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Voedselpakketten; een bijdrage voor brood- en warme maaltijden, uitdelen aan de allerarmste
mensen in de gemeente Sittard-Geleen aan mensen in het traject aanvraag Voedselbank Zuid
Limburg, mensen op de wachtrij Voedselbank Zuid Limburg.
Voedselpakketten verstrekken aan mensen in noodgevallen, in overleg met betrokken instantie voor
korte periode.
Levensmiddelen verstrekken aan mensen die, na toetsing inkomsten/uitgaven in aanmerking komen
voor een Éngele Peske.
De mensen de mogelijkheid geven elke week kleding en schoenen uit te zoeken.
De mensen de mogelijkheid geven elke week huisraad uit te zoeken.
Bemiddelen tussen mensen die goederen aanbieden, bv meubels, die wij zelf niet binnen de stichting
verdelen.
Het organiseren van een wekelijkse inloopdag voor cliënten waar het mogelijk is elkaar te
ontmoeten, ervaringen te delen, met elkaar een kop koffie te drinken, soep en een broodje te eten.
Als mensen problemen hebben met bewindvoering, budgetbureau, gemeentelijke instanties enz.
helpen we met het bijvoorbeeld bellen om problemen duidelijk te krijgen en informatie in
begrijpelijke taal over te brengen.
Problemen aankaarten in het schuldhulpverleningsland. Overleg met gemeentelijke instanties om
schrijnende gevallen aan te kaarten, problemen waar mensen in het dagelijks leven tegenaan lopen
aan te kaarten. Hierdoor een spreekbuis zijn voor de mensen die het zelf niet altijd kunnen.
Het tweemaal per maand organiseren van een Sjnuffelmert. Doel is in eerste instantie om te zorgen
voor het betalen van de maandelijkse lasten. Een tweede, en zeker net zo belangrijk, doel is het
signaleren van hulpbehoevenden. Een eerste barrière om binnen te komen weg te nemen omdat op
deze dagen iedereen, zonder toetsing en in anonimiteit, welkom is.
Tweemaal per week staan vrijwilligers klaar voor het aannemen en sorteren van kleding, huisraad en
levensmiddelen.
Het bieden van een plek voor vrijwilligerswerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
met of zonder begeleiding vanuit diverse instanties.
Verkoop van geluksengeltjes t.b.v. de stichting, gemaakt door een van onze vrijwilligers.
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