
 
 

De Noodhulp van Famtofam. 
 

Sinds 2014 heeft Famtofam haar takenpakket uitgebreid met zogenaamde “Noodhulp”. Dit is 

hulp die Famtofam (incidenteel) biedt aan families die in bijzonder schrijnende 

omstandigheden verkeren. Famtofam stelt jaarlijks een speciaal Noodhulpbudget vast waaruit 

deze hulp wordt gefinancierd. 

 

Waar bestaat Noodhulp uit? 

Deze Noodhulp bestaat hieruit dat Famtofam (vaak direct na aanmelding) geld vrijmaakt om 

goederen aan te schaffen. Vaak bestaan deze hulpgoederen uit voedsel en/of hout voor 

verwarming (meestal ter waarde van € 100 - € 150). Het voedsel wordt door de Famtofam 

Contact Persoon in Armenië aangeschaft en meteen afgeleverd bij het betreffende gezin. 

Wanneer hout wordt gekocht wordt dit besteld en per vrachtauto afgeleverd op het aangegeven 

adres.  

 

Wanneer Noodhulp? 

De Famtofam contactpersonen bepalen zelfstandig welke gezinnen in aanmerking komen voor 

Noodhulp. Tijdens bezoeken aan de gezinnen waarvan kinderen zijn opgenomen in het 

Famtofam sponsorprogramma komen ze situaties tegen waarin Noodhulp dringend gewenst is. 

Maar ook schrijnende situaties die in de publiciteit komen kunnen aanleiding zijn om te 

beslissen Noodhulp te verlenen. Binnen budgettaire grenzen beslissen de Famtofam 

contactpersonen zelfstandig over het toekennen van Noodhulp. Ter ondersteuning van deze 

beslissing heeft Famtofam een aantal criteria opgesteld welk worden gehanteerd bij het bepalen 

om wel/geen Noodhulp te verlenen.  

 Het gezin leeft in extreem slechte omstandigheden 

 Niemand uit het gezin heeft (betaald) werk 

 Het gezin bestaat uit minderjarige kinderen 

 Er is sprake van een acute noodsituatie zoals bv: 

o Geen hout om container in de winter te verwarmen 

o Geen voedsel voorhanden 

o  Alles vaak in combinatie met ziektes 

o Andere ‘mensonterende’ omstandigheden 

Alles door onze contactpersonen waar te nemen en te beoordelen. 

 

Communicatie over Noodhulp. 

Wanneer de Famtofam contactpersoon beslist om Noodhulp te verlenen wordt het bestuur 

hierover geïnformeerd. Hierbij legt de contactpersoon verantwoording af over welke Noodhulp 

wordt/is geboden en waarom. Tijdens de uitvoering van de Noodhulp wordt beeldmateriaal 

gemaakt wat naar Famtofam wordt verstuurd. Famtofam informeert vervolgens de sponsor 

(indien sponsoring van dit gezin plaatsvindt) over het feit dat Noodhulp aan het te sponsoren 

gezin is verleend. Het is aan het sponsorgezin om te beslissen (vrijwillig) financieel bij te 

dragen aan de verleende Noodhulp. 

  


