
 

  

Snelle hulp bij acute financiële problemen, 

voor élke Rotterdammer  

Steun het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam 

Hoe werkt het FBNR? 

FBNR is een onafhankelijke stichting die is opgericht door 

fondsen, hulpverleningsorganisaties, levensbeschouwelijke 

organisaties en de gemeente Rotterdam. De gemeente 

Rotterdam betaalt alle organisatiekosten. Hierdoor worden alle 

donaties van fondsen, particulieren en bedrijven volledig 

gebruikt voor het oplossen van noodsituaties. 

Wij werken snel en doelgericht: een klein team beoordeelt 

jaarlijks 3.500 aanvragen waarvan er ruim 3.000 toegekend 

worden, als het nodig is binnen 24 uur. Een gift ligt tussen de  

€ 100 en € 2.500. Alleen hulpverleners kunnen een aanvraag 

doen. Zij zien immers de financiële nood van hun cliënt. 

Hulpverleners onderzoeken eerst of de overheid de situatie kan 

oplossen. Als dat niet kan, doen ze een aanvraag bij FBNR.  

Armoede in Rotterdam 

19% van de huishoudens in Rotterdam leeft in armoede. Dat is 

bijna 2 keer zo veel als gemiddeld in Nederland!  Dat zijn 

54.800 huishoudens waaronder 20.100 kinderen vallen. 

Armoede heeft vele oorzaken: gebeurtenissen als een 

scheiding of ontslag, psychische problemen, laaggeletterdheid 

of werk dat te weinig betaalt om van te kunnen leven. Leven in 

armoede zorgt voor (problematische) schulden, stress, sociaal 

isolement en een slechte gezondheid. Mensen in armoede 

willen graag hun situatie veranderen, maar door de veelheid 

aan problemen lukt ze dat simpelweg niet. De stijgende 

energieprijzen en de wirwar aan overheidsregels helpen hier 

ook niet bij.       
Bron: Monitor lage Inkomens Rotterdam 2021 

 

Samen strijden tegen armoede 

Soms zijn er momenten in het leven waarop iemand extra hulp 

nodig heeft. Vooral mensen die lange tijd in armoede leven en te 

maken krijgen met een onverwacht financieel probleem. Dan is 

het fijn als er direct hulp geboden kan worden! Al 15 jaar lang zet 

het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam zich in voor 

Rotterdammers die in een financiële noodsituatie terecht 

komen. Met een eenmalige gift lossen wij de acute problemen 

van deze mensen op én zorgen we voor perspectief in de situatie.  

Het is onze droom om snel hulp bij acute financiële nood te 

bieden aan elke Rotterdammer. Helpt u mee? Wij zijn op zoek 

naar bedrijven die ons willen helpen armoede in de stad te 

bestrijden en de acute gevolgen van geldnood op te lossen. 

Oplossing op korte én langere termijn 

Jaarlijks krijgen veel Rotterdammers die in armoede leven te 

maken met een onverwachte financiële noodsituatie. Het 

afgelopen jaar hebben we ruim 3.000 van deze noodsituaties 

opgelost. Zo hebben wij bijvoorbeeld uithuiszettingen en 

afsluiting van energie voorkomen, of hebben wij een acute 

tandartsbehandeling betaald, geld gegeven om eten van te 

kopen, een kapotte wasmachine vervangen of de aanschaf van 

een kinderbed betaald.  

Een gift van FBNR brengt direct een oplossing in crisissituaties 

van Rotterdammers die door hun financiële situatie vaak ten 

einde raad zijn. Er ontstaat dan weer rust en perspectief. Dit zetje 

in de rug zorgt ervoor dat mensen er met opgestroopte mouwen 

weer tegenaan gaan: een jongere die zijn opleiding afmaakt, een 

gezin dat in zijn huis blijft wonen waardoor zij andere problemen 

kunnen aanpakken of een man die van zijn kiespijn wordt 

afgeholpen en weer gewoon naar z’n werk kan gaan. Stuk voor 

stuk gaat het om Rotterdammers die aan hun toekomst werken 

en hun schouders eronder zetten. Zo leidt een gift tot het 

oplossen van een acuut probleem op de korte termijn én tot een 

verbetering van de situatie op de langere termijn.  

“WIJ KOMEN IN GEZINNEN DIE ONS LIEVER NIET ZIEN, OMDAT OUDERS BANG ZIJN DAT 

WIJ HUN KINDEREN WEGHALEN. JE ZIET HET AL HEEL SNEL ALS JE BINNENKOMT. 

MEUBELS ZIJN OUD EN STUK, VLOERBEDEKKING EN GORDIJNEN ZIJN KAPOT. ALS IK 

DAN EEN AANVRAAG DOE BIJ FBNR VOOR KINDERBEDDEN, EN FBNR KENT TOE, DAN 

ONTSTAAT ER VERTROUWEN BIJ HET GEZIN, DAN KAN IK BINNENKOMEN. DAAROM BEN 

IK ZO BLIJ MET HET FONDS BIJZONDERE NODEN.”  

JOANY, GEZINSCOACH 
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Wordt u onze samenwerkingspartner? 

Wij zijn op zoek naar bedrijven die maatschappelijk 

verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben 

staan en die zich sterk willen maken om de armoede in de 

stad te bestrijden. Uw bedrijf kan met een sponsorbijdrage 

– financieel of in natura – het verschil maken in het leven van 

kwetsbare Rotterdammers en hen een zetje in de rug geven 

zodat zij weer verder kunnen met hun leven.  

Steun FBNR met een financiële bijdrage                                
Uw bijdrage gaat volledig naar mensen die ondersteuning 
nodig hebben.  

✓ Met een bijdrage van € 550 zorgt uw bedrijf voor 

doorbetaling van vaste lasten en voor de dagelijkse 

boodschappen, zodat mensen geen honger hebben en 

hun lopende rekeningen kunnen betalen. 

✓ Met een bijdrage van € 3.250 voorkomt uw bedrijf 5 

keer afsluiting van energie, waardoor het licht weer 

aan kan en mensen kunnen koken. 

✓ Met een bijdrage van € 5.500 maakt uw bedrijf 10 

acute tandartsbehandelingen mogelijk waarmee 

mensen van hun kiespijn afkomen. 

 

Steun FBNR in natura 
Ook kunt u in natura bijdragen. Onze hulpvragers kunnen 
dan profiteren van uw diensten en goederen. Zo werken wij 
al samen met Coolblue en GrandVision. 

✓ Coolblue steunt FBNR door witgoed tegen 

gereduceerde prijzen beschikbaar te stellen. 

✓ GrandVision steunt FBNR met vouchers voor brillen. 

Op www.fbnr.nl leest u meer over onze ambities en aanpak. 

Wilt u meer informatie of op een andere manier van 

betekenis zijn voor FBNR? Neem dan contact op met 

relatiemanager Suzanne Davis:mmmmmmmmmmmmmm   

s.davis3@rotterdam.nl     06-53537471 

 

 

 

“EERST WILDE IK NIET ONDER OGEN ZIEN DAT IK 

PROBLEMEN HAD. IK WERD DEPRESSIEF. MAAR 

OP HET LAATST MOEST IK WEL. IK WAS MIJN 

BAAN KWIJT EN IK ZOU MIJN HUIS UITGEZET 

WORDEN. AAN MIJN FAMILIE KON IK GEEN HULP 

VRAGEN. ZIJ HEBBEN HET NIET BREED.”   

MET EEN GIFT VAN FBNR IS ONTRUIMING 

VOORKOMEN. DEZE 27-JARIGE 

ROTTERDAMMER GAAT INMIDDELS WEER NAAR 

SCHOOL EN HIJ HEEFT WERK. 

Onze ambitie 

Al jaren zien wij het aantal aanvragen om steun bij acute 

financiële problemen groeien. Mensen die in armoede leven 

profiteren minder van de economische groei en worden veel 

harder getroffen door de stijgende kosten van 

levensonderhoud dan anderen. Denk aan de torenhoge 

energieprijzen en de almaar stijgende voedselprijzen. Dit zien 

wij terug in onze cijfers. 

 
Jaarlijks heeft FBNR 2,4 miljoen euro nodig. Een groot deel 

daarvan komt van fondsen, bedrijven en particulieren die 

samen de schouders eronder zetten om kwetsbare 

Rotterdammers te helpen. Maar we willen meer mensen 

helpen. Wij willen voor elke Rotterdammer in acute financiële 

nood een reddingsboei zijn. Daarom zijn we op zoek naar 

Rotterdamse bedrijven met sterke schouders die ons hierbij 

willen helpen.  
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