Selectie van aanvragen door PCI Gouda behandeld in 2015
PCI is een ANBI-erkende instelling
PCI Gouda werkt ook als frontoffice voor het Fonds DBL uit Rotterdam

1. Begeleider van Kwintes vraagt een bijdrage voor zijn cliënt, die in april 2015 zelfstandig zal gaan wonen.
Betrokkene zit in bewindvoering en heeft bijstand. Vanwege smetvrees wordt gekozen voor vinyl vloerbedekking, waar legkosten bijkomen. Voor de vloerbedekking geeft PCI een bedrag van € 275,- en € 600,namens DBL.
2. Medewerker van Steunpunt OOG vraagt hulp voor een cliënt vanwege een niet te overbruggen huurachterstand van 3 maanden. Betrokkene heeft vanaf januari 2014 een eigen woning. Werk verloren en daardoor
problemen met huur en energie. Ouders kunnen onvoldoende bijspringen. Naast PCI wordt steun gevraagd
aan Cordaid en Papefonds op advies PCI. PCI draagt namens DBL bij € 515,23.
3. Begeleidster van Kwintes vraagt een bijdrage voor een cliënt t.b.v. een groepsvakantie. Betrokkene leeft in
een begeleid wonengroep; hij kan niet individueel op vakantie. Door psychische problemen is hij in de
schulden geraakt en hij heeft twee ernstige ziektes, waardoor hij ook een taalbarriëre heeft. Een uitgebreide
motivering en financiële planning zijn overgelegd. PCI kent namens DBL een bedrag van € 300,- toe.
4. Er is een stopcontact defect in een slaapkamer. Gevraagde hulp om dat te vervangen, wordt door een lid van
de PCI-Werkpool verzorgd. Dat leidt ook tot een behangklusje.
5. Maatschappelijk werkster van Kwadraad vraagt hulp voor dochter van een cliënte van 12 jaar die een sterke
overbeet heeft. Daardoor ook sociale problemen. Nu in deze levensfase is een orthodontische behandeling
nodig, maar de verzekeraar wees dat af. De moeder zit in schuldhulpverlening. PCI Bodegraven is bij deze
aanvraag betrokken, omdat zij daar woonachtig zijn. Bij het Papefonds is € 800,- aangevraagd. Na overleg
met DBL zegt PCI een bijdrage van € 800,- toe, mits ook het restant kan worden gefinancierd. Dat is
nagenoeg gelukt, maar de orthodontist nam genoegen met het beschikbare bedrag.
6. Woonbegeleider van Kwintes legt voor dat een cliënte met haar nieuwe partner zojuist een tweede kind
heeft gekregen. Zij heeft een verstandelijke beperking en daardoor problemen met het huishouden. Er is
een vaatwasser beschikbaar die moet worden aangesloten. Bovendien is enig timmerwerk nodig, dat de
woonbegeleider zal verzorgen. PCI verstrekt een bijdrage van € 141,41.
7. Naast vader en moeder bestaat een gezin uit 5 kinderen; alle gezinsleden hebben een vorm van autisme. Een
der kinderen moet op die grond met regelmatig een weekend uit huis, zodat er dan enige rust is. Feitelijk
kan het gezin daardoor alleen een weekendje weg. Het gewone PCI-vakantieproject voorziet daar niet in,
zodat een gewone vakantiebungalow voor hen is geboekt. De totale kosten komen op € 599,30.
8. Begeleidster van Gemiva meldt dat een cliënte binnenkort een woning krijgt die beter geschikt is voor haar
oudste kind, dat vorig jaar hersenoperaties heeft gehad. De tuin moet o.a. voor haar geschikt worden
gemaakt door bestrating en schutting, maar ook binnen is er veel te doen. Er worden vrijwilligers ingezet
voor deze klussen. Voor kleine uitgaven in de klushulp bedragen de kosten € 362,15.

9. Jongerenwerker van St. Jong Gouda meldt dat een dakloze cliënt zijn verblijfsvergunning heeft laten
verlopen. Om die weer te krijgen is € 53,- nodig, plus reiskosten. ID en nadere informatie ontvangen; na
specificatie kosten en kopie documenten is totaal € 83,15 betaald.
10. Alleenstaande moeder met 6 kinderen zit in een 2-kamerwoning, meldt sociaal werkster in Oost-Gouda.
Cliënte gaat verhuizen naar een woning met 4 kamers, maar heeft geen geld voor vloerbedekking. Bij de
Nonfood-bank kunnen ze wel gordijnen krijgen. Hulp wordt toegezegd voor leggen laminaat en sausen. Drie
man van de Werkpool werken hieraan; ook voor de verhuizing, naast het klusteam van Kwintes. Familie en
de moskee weigeren hulp, maar kort voor de verhuizing ontvangt zij van die kant meubels, zodat oud
meubilair moet worden afgevoerd. Uiteindelijk komen de kluskosten ten laste van DBL uit op € 1.209,71.
11. Betrokkene heeft woonruimte toegewezen gekregen, meldt een woonbegeleider van Het Kompas. Deze
cliënt heefteen kleine uitkering voor het noodzakelijke, maar er is geen geld voor een wasmachine.
Betrokkene staat onder beschermingsbewind, zodat er geen enkele financiële ruimte is. Hij is gescheiden en
heeft vijf kinderen. De kosten ad € 309,- worden namens DBL toegekend.
12. Betrokkene heeft lichamelijke en psychische klachten. Inmiddels is hij via opvang bij het Leger des Heils
doorgestroomd naar een eigen woning. Er zijn schulden, die voor zover mogelijk worden afgelost. Bij
eerdere problemen met het gebit zijn de kosten voldaan door Cordaid en RDO. Er is een nieuwe rekening
van € 129,79. Hoewel doorgaans geen hulp wordt geboden voor rekeningen achteraf en voor medische
kosten, wordt besloten toch deze hulp te bieden, omdat betrokkene zijn best doet de schulden af te betalen.
13. Begeleider van Gemiva/SVG vraagt hulp voor een gezin van twee zussen en drie kinderen van de oudste van
hen. Beiden hebben een verstandelijke beperking en daardoor weinig netwerk en eigen kracht. Elk heeft
schulden en er is beslag. Er wordt hulp gevraagd voor een koelkast. Tweedehands heeft nog geen resultaat
gehad. Een witgoedwinkel stelt gratis een tafelmodel beschikbaar en is bereid dat vaker te doen.
14. Begeleidster van Kwintes heeft een ex-dakloze cliënt, die geen huursubsidie en zorgtoeslag krijgt, maar wel
een beslag heeft van belastingen van enkele jaren geleden. Hij leeft van een voedselpakket. Bij de Kringloop
vonden ze een tweedehands wasmachine voor € 99,-, maar meer is welkom. Het bedrag wordt toegekend.
15. Betrokkene is in de war geraakt na het overlijden van zijn vrouw. Het huis vervuilt en er zijn betalingen mis
gegaan. Daar wordt aan gewerkt onder andere met hulp van de gemeente. Er ligt beslag op zijn uitkering en
zorgtoeslag. Ze zijn ook bezig aan beschermingsbewind. Persoonlijk begeleidster van Gemiva-SVG vraagt wat
geld voor voedingsmiddelen en een dekbedhoes. Een bedrag van € 75,- wordt namens DBL toegekend.

Ten laste van het diaconale budget van de parochie St. Jan de Doper kwamen de volgende uitgaven.

16. Voor een fiets € 25,-.
17. Voor een noodvraag om kleding € 25,-.

