organiseren voor de kleine initiatieven met 

medewerkers van de gemeente.

In Den Haag worden mogelijkheden onderzocht om iets soortgelijks te doen.
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Nawoord
De winst van de coronacrisis, hoe gek het ook klinkt, is dat processen van 

samenwerking op ongekende manier versneld zijn. Dat dingen die onoplosbaar vast 

leken te zitten blijken te zijn losgewrikt. Dat vrijwilligers uit alle lagen en delen van de 

samenleving zijn opgestaan en dat die geest van saamhorigheid niet zomaar weer zal 

verdwijnen. Problemen zijn blootgelegd, zichtbaar gemaakt. En daar ligt nu de grote 

uitdaging.

De  verschillen per gemeente zijn ongelofelijk groot en je dus niet kan generaliseren. 

Maar op maar heel weinig plaatsen zitten alle actoren samen aan tafel. De beleefde 

werkelijkheden die soms zo verschillen tussen initiatieven en instanties blijven naast 

elkaar bestaan, eigenlijk tot zorg van iedereen. De uitdaging die voor ons ligt is die 

werkelijkheden bij elkaar brengen en ongelofelijk goed naar elkaar luisteren. Als ons 

dat allemaal lukt dan heeft de corona crisis als ongekende katalysator van iets goeds 

gewerkt. Als ons dat niet lukt dat is het een katalysator geworden van een drama dat 

zich al jaren voltrekt maar nu voor nog veel meer mensen fataal kan worden.

Maar de uitdaging mag nog groter, nog verder. Zoals Derk Loorbach, hoogleraar sociaal 

economische transitie aan de Erasmus universiteit de fondsen uitdaagde, in een sessie 

over de toekomst, om voorbij oplossingen te denken, en juist een kritische agenda te 

financieren. Om te leren, een vinger te krijgen achter systemische fouten en niet door 

te gaan met hetzelfde in stand te houden en om communities te bouwen van mensen 

die zoeken naar nieuwe manieren uit alle verschillende soorten en richtingen. Uit die 

verschillende werkelijkheden.

Als je kijkt naar de initatieven van Kleinecoronahulp zie je bewogen mensen, die 

zich met hart en ziel inzetten voor andere mensen. Die denken in oplossingen en een 

vergezicht hebben van rechtvaardigheid voor iedereen. Mensen met wie we vanuit 

Haëlla Stichting en Kleinecoronahulp heel graag samenwerken. En samen zoeken naar 

de grotere verandering én de kleine oplossingen in het hier en nu.

Mensen met een vergezicht van vrede en rechtvaardigheid die zich met hart en ziel 

inzetten.

Mooier bestaat niet.
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Financiële verantwoording         
 
Totaal ontvangen schenkingen van 23 fondsen:  € 313.800 

Totaalbedrag (uitgekeerd aan 169 projecten): € 249.986  
Resterend budget per medio september: € 63.814
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Overzicht van gemaakte kosten tot nu toe:

1. Opzetten website en koppeling aanvragen naar systeem 

Haëlla. 

€ 1.043

2. Samenwerking met Stichting Thuisgekookt (check op 

aanvragers die zelf koken op RIVM richtlijnen. Gesprekken 

en tips over optimale hygiënemaatregelen) 

€ 303

3. Arbeidskracht Haëlla Stichting: 3 maanden full time hele 

bureau en 3 maanden parttime hele bureau

PM

4. Kosten survey monkey € 117

5. Kosten survey Betaald door Kansfonds

Dekking:  

Tot 10.000 euro uit bijdrage Fonds 1818 is beschikbaar voor deze kosten.
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Kleinecoronahulp in de media
EXTERNE AANDACHT

Er zijn in de afgelopen maanden twee persberichten uitgebracht. Dit resulteerde in meerdere 

kranten- en tijdschriftartikelen en een radio 1 uitzending.

Er is contact met AT5/De Balie, het Parool, Movisie en een onderzoeks collectief over het 

voedselproject in Amsterdam. Hier verwachten we in de komende weken artikelen van.

Zie voor een greep uit de artikelen en linkjes de volgende pagina’s:

Artikel in het Algemeen Dagblad, Regio Den Haag,  
14 mei 2020.
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Artikel in Den Haag Centraal, 21 mei 2020
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In het juli/augustus nummer van het tijdschrift Volzin is een 
interview met Elise Kant over Kleinecoronahulp verschenen: 



28



29



30

Artikel in het Leiderdorps weekblad  
(23 april 2020) over het project ‘Kleur de Dag’,  
gesteund door Kleinecoronahulp. 

Luister hier terug naar de radiouitzending (Radio 1) 
waar Afi de Haan van Crew Against Corona (Den Bosch) 
vertelt over haar activiteiten. Dit project is gesteund 
door Kleinecoronahulp.

Het interview start in het blokje 9:00 – 9:30 in minuut 20. 

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/
uitzendingen/952683-2020-06-05

https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/uitzendingen/952683-2020-06-05
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/uitzendingen/952683-2020-06-05
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Topic, digitale nieuwsbrief Gemeente Heumen, mei 2020 
Over het project ‘Raamvisite’, gesteund door Kleinecoronahulp.
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VERZONDEN PERSBERICHTEN: 
Maandag 28 september 2020

Er is honger in Nederland!  
Onderzoek door vermogensfondsen 
Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht. De crisis raakt velen, maar voor een 

grote groep mensen in Nederland zijn de gevolgen levensbedreigend; ze hebben niet of 

nauwelijks te eten. Een groep vermogensfondsen heeft in samenwerking met het Rode 

Kruis, Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) en Voedselbanken Nederland een 

onderzoek laten uitvoeren onder maatschappelijke initiatieven. Hieruit blijkt dat er op 

dit moment twee groepen zijn die het hardst geraakt worden: de mensen die net buiten 

de criteria van de voedselbank vallen en mensen zonder papieren die hun hele inkomen 

zien wegvallen. Nieuwe samenwerkingen en manieren van werken blijken nodig om de 

crisis het hoofd te bieden. 

Onzichtbare groep mensen in armoede  
Een groep vermogensfondsen (Stichting RCOAK, de Haëlla Stichting/Kleine coronahulp, 

Kansfonds en Fonds 1818) luidt de noodklok. De afgelopen maanden hebben de fondsen 

bewezen hoe snel zij in staat kunnen zijn om effectief en baanbrekend werk te verzetten. 

In verschillende initiatieven en samenwerkingsprojecten ondersteunen zij tot op de dag 

van vandaag duizenden vrijwilligers die het verschil maken in deze crisistijd. 

Hoewel er veel positiefs valt te melden over de geboden noodhulp, leidt deze ook tot 

wrange constateringen. Zo is het heel duidelijk dat de groep mensen die in armoede leeft 

en afhankelijk is van noodhulp groeit door de gevolgen van de crisis. Daarnaast brachten 

de vele kleinschalige (buurt)acties mensen in beeld die tot dan toe onzichtbaar waren voor 

de maatschappelijke instanties. Er is kortom een hele groep mensen in armoede die nooit 

bereikt werd door enige vorm van hulpverlening. Het riep bij de fondsen de prangende 

vraag op wie in Nederland allemaal in voedselnood verkeren – en hoe we dit probleem 

moeten oplossen.

Onderzoek door Radboud Universiteit Nijmege 
Om de voedselnood in Nederland beter in kaart te brengen hebben de fondsen, in een 

unieke samenwerking met het Rode Kruis, Voedselbanken Nederland en SUNN, een 

onderzoek laten uitvoeren door de Radboud Universiteit Nijmegen. Honderdtwaalf 

maatschappelijke organisaties uit het hele land namen deel aan een enquête. De twee 

belangrijkste conclusies hieruit zijn dat van de groep mensen die de afgelopen periode 

bereikt werd met voedselhulp 42 procent net buiten de criteria van de voedselbank valt 

en 21 procent ongedocumenteerd is. Het percentage van deze laatste groep, die hoofdza-

kelijk bestaat uit arbeidsmigranten die normaal nooit een beroep doen op voorzieningen, 

ligt in Amsterdam nog veel hoger, op 67 procent.
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Van noodhulp naar structurele aanpak 

De fondsen en de initiatieven constateren een zeer dringende behoefte aan structurele 

oplossingen voor met name deze twee groepen. Hierbij sturen zij aan op nog verder-

gaande samenwerking tussen fondsen en het Rode Kruis, Voedselbanken Nederland en 

lokale noodhulpinitiatieven. Ook zien zij duidelijk een rol weggelegd voor de overheid, 

zowel landelijk als lokaal. Nauwe verbindingen tussen al deze partijen leiden ertoe dat 

mensen direct bij de juiste loketten komen en dat de verantwoordelijkheden worden 

gelegd waar ze horen, op een manier die ook na de crisis duurzaam is.

Concrete stappen die op dit moment worden gezet zijn onder meer het financieren van een 

voedselinkoop-project in Amsterdam, dat voedsel verstrekt aan de initiatieven die zich 

richten op de twee kwetsbaarste groepen, het stimuleren van samenwerking op lokaal niveau 

tussen de genoemde partijen én overleggen door de fondsen met de diverse gemeenten over 

te nemen maatregelen door gemeenten.

Het grote effect van het kleine gebaar 

Ondertussen is het van groot belang dat de financiering van kleine corona-initiatieven 

blijft doorgaan. Als één ding duidelijk is geworden in de coronacrisis is dat juist zij in de 

haarvaten van de samenleving zitten en mensen bereiken die verder overal buiten beeld 

zijn. De genoemde fondsen begeleiden de initiatieven naar duurzame oplossingen.

Vrijdag 8 mei 2020 

‘Kleine coronahulp’ bereikt ongeziene slachtoffers van de crisis| 
Al twintig vermogensfondsen sloten zich aan bij initiatief Haëlla Stichting en 
Fonds 1818

Al binnen een week na het besluit van de intelligente lockdown lanceerde de Haëlla Stichting 

samen met Fonds 1818 het initiatief Kleinecoronahulp.nl. Via deze site kunnen vrijwil-

ligers een donatie van maximaal 2.500 euro aanvragen voor projecten die zijn opgezet om 

de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De gesteunde vrijwilligersprojecten richten 

zich op daklozen, ongedocumenteerden, mensen in armoede en eenzame mensen. Dankzij 

‘Kleine coronahulp’ konden al meer dan negentig projecten worden opgezet. Twintig vermo-

gensfondsen uit het hele land – waaronder Fonds Schiedam Vlaardingen, het Haags Groene 

Kruis Fonds en het Oranje Fonds – hebben zich inmiddels bij het initiatief aangesloten. 

Het leed van deze coronacrisis reikt veel verder dan de slachtoffers van het virus zelf. Wanneer 

we deze zin op het nieuws horen, volgen al snel de woorden ‘ondernemers’, ‘economie’ en 

‘recessie’. Maar hoe gaat het met alle mensen die ook in normale tijden amper het hoofd 

boven water konden houden? Hoe redden ongedocumenteerden zich wanneer het kleine 

beetje houvast dat ze hadden wegvalt? Hoe houden mensen die leven in grote armoede of 

in diepe eenzaamheid zich staande? 
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De waarde van de vrijwilliger 
Voor de Haëlla Stichting en Fonds 1818 zijn het geen vragen waarover zij zich pas de 

laatste weken buigen. Beide fondsen richten zich altijd al op kwetsbare mensen in onze 

samenleving en sloten eerder de handen ineen bij het opzetten van een platform voor 

ongedocumenteerden en statushouders (Wijdoenmee.nu). Beide fondsen weten ook 

maar al te goed dat we nergens zijn zonder de inzet en voelsprieten van de bevlogen 

vrijwilliger. Het zijn díe vrijwilligers die ook in deze tijd van onschatbare waarde zijn. 

Van belcirkels tot kookprojecten; de initiatiefnemers voelen aan wat er speelt in hun 

eigen wijk of buurt en weten de mensen in nood te bereiken.

Oog voor mensen buiten beeld 
Een initiatief als ‘Kleine coronahulp’ onderstreept niet alleen het belang van vrijwil-

ligerswerk, maar maakt ook pijnlijk duidelijk dat veel van de gesteunde mensen zich 

bewegen buiten het beeld van professionele instanties, zoals grote hulp- en welzijn-

sorganisaties en de gemeenten. Het gaat zowel om mensen die altijd al onder de radar 

leefden als mensen die door de huidige situatie in zwaar weer zijn gekomen, bijvoorbeeld 

doordat ze geen geld meer hebben voor voedsel of huur na het verlies van hun betaalde 

werk. Naarmate de crisis langer duurt, wordt deze groep steeds groter. Vrijwilligersini-

tiatieven zijn én blijven van cruciaal belang, niet alleen om direct noodhulp te kunnen 

bieden, maar zeker ook om mensen in nood te kunnen koppelen aan de juiste instanties 

voor een meer structurele verbetering van hun leefsituatie. 

Meer informatie over het initiatief vindt u op de site  

https://www.Kleinecoronahulp.nl

https://www.kleinecoronahulp.nl/
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Bijlage
SAMENVATTING ONDERZOEK

Corona legt structurele armoede genadeloos bloot

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zien we om ons heen dat een  grote groep 

mensen nog dieper in de problemen raken dan ze al zaten: mensen die al in de marge 

van de samenleving leven en overal tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld mensen 

in armoede, dak- en thuislozen en mensen zonder papieren.  Uit het hele land komen 

noodkreten over mensen die nu niet of nauwelijks meer te eten hebben. Reserves die 

normaal nog voor handen waren raken op, informele hulp die voorheen geboden werd, 

viel stil.  Ongedocumenteerden die altijd voor zich zelf kunnen zorgen, raken banen kwijt 

en zien geen mogelijkheid om in hun basale levensbehoeften te voorzien.

Gelukkig zijn sinds het begin van deze crisis in het hele land particuliere initiatieven 

opgestart om mensen van voedsel te voorzien. In de maanden die volgden zijn twee 

dingen heel duidelijk geworden: de groep mensen die in armoede leeft en afhankelijk 

is van noodhulp groeit door de gevolgen van de crisis én er is een hele groep mensen in 

armoede die nooit bereikt werd door enige vorm van hulpverlening.  Door het opstarten 

van vele vormen van kleinschalige (buurt) hulp kwamen mensen in beeld die tot dan toe 

onzichtbaar bleven in de hulpverlening. Kortom: de coronacrisis heeft de grootte van het 

probleem van structurele armoede genadeloos bloot gelegd.  

Daags na de toespraak van premier Rutte half maart heeft een aantal fondsen de 

handen ineengeslagen en samen  naar oplossingen gezocht. In eerste instantie door 

het oprichten van het platform Kleine Coronahulp o.l.v. de Haella Stichting. Een plat-

form waar 23 (vermogens)fondsen aan meedoen, waaronder Fonds 1818 en de Fundatie 

Santheuvel Sobbe. Inmiddels zijn hieruit al bijna 200 initiatieven gefinancierd. Kans-

fonds heeft op eigen kracht inmiddels ook al ruim 100 initiatieven gesteund en is in 

gesprek gegaan met andere fondsen om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Stich-

ting RCOAK is half maart ook gelijk van start gegaan met noodhulp in Amsterdam.

Nu de crisis langer aanhoudt, is het hoogst noodzakelijk te zoeken naar oplossingen 

op de langere termijn. Om de reikwijdte van de voedselnood beter in kaart te brengen, 

hebben bovengenoemde  fondsen in samenwerking met SUNN,  het Rode Kruis en Voed-

selbanken Nederland een onderzoek gedaan.  
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Onderzoek onder maatschappelijke initiatieven naar 
voedselnood in Nederland

Op dit moment zijn er twee groepen die het hardst geraakt worden:   

1. De groep mensen die net buiten de criteria van de voedselbank vallen. Dat is als 
het besteedbaar inkomen (dus na aftrek vaste lasten) hoger ligt dan 45% van 
het benodigde minimum. Als je dus de helft aan besteedbaar inkomen hebt dat 
je nodig zou hebben, kom je nergens voor in aanmerking

2. Mensen zonder papieren, met name de groep die altijd wel voor zichzelf kon 
zorgen door banen in schoonmaak en horeca, sierteelt, en die nu hun hele 
inkomen zien wegvallen, geen recht op uitkering hebben en ook niet mogen 
aankloppen bij de voedselbank. 

Doel van het onderzoek is om duidelijk te krijgen hoe groot deze groepen zijn, welke 

groepen er nog ontbreken en hoe de hulpinitiatieven de noden na 1 september 2020 

inschatten. Aan het onderzoek  namen 110 initiatieven uit het hele land aan deel. 

Belangrijkste conclusies :

42% van de mensen die bereikt werden met voedselhulp vallen net buiten de criteria van 

de voedselbank .

21% van de mensen die bereikt werden zijn ongedocumenteerd (met name arbeidsmi-

granten die normaal nooit een beroep doen op voorzieningen). In Amsterdam ligt dit 

percentage veel hoger, namelijk op 67%.

Van de 110 organisaties die de enquête hebben ingevuld, geeft de helft aan dat de voed-

selhulp nog meer dan 9 maanden nodig is en dat een groot deel van hen de fondsen zien 

als belangrijkste bron van financiering. Daarbij wordt wel opgemerkt dat na de kort-

durende fase van noodhulp, er nu dringend behoefte is aan structurele oplossingen. 

Hierbij wordt duidelijk een rol gezien voor de overheid, zowel landelijk als lokaal.  

Voor de fondsen is het duidelijk dat er actie nodig is op:

1. De structurele problematiek van mensen die net buiten de voedselbank vallen 
en die zicht op inkomen en andere inkomsten hebben zien wegvallen door de 
crisis.

2. Ongedocumenteerden, met name de arbeidsmigranten die tot nu toe buiten 
beeld waren omdat ze zichzelf konden redden.
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Tegelijkertijd willen de fondsen ervoor waken dat er nieuwe afhankelijkheden worden 

gecreëerd. Daarom wordt er nauw samengewerkt met Voedselbanken Nederland en het 

Rode Kruis en wordt samenwerking met gemeenten en andere organisaties op lokaal 

niveau gestimuleerd. Een aantal fondsen heeft nog steeds financiering openstaan voor 

corona projecten. Er vindt coördinatie en afstemming plaats om zo goed mogelijk initia-

tieven te kunnen beoordelen en ondersteunen.

Wij maken ons grote zorgen om de groep mensen die verder in armoede zakt. De uitkom-

sten van de enquête zullen we daarom breed onder de aandacht brengen bij gemeenten, 

het ministerie van SZW en andere belanghebbenden. 

Wilt u het volledige onderzoeksrapport ontvangen?  
Stuur een email naar: info@haella.nl

.
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