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Noodfonds 
 
In Nederland heeft iedereen recht op een inkomen om in het 
levensonderhoud te voorzien. Er zijn echter veel mensen die in 
financiële problemen terecht komen. Dat kan bijvoorbeeld door 
een plotselinge verandering in de gezinsomstandigheden of het 
plotseling wegvallen van het inkomen door ontslag.  
 
De Wageningse kerken hebben het initiatief genomen om een 
noodfonds op te richten. Noodfonds Wageningen richt zich op 
het verschaffen van incidentele, financiële hulp in schrijnende 
gevallen voor personen of gezinnen uit Wageningen. Er kan een 
beroep op Noodfonds Wageningen gedaan worden voor een 
bijdrage aan de dagelijkse onkosten. 
 
Voor leden van Wageningse kerken bestaat de mogelijkheid om 
geholpen te worden door de diaconie van hun eigen 
kerkgemeenschap. Noodfonds Wageningen wil er ook zijn voor 
mensen die geen lid van een Wageningse geloofsgemeenschap 
zijn. 

 

 



  

Werkwijze 

 
Personen melden zich via www.noodfondswageningen.nl of melden zich 
via het maatschappelijk werk Wageningen of via de diaconieën van de 
Wageningse kerken.  
 
De werkgroep van Noodfonds Wageningen zal het adres bezoeken om zo 
de situatie goed te kunnen inschatten. Privacy blijft bij deze contacten 
gewaarborgd. Tijdens dit contact wordt nagegaan of een financiële 
bijdrage van Noodfonds Wageningen mogelijk is. Daarnaast wordt er actief 
doorverwezen naar andere hulporganisaties in Wageningen of de reguliere 
hulp bij Gemeente Wageningen en Woningstichting. 

 
Zo kunt u ons helpen 
 
Kent u personen of gezinnen in Wageningen die hulp nodig hebben. Laat 
het ons weten, via de website van het noodfonds of verwijs deze mensen 
naar ons door. 
 
U kunt ons helpen door ons financieel te steunen door een gift over te 
maken op de bankrekening van het noodfonds. 

 



 

Wij vragen om uw hulp 
Zo neemt u contact op met Noodfonds Wageningen 
 
Website:  
www.noodfondswageningen.nl 
 
Email: 
info@noodfondswageningen.nl 
  
Postadres:  
Noodfonds Wageningen 
Markt 17 
6701 CX Wageningen 
 
Bankrekeningnummer:  
NL58 RABO 0324 5034 90 
 
Noodfonds Wageningen is onderdeel van WSIDA. 
Uw gift is aftrekbaar. WSIDA heeft een ANBI-status. 




