Quiet, maakt lawaai voor Mia!

Het Mia Vervoort Project
Het Mia Vervoort project is een initiatief van het Solidariteitsfonds Oss, Met elkaar-Oss tegen
armoede en de Quiet Community Oss. Mia was bestuurder van deze stichtingen.
Het project is gebaseerd op Solidariteit, Vertrouwen en Samenwerking binnen de Osse gemeenschap.
Het doel is om mensen, die in acute nood komen in deze crisistijd, te voorzien van eten, medicijnen
of hulpmiddelen. Dit geldt ook voor ZZP-ers en ondernemers.
De financiële afhandeling gebeurt via het Solidariteitsfonds. Betaling geschiedt binnen 48 uur, nadat
de goedgekeurde aanvraag binnen is bij het Solidariteitsfonds.
De Fondswerving loopt via de Quiet Community Oss (Quiet Oss, maakt lawaai voor Mia).
Het startbedrag van €10.000,= is bijeengebracht door de 3 stichtingen. Gezamenlijk zullen zij
verantwoording afleggen. 100% van het geld wordt besteed aan de doelgroep.
Onder ‘aanvrager’ wordt verstaan: Een inwoner van de gemeente Oss, die in acute nood verkeerd
inzake voeding, medicijnen of hulpmiddelen.
Onder ‘tussenpersoon’ wordt verstaan: Een persoon die werkt of verbonden is aan een
samenwerkingspartij van het Mia Vervoort project.
Samenwerkingspartijen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gemeente Oss
Ons Welzijn
Voedselbank Oss
Helpende Handen
Eten over
Verdihuis
Thuis in Oss
Seniorenraad
Schuldhulpmaatjes
Kledingbank Oss
Osse kerken
R44 /Deelgenoten
Kan men niemand bereiken? Solidariteitsfonds (06 15661413 of solidariteit.oss@gmail.com)

Procedure:
1. Een aanvrager kan één van de samenwerkingspartijen benaderen en via de tussenpersoon
een aanvraag doen. De tussenpersoon luistert met hoofd en hart en beslist op basis hiervan
of de noodhulp echt noodhulp is.
2. Uiteraard kan de tussenpersoon zelf ook potentiële aanvragers benaderen.
3. Noodhulp = standaard € 50 + € 10 per extra gezinslid. Maximum € 100
4. Uitgangspunt 1x per maand. Geen automatische herhaling, maar opnieuw aanvragen.
5. De tussenpersoon dient de aanvraag per mail in bij solidariteit.Oss@gmail.com met AVG
toestemming aanvrager (hoeft niet formeel vastgelegd worden, alle gegevens worden na de
crisis verwijderd).
6. Benodigde gegevens:
- Naam tussenpersoon
- Naam organisatie
- NAW Aanvrager
- Aantal gezinsleden
- Bedrag éénmalig
- IBAN nr
- Bevestiging dat aanvrager toestemming heeft gegeven om deze gegevens te verstrekken.
7. Het solidariteitsfonds checkt of er al eerder een aanvraag is geweest en gaat binnen 48 uur
over tot betaling.
8. Mochten er aanvragen zijn, waarbij de nood dit bedrag overschrijdt, schakel dan het
Solidariteitsfonds Oss in. Vrijwilligers van het Solidariteitsfonds Oss zullen deze aanvraag
verder afhandelen. Vrijwilligers van het Solidariteitsfonds Oss staan klaar voor een luisterend
oor.
9. Vragen als tussenpersoon of samenwerkingspartij ? Per mail naar solidariteit.Oss@gmail.com
of mobiel 06 53439640 (Mari Peters)
10. Samen Lukt’t!

