
Steungezin.nl: Deel je geluk 
met een medemens!

Dit willen wij als organisatie concreet bereiken:
Steungezin.nl is de eerste website in peoplefunding; je maakt een 
match met een nabije buur die in armoede leeft. Woont er iemand bij 
jou om de hoek die door omstandigheden de kosten voor een stofzui-
ger, schoolreisje, steunzolen of rekening van de dierenarts niet kan 
betalen? Door jouw financiële hulp ervaar je de dankbaarheid van een 
stadgenoot, omdat jij (om hem!) geeft. Arm en rijk in verbinding.
 
Op deze manier kunnen major donors onze organisatie concreet steunen:
Kies zelf iemand uit via steungezin.nl en maak een match! En help 
onze organisatie daarbij door zelf te kiezen of je een extra bijdrage 
aan de match wilt toevoegen. Daarnaast hebben we geld nodig om te 
investeren in schaalvergroting. Zo willen we alle stadgenoten in alle 
gemeenten van Nederland voorzien van geluksmomenten. 
Steungezin.nl zoekt hiervoor externe financiering, omdat de orga-
nisatie onbezoldigd is ontstaan vanuit een burgerinitiatief door een 
bijstandsmoeder. Er werken voornamelijk vrijwilligers die vanuit de 
participatiewet worden geactiveerd om weer structuur in hun leven te 
krijgen en werkervaring op te doen.
 
Major donors kunnen bij ons contact opnemen met: 
Helma du Pont: helma@steungezin.nl (0636485250)
Antoon Hoeven: antoon@steungezin.nl 
(06-51511447)

Statutaire naam 
Stichting Steungezin.nl
Adres Nieuwe Prinsenkade 16
4811 VC Breda
E-mail helma@steungezin.nl
KvK-nummer 58765255
IBAN NL03RABO0141110848
Telefoonnummer 06-53114441
Website www.steungezin.nl
Vrijwilligers 15
Mogelijkheid Fonds Op Naam Ja

Doelstelling Het verbinden van 
stadgenoten, waarbij de stadgenoot 
met financiële ruimte direct en één 
op één een stadgenoot in armoe-
de helpt door het financieren van 
bijvoorbeeld een waterkoker, een 
schoolreisje, dierenartsrekening of 
steunzolen. Steungezin.nl waarborgt 
met bewezen resultaat ieders anoni-
miteit en privacy en controleert elke 
match op betrouwbaarheid.

Medewerkers 2
Leden en donateurs 1.100
Actief in Nederland
Opgericht 2013
Jaarverslag https://www.steunge-
zin.nl/breda/financieel-overzicht
Voorzitter Helma du Pont
Keurmerk(en) ANBI

Paspoort

Belangrijkste resultaten over 
het afgelopen jaar: 
Dagelijks krijgt er iemand die in 
armoede leeft een e-mailtje via 
steungezin.nl, met het bericht dat 
er een match is gemaakt: ‘Ik had 
nooit gedacht dat er iemand zou 
zijn die mijn verhaal de moei-
te waard vond en dit voor mij 
betaalt. Ik heb tranen van geluk, er 
zijn dus nog wel lieve mensen.’ De 
teller van de matches op Steun-
gezin.nl staat bijna op 1200.

Concrete plannen/projecten: 
Steungezin.nl is klaar voor schaal-
vergroting en is naast Breda nu 
ook actief in Almelo. Voor elke 
volgende gemeente willen we kar-
trekkers vinden die breed lokaal 
draagvlak kunnen creëren.

Besteed aan de doelstelling:
36.000 euro (in 2016)

Steungezin.nl is hèt innovatieve online buurtplatform ter bevordering van 
burgerparticipatie in persoonlijke armoedebestrijding. Jouw hulp is één-
op-één en wordt binnen een paar dagen concreet uitgevoerd.
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Voor het laatste nieuws over onze organisatie, kijk in onze newsroom op www.dedikkeblauwe.nl


