Geef deze winter warmte cadeau
De wintermaanden zijn een tijd van gezelligheid. De periode van het warme gevoel.
Maar niet voor iedereen. De allerarmsten onder ons zitten vaak nog in de kou. Letterlijk.
Want door de hoge energieprijzen kunnen ze zich gewoon geen comfort veroorloven. En nu al
weten ze dat de energierekening in 2022 een groot probleem gaat worden. Zelfs met de €
400,- compensatie die elk huishouden van de overheid gaat krijgen en de aangekondigde extra
bijdrage van € 200,- voor minima huishoudens vanuit de gemeente. Sommigen komen zelfs
nu al tot wel € 200,- per maand tekort.
Geef hen en uzelf dat warme wintergevoel
Wilt u hen helpen? Doneer uw compensatie dan aan hen. Of geef een willekeurig ander
bedrag. Ook kleine beetjes helpen heel veel. Doneer vandaag nog en het onafhankelijke
Ondersteuningsfonds Tilburg zorgt ervoor dat het snel terechtkomt bij de mensen en gezinnen
die onze steun het hardst nodig hebben. Elke cent van uw donatie komt bij hen terecht en mag
alleen worden besteed aan de energierekening. U leest daar alles over op de volgende
bladzijde.
Doneren doet u veilig, makkelijk en snel via de QR-code op deze flyer. Open de foto app op
uw telefoon en richt de camera op de code. Er verschijnt een link waarop u klikt. De rest wijst
zich vanzelf. Of gebruik onderstaande betaallink.

Betaallink 400 x 400 actie
Meer informatie over het fonds vindt u op www.ondersteuningsfondstilburg.nl
Uw mede-Tilburgers zijn u dankbaar voor uw bijdrage.
Dank voor uw bijdrage,
Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg

Wij zijn Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg
En wij bevorderen met het Ondersteuningsfonds Tilburg (TOF) het welzijn van Tilburgse
inwoners. Dat doen we door het verlenen van tijdelijke en gerichte financiële ondersteuning.
We bieden hulp aan inwoners die door onverwachte maar noodzakelijke kosten in de
financiële problemen komen en daardoor onder de armoedegrens leven of dreigen te komen.
Ons fonds heeft een ANBI-status. Daardoor kan een donatie voor u fiscaal aftrekbaar en
interessant zijn. Deze actie is tijdelijk. We rekenen erop dat er vanuit de gemeente ook hulp
komt voor deze actie.
Toetsing en verdeling
Een commissie van professionals in schuldhulp en inkomensproblematiek toetst de aanvragen
van mensen en gezinnen met geldproblemen. Er gelden een aantal criteria. Zo moet iemand
bijvoorbeeld in de schulden komen of al zitten door de hogere energierekening. Daarnaast
wordt gekeken naar het eventuele vermogen dat inwoners hebben om de tekorten op te
vangen.
Wij zien erop toe dat uw donatie uitsluitend gebruikt wordt voor het betalen van
energierekeningen.
Liever een aantal mensen goed helpen dan veel mensen een beetje
Bij de verdeling van de donaties streven we ernaar de meest schrijnende gevallen echt te
helpen. Oftewel: om ervoor te zorgen dat zij hun energierekeningen kunnen betalen. Naar
onze ervaring is het beter om wat minder mensen een echte oplossing te geven dan heel veel
mensen maar een maand vooruit te helpen.
Ons streven: 400 x 400
Het is ambitieus, maar hoe mooi zou het zijn als we voor 400 gezinnen of mensen in
geldproblemen € 400,- kunnen ophalen. Mogen we u daarom vragen om vrienden en
kennissen ook op deze actie te wijzen?
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

