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Beste lezer! 
U bent betrokken bij het Kamper Kracht fonds: als donateur, deelnemer aan de brainstormgroep , lid van het 
Comité van Aanbeveling, doorverwijzer, aanvrager, of als belangstellende. In 2016 zonden we u regelmatig een 
nieuwsbrief  om u op de hoogte te houden van de activiteiten van het fonds. Nu het eerste halfjaar van 2017 
achter ons ligt is het tijd u weer even bij te praten. 
 
Aanvragen 
In 2016 deden 75 aanvragers een beroep op het Kamper Kracht fonds, in de eerste maanden van 2017 volgden 
opnieuw tientallen aanvragen. De laatste maanden werden dat opvallend minder. In totaal in dit eerste halfjaar 
echter toch weer 40 aanvragen van particulieren en 1 groepsaanvraag.  
Ook dit keer betrof het vele praktische zaken zoals onmisbare huishoudelijke apparaten, fietsen, een bril,  
bijdragen voor medische kosten en een laptop. In enkele bijzondere situaties droeg het fonds bij aan een 
voorschot voor huur, aan bijdragen voor medische kosten, zwemles, levensonderhoud en reiskosten. 
In een aantal situaties is doorverwezen naar andere oplossingen, regelmatig ook naar mogelijkheden van de 
gemeente Kampen. We blijven ons verbazen over aanvragen die noodzakelijk zijn in een gezin, maar niet door 
de gemeente (kunnen) worden gehonoreerd. Aanvragers vonden ook zelf andere oplossingen voor hun vragen.  
De aanvraag van een groep paste ook nu niet binnen de criteria van het fonds. 
 
Donaties en bijdragen 

Eind maart sloot het Kamper Kracht fonds weer mooie deals tijdens de Tohopesate: 
deze keer met Zalsman voor drukwerk en de Lions voor een nodig advies. In april volgde 
de IJsselmuider triathlon, waarvan de opbrengst weer voor het Kamper Kracht fonds 
werd bestemd. Binnenkort zal de cheque feestelijk worden uitgereikt. We zijn dankbaar 
voor het organiseren van deze 1/8 triathlon door Sportcentrum Sonnenberch en 
Goedzorg fysiotherapeuten. Behalve een financiële bijdrage levert het namelijk tegelijk 
mooie publiciteit op voor het fonds! 
Ook andere, soms onverwachte, bijdragen zoals van de Vereniging van Vrijzinnigen 
Hervormden Kampen-Noordoostpolder werden met grote dank ontvangen. 
Helaas, de doneerknop op de website is nog steeds een probleem. We hopen daar 
binnenkort een oplossing voor te vinden. Bijdragen blijven onverminderd welkom!  

                                                                        
Bestuur 1e halfjaar 2017 
Het bestuur van het Kamper Kracht fonds beschouwt het ook als haar taak mogelijke verbeterpunten in het 
contact tussen minima en de (lokale) overheid te signaleren. Daarom werd in maart een brief naar alle 
raadsfracties van het Kamper gemeentebestuur gestuurd met opmerkingen en advi ezen over de 
toegankelijkheid van het WMO loket, dit in het kader van de uitvoering van het armoedebeleid.  Helaas 
reageerde maar 1 van de fracties, we blijven dus aandacht besteden aan structurele verbeteringen in het 
gemeentelijke beleid. 
Het bestuur vergaderde dit halfjaar 4 maal, vaak kort maar krachtig: nodig overleg tussendoor via email is 
praktisch. In maart besloot mw. Dineke Diender haar bestuursperiode niet te verlengen. Ze werd als algemeen 
bestuurslid opgevolgd door de heer Bert Dotinga. In juni nam de heer Jacco Vermeer afscheid wegens drukke 
werkzaamheden. Eind juni namen we vervolgens, met veel dank, afscheid van Wim Hamer die in de 
beginperiode veel betekende voor het Kamper Kracht fonds. Hij ontwierp logo’s, de website en beheerde deze 
ook. Zijn belangrijke taak is overgenomen door Ineke Hendriks.  
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