Aanvragen bij Kinderhulp
Hoe werkt het?
Aanvragende organisaties
Maatschappelijke organisaties en
gemeentelijke teams die zich direct
inzetten voor kinderen en jongeren in
armoede, kunnen aanvragen indienen bij
Kinderhulp. Deze organisaties en teams
hebben een goed zicht op de financiële
en sociale problemen waarmee een
kind/gezin te maken heeft.
Motivatiebrief
De medewerker die betrokken is bij het
betreffende kind schrijft een motivatiebrief
waarin de sociale en financiële situatie
van het gezin wordt beschreven. We
vragen geen inkomensgegevens, maar
kijken naar het gehele plaatje.

Uitbetalen
Je ontvangt uiterlijk 3 weken na het
indienen van een aanvraag bericht over
de uitslag. Indien er een financiële
bijdrage wordt geleverd stort Kinderhulp
het bedrag op rekening van de
organisatie waar mee wordt
samengewerkt. Kinderhulp kan immers
niet inschatten of het bedrag goed terecht
komt wanneer het wordt doorgestort naar
het gezin. De betrokken werker heeft hier
meer zicht op. De aanvragende
organisatie kan de nodige spullen voor
het kind aanschaffen, namens het gezin
een factuur betalen, of, indien het echt
niet anders kan en ingeschat wordt dat
ouders hier goed mee om gaan, het
bedrag doorstorten naar het gezin.

Online aanvragensysteem
Kinderhulp heeft een online
aanvragensysteem. Per organisatie,
locatie of team ontvangt één
contactpersoon inloggegevens voor deze
website. Deze contactpersoon verzamelt
namens zijn of haar collega’s de
motivatiebrieven en dient deze via het
online formulier in. Op deze website kan
tevens de status van reeds ingediende
aanvragen worden bekeken, en je vind
hier regelmatig mededelingen of
aanbiedingen. Overleg intern wie namens
team als contactpersoon zal fungeren.
Wellicht heeft jouw locatie of team al een
contactpersoon bij Kinderhulp. Informeer
hiernaar bij je leidinggevende of bij
Kinderhulp.

Een contactpersoon aanmelden
Hebben jullie intern een contactpersoon
aangewezen die namens jullie de
aanvragen bij Kinderhulp in zal dienen?
Stuur dan onderstaande gegevens naar
aanvragen@kinderhulp.nl, met het
verzoek om contactpersoon te zijn
namens jou organisatie, locatie of team.
Naam organisatie
Adresgegevens organisatie
Naam contactpersoon
E-mail adres contactpersoon
IBAN van de organisatie
Een document dat dit rekeningnummer
bevestigd. Dit kan bijvoorbeeld in
de vorm van een bankafschrift
waarop bedragen onleesbaar
zijn gemaakt.
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