Bijlage I bij brief Nationale Goede Doelen Loterijen aan de informateur
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van hoe de Nationale Goede Doelen Loterijen
dankzij haar deelnemers via gerichte bijdragen de maatschappelijke gevolgen van COVID-19
helpt te mitigeren.
Voedselbanken
Door de coronacrisis doen steeds meer mensen in Nederland een beroep op de Voedselbank.
En tegelijkertijd is het soms een uitdaging om de Voedselbanken open te houden omdat veel
vrijwilligers in de risicogroep zitten en soms dus niet kunnen komen. Voedselbanken
Nederland heeft het initiatief genomen om een calamiteitenfonds op te zetten waar lokale
voedselbanken een beroep op kunnen doen om de continuïteit van de dienstverlening te
waarborgen. Uit dit fonds kunnen zij snel financiële ondersteuning ontvangen zodat zij
kunnen doorgaan met het uitdelen van voedselpakketten of, als sluiting onvermijdelijk is,
andere maatregelen kunnen nemen om voedselhulp aan kwetsbare huishoudens te
garanderen.
De Postcode Loterij heeft in 2020 € 500.000,- bijgedragen aan dit calamiteitenfonds.
Daarnaast steunt de Postcode Loterij Voedselbanken langjarig met een vaste bijdrage van
€ 500.000,- per jaar.
Kickstart Cultuurfonds
De BankGiro Loterij heeft, samen met andere private fondsen, het Kickstart Cultuurfonds
opgericht. Ook het ministerie van OCW heeft zich bij dit initiatief aangesloten. Theaters en
musea kunnen een aanvraag doen voor financiële steun om hun gebouwen coronaproof te
maken en voorstellingen en tentoonstellingen aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.
In 2020 heeft de BankGiro Loterij € 15 miljoen kunnen bijdragen aan het fonds waarmee
aanvragen van 117 theaters, 58 muziekpodia, 114 producenten van podiumkunsten en 129
musea toegekend zijn. Het Kickstart Cultuurfonds doneert nog eens € 20 miljoen aan de
culturele sector in 2021.
Crisisfonds kwetsbare kinderen thuis
Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind nemen samen met Augeo
Foundation het initiatief om kwetsbare kinderen te helpen aan spullen die nodig zijn om thuis
te leren, te spelen of om online contact te hebben met leeftijdsgenootjes. Samen richtten zij
direct na de sluiting van de scholen het ‘Crisisfonds kwetsbare kinderen thuis’ op. In
Nederland leven 90.000 kwetsbare kinderen. Daarvan vallen 24.000 thuiswonende kinderen
onder een jeugdbeschermings-maatregel, 37.400 kinderen wonen in instellingen,
gezinshuizen of pleeggezinnen en 17.800 kinderen in de maatschappelijke (vrouwen)opvang
en azc’s. Professionele hulpverleners zoals gezinsvoogden en pleegzorgwerkers schatten op
basis van hun expertise in wat een kind nodig heeft en vragen per kind een voucher van € 50,aan waarmee zij de benodigde producten online aanschaffen.

De Postcode Loterij droeg in 2020 € 500.000,- bij aan het crisisfonds.
Daarnaast steunt de Postcode Loterij Stichting Kinderpostzegels langjarig met een vaste
bijdrage van € 500.000,- per jaar. De Vriendenloterij steunt Stichting Het Vergeten Kind
langjarig met een bijdrage van € 200.000,- per jaar.
Coronahulp in Nederland en het Caribisch gebied
Het Rode Kruis biedt met meer dan 14.000 vrijwilligers sinds maart 2020 op verschillende
vlakken extra hulp. De organisatie ondersteunt onder andere de zorgsector door nietmedische taken, zoals het bemensen van een callcenter of het verzorgen van ziekenvervoer,
over te nemen. Ook geven ze praktische hulp aan mensen die getroffen zijn door het
coronavirus, zoals het bieden van een luisterend oor via een hulplijn, het geven van
voedselhulp en het verlenen van onderdak. Hierbij heeft de organisatie zoals altijd een focus
op de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals ongedocumenteerden,
sekswerkers en dak- en thuislozen, voor wie de situatie door de coronapandemie extra
kwetsbaar is geworden. De verwachting is dat zolang de coronacrisis aanhoudt, de
inspanningen van het Rode Kruis nog langere tijd nodig zijn. Met de extra steun van de loterij
kan het Rode Kruis haar hulpverlening snel en flexibel uitbreiden. Het Rode Kruis verwacht
vooral veel geld te steken in het helpen van mensen die voedselhulp en onderdak of medische
en juridische ondersteuning nodig hebben.
Het Rode Kruis ontving hiervoor eenmalig een extra bijdrage in 2020 van € 4.893.000,- van de
Nationale Postcode Loterij.
Daarnaast steunt de Postcode Loterij het Rode Kruis langjarig met een vaste jaarlijkse
bijdrage van € 5.400.000,- per jaar.
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