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Corona-noodgeld

b3positive ondersteunde verschillende Afrikaanse mannen die 

leven met hiv zonder verblijfsstatus. In gewone tijden redden zij 

zich met ‘zwart’ werk, maar toen dit door Corona onmogelijk 

werd, kwamen zij in een acute noodsituatie terecht: ze hadden 

geen geld meer voor eten en konden de huur niet betalen. b3p 

heeft besloten ondersteuning te bieden. Ieder kreeg vier maanden 

huur plus leefgeld. Een reactie van een van de mannen: “Ik had 

nooit gedacht dat iemand zoiets voor mij zou doen!”.

De Praktijk
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b3positive in 2020

2020 was een ander jaar dan de voorgaande jaren, en dat kwam 
natuurlijk vooral door de Covid-19 pandemie. Aanvankelijk verwachtten 
wij dat we door Covid-19 een flinke toename aan aanvragen zouden  
krijgen, maar die bleef uit. Er was wel een lichte stijging van het aantal 
aanvragen ten opzichte van het voorgaande jaar. Zoals altijd hadden 
de mensen die een aanvraag indienden ook dringend steun nodig. In 
tegenstelling tot andere jaren werd er in 2020 geen enkele aanvraag 
afgewezen.

Wij kregen een aantal verzoeken tot ondersteuning van mensen die 
door de uitbraak van Covid-19 in acute problemen kwamen, omdat hun 
inkomsten wegvielen en niet gecompenseerd werden. Voor hen was de 
urgentie dan ook zeer hoog. Omdat b3positive heel snel kan handelen 
dienden zij de aanvragen bij ons in, die wij vervolgens gehonoreerd 
hebben. 

Het is bekend dat er ook in onze doelgroep meer mensen dan voorheen 
als gevolg van de pandemie, een grotere behoefte aan ondersteuning 
hadden. Hun aanvragen zijn hopelijk in de loop van het jaar behandeld 
door Humanitas, dat sinds 1 januari 2019 de Individuele Financiële 
Ondersteuning (IFO) voor mensen die leven met hiv op zich heeft  
genomen. In het najaar van 2020 is de aanpak van Humanitas  
geëvalueerd. We gaan hier in een apart hoofdstuk nader op in.

Hoewel de stijging van het aantal aanvragen bij b3positive in 2020  
beperkt bleef, was het bedrag dat wij in totaal aan ondersteuning  
uitkeerden wel fors hoger dan in voorgaande jaren. Daardoor hebben  
wij flink op onze reserves ingeteerd. Het is nu dan ook noodzakelijk om 
ons kapitaal snel aan te vullen, om in 2021 op de juiste en vertrouwde 
manier te kunnen werken.
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Een beetje geld maakt al minder wanhopig

Eenentwintig jaar geleden vluchtte M, een Afrikaanse vrouw 

die leeft met hiv, uit haar land. Sindsdien heeft zij haar man 

en kinderen niet meer gezien. Ze weet ook niet waar ze zijn; 

een zoektocht van het Rode Kruis heeft niets opgeleverd.  

M heeft geen papieren en ze woont inmiddels vier jaar in 

een noodopvang van Stichting INLIA (Groningen).

Al die tijd leeft ze van 35 euro per week. Ze heeft allerlei 

pijnklachten en ziet nu helemaal geen perspectief meer.  

Om haar situatie iets te verlichten wordt er een klein bedrag 

aangevraagd: 20 euro per week. Dan zou ze 55 euro per week 

hebben en op het niveau zitten van iemand in een AZC.  

B3p zegt iets meer toe: 35 euro toe voor zes maanden.  

Na deze periode volgt een verzoek tot verlenging. Ook dat wordt 

gehonoreerd.

Het extra leefgeld doet M enorm goed: ze eet gezond en neemt 

af en toe de bus om ergens in een park te gaan wandelen. Ze is 

zelfs al afgevallen en voelt zich minder wanhopig.

Inmiddels is er een begin gemaakt met het voorbereiden van 

haar procedure.

De Praktijk



Individuele Financiële Ondersteuning 
via Humanitas

Sinds januari 2019 loopt de Individuele Financiële Ondersteuning (IFO) 
voor mensen met hiv via Humanitas, die deze taak heeft overgenomen 
van het Aidsfonds. De steun voor ongedocumenteerden is in principe 
ongewijzigd gebleven. We merkten echter wel dat de uitvoering te 
wensen overlaat, met name door de wisselende medewerkers, doordat 
de afdeling slecht bereikbaar is en het beoordelen van een aanvraag 
heel veel tijd kost. Deze problematiek speelde al vanaf januari 2019 en  
al in de loop van 2019 hebben we hierover een klacht ingediend.

Deze situatie zorgde er wel voor dat we een aantal keren toch zelf 
mensen zijn gaan ondersteunen voor wie al bij Humanitas ondersteuning 
was aangevraagd. Ook ondersteunden we in 2020 via ShivA een aantal 
mannen zonder verblijfsstatus voor een maand met huur en leefgeld.  
Zij waren in acute nood gekomen: door Covid-19 konden zij niet meer 
werken. Omdat wij snel een besluit kunnen nemen, konden we hen  
meteen helpen en werd hun aanvraag niet bij Humanitas ingediend.  
Dat zou teveel tijd hebben gekost.

Eind 2019 zou een evaluatie plaatsvinden van de IFO dienstverlening via  
Humanitas. Deze evaluatie vond echter pas plaats in de zomer van 2020.  
In september 2020 is er een adviesrapport uitgebracht. Hierin worden  
aanbevelingen gedaan voor verbetering, ook met betrekking tot de tijd 
die het kost om een aanvraag te beoordelen. 
Als betrokken partij werden wij niet benaderd voor de evaluatie en ook 
het adviesrapport hebben we niet rechtstreeks ontvangen. In het rapport 
worden we wel een aantal keren genoemd en we hebben daarin zelfs 
een voorbeeldfunctie.

Nu het adviesrapport is uitgebracht en er verbeteringen zijn voorgesteld,  
vragen we de mensen die een beroep op ons doen, hun aanvraag  
eerst in te dienen bij Humanitas. Dit is het aangewezen traject voor onze  
doelgroep (ongedocumenteerden die leven met hiv). 
Bij Humanitas kunnen zij ondersteuning aanvragen voor:

• flessenvoeding voor baby’s van moeders met hiv
• reiskosten van en naar ziekenhuis 
• paspoort- en legeskosten, eetgeld, leefgeld, huur
• nood en coulance

Als de aanvraag niet wordt gehonoreerd of als de ondersteuning stopt, 
kan er een aanvraag worden ingediend bij b3positive.
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Steun aan zijn vrouw

H, een man uit Afrika die leeft met hiv woont in Nederland 

en heeft hier ook een verblijfsvergunning. Zijn vrouw is nog in 

Afrika in afwachting van haar visum voor gezinshereniging. 

Zij hebben elkaar bijna zeven jaar niet gezien. Nu is zij ziek 

en moet ze geopereerd worden. Haar man lijdt enorm onder 

deze situatie: hij wil haar steunen en bij haar zijn. Nu heeft 

hij een visum aangevraagd en een vliegtuigticket geboekt. 

Dat kan hij eigenlijk niet betalen, want hij heeft geen werk 

en ook nog een schuld, die hij in maandelijkse termijnen  

afbetaalt. Hij vraagt bij b3positive 600 euro aan om naar zijn 

vrouw te kunnen reizen en haar te kunnen steunen. 

De aanvraag wordt gehonoreerd.

De Praktijk



Over b3positive

Doel
b3positive biedt tijdelijke financiële ondersteuning aan mensen zonder 
papieren en vluchtelingen die in Nederland leven met hiv/aids. Deze 
steun is zowel bestemd voor de eerste levensbehoeften (bed, bad en 
brood) als ter bevordering van een beter bestaan. Wij ondersteunen 
bijvoorbeeld bij het financieren van een essentiële aanvraagprocedure, 
of vergoeden reiskosten zodat iemand naar het ziekenhuis kan gaan.  
In onze ervaring is elk individueel geval uniek.

Wie kan een beroep doen op b3positive?
Mensen die leven met hiv of betrokkenen, die niet terecht kunnen bij 
andere hulpfondsen of onvoldoende hulp krijgen, kunnen bij b3positive 
een aanvraag indienen. De steun is bestemd voor het overbruggen van 
noodsituaties. Zo’n situatie is niet aan een tijdslimiet gebonden: het is 
dus mogelijk dat iemand een langere periode financieel ondersteund 
wordt. b3positive biedt nadrukkelijk geen structurele ondersteuning. 

Een aanvraag indienen
De aanvraag wordt ingediend via de specialisten hiv, de verpleegkundig 
hiv-consulent of maatschappelijk werk. Het bestuur van b3positive heeft 
met de meesten persoonlijk kennisgemaakt. Er zijn ongeveer twintig 
contactpersonen, verspreid door heel Nederland. Om de aanvraag  
zo snel en helder mogelijk te beoordelen, is er een vragenformulier  
opgesteld. Dit formulier kan worden gedownload van de website en 
ingevuld. Daarna wordt de aanvraag per e-mail ingediend.

De beoordeling van de aanvraag
b3positive streeft ernaar om binnen enkele dagen een besluit te nemen 
en als dat positief is, het toegekende bedrag direct over te maken. 
Alle bestuursleden beoordelen en bespreken de aanvraag per e-mail. 
Zo nodig wordt er een ad hoc vergadering belegd. Het besluit over de 
aanvraag gaat volgens het principe ‘meeste stemmen gelden’.

Speciaal: de babydoos
De babydoos is een pakket met basisspullen die nodig zijn om te zorgen 
voor een pasgeboren kind. De doos is in het leven geroepen in overleg 
met maatschappelijk werkers en hiv-consulenten. Zij stelden ook de 
inhoud van het pakket samen. Moeders die leven met hiv zonder  
legale verblijfspapieren en ook moeders die hier legaal verblijven, maar 
zich niets extra’s kunnen veroorloven, komen in aanmerking voor een 
babydoos. Ook een babydoos wordt aangevraagd via een formulier op 
de website.
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Fondsenwerving in 2020

Gelukkig konden we ook dit jaar weer rekenen op onze ‘vaste’ fondsen, 
zodat we niemand hoefden teleurstellen. De overige fondsenwerving 
verliep niet eenvoudig, maar we ontvingen aan donaties iets meer  
dan in 2019. b3positive heeft, doordat er hogere bedragen werden  
aangevraagd, in 2020 flink op de reserves ingeteerd.

Leefgeld in 2020

Vanaf 2020 stellen wij in iedere eerste vergadering van het jaar de  
bedragen voor leefgeld en babydoos opnieuw vast, rekening houdend 
met de inflatie. In 2020 hanteerden wij de volgende bedragen:

leefgeld
1 persoon          300 euro
2 personen         500 euro
per kind                   50 euro

De babydoos had in 2020 een waarde van ongeveer 230 euro. 
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Het bestuur in 2020

Ger Brokx, fondsenwerver. Ger leeft 25 jaar met hiv en had eigen dames-
modezaken. In 1997 lag hij drie maanden in het ziekenhuis met aids, daarna 
werkte hij als vrijwilliger bij de Hiv Vereniging op het gebied van hiv en werk. 
Ook was hij daar zes jaar secretaris van het landelijk bestuur en een half jaar 
interim-voorzitter. 

Tanne de Goei, voorzitter. Tanne werkt als partner & network coordinator bij 
de Clean Clothes Campaign. Van 1990 tot 2014 was hij actief in het aidsveld: 
als activist bij Act Up! Amsterdam, beleidsmedewerker bij de Hiv Vereniging 
Nederland, community liaison bij PharmAccess International en als zelfstandig 
internationaal consultant hiv/aids. 

Margo Groot, algemeen bestuurslid. Margo was van 1993 tot 2016 verpleeg- 
kundig hiv-consulent in Den Haag en Amsterdam. Zij is nu gepensioneerd, 
maar wil graag betrokken blijven bij het werk dat ze altijd met heel veel plezier 
heeft gedaan.

Coen Honig, penningmeester. Coen leeft met hiv en was lange tijd actief als 
vrijwilliger binnen de Hiv Vereniging Nederland. Hij werkte als aidsconsulent in 
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Nu is hij verpleegkundige bij 
een thuiszorginstelling, zangdocent, healer en hypnosetherapeut. 

Lia Meerkerk, algemeen bestuurslid. Lia werkt als verpleegkundig specialist 
dermatologie, maar was van 2005 tot 2017 verpleegkundig specialist HIV in 
het Haaglanden Medisch Centrum. Zij wil betrokken blijven bij patiënten met 
hiv, in het bijzonder met mensen zonder papieren en vluchtelingen die in  
Nederland wonen of verblijven en leven met hiv. 

Marleen Swenne, secretaris. Marleen werkte van 1992 tot 2000 bij de  
Hiv Vereniging Nederland, onder andere als office manager en redacteur.  
Zij is freelance tekstschrijver, redacteur en grafisch ontwerper. Zij schreef 
onder andere voor Hello Gorgeous, een magazine over leven met hiv.



 

Aantal personen ondersteund door b3positive

2016-2020

Verschillende aanvragen hebben betrekking op meerdere kostensoorten,  
bv. huisvesting en lesgeld, huurachterstand en ziekte kosten. Eén aanvraag 
paste in geen enkele categorie.

Overzicht aanvragen

Aantal toegewezen aanvragen, uitgesplitst naar kostensoort
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huisvesting

toegewezen aanvragen
13 eerste aanvragen, 6 herhalingsaanvragen, 4 babydozen

aan

leefgeld

legalisering

babydoos
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Beltegoed en reisgeld

b3positive heeft de vrijheid om zo nodig rekening te houden met  

ieders persoonlijke situatie. Daarom kunnen wij in indivuele  

gevallen ook altijd positief beslissen over een verzoek als de 

aanvrager hier legaal verblijft. Voorop staat een menswaardiger 

bestaan van de aanvrager. De hier beschreven casus is hiervan 

een goed voorbeeld. 

De Antilliaanse S kwam naar Nederland op uitnodiging van de 

vader van haar kinderen. Toen ze eenmaal hier was, bleek dat haar 

woonsituatie totaal ongeschikt was voor haar en haar drie kleine 

kinderen. Haar ex heeft het contact verbroken. Hoewel ze hier 

legaal is, is ze dakloos. Zij vindt steeds tijdelijk onderdak bij  

familie of kennissen, die haar echter liever zien gaan dan komen. 

Daardoor verblijft ze zelfs bij mensen die ze niet echt kent. Zij 

kan werken en wil dit ook, maar omdat zij niet ingeschreven 

staat in het GBA/BRP laat dit op zich wachten. De gemeente 

vindt dat zij haar zaken op eigen kracht moet regelen en biedt 

geen hulp. S moet veel reizen naar verschillende instanties en 

ook haar zoontje van vier naar school brengen. 

Ze wil niet terug naar haar land omdat zij daar last heeft van het  

stigma van haar hiv-infectie en haar leefomstandigheden daar 

ook zwaar zouden zijn.

S heeft eenmalig leefgeld gekregen van Het Wereldhuis en krijgt  

een pakket van de voedselbank, maar heeft geen geld voor 

beltegoed of een tegoed op haar OV-chipkaart of dat van haar 

zoontje van vier.

b3p geeft haar een bedrag voor beltegoed en OV-reissaldo voor 

haar en haar zoontje.
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2020
31 december 
2020

31 december 
2019

€ € € €
Activa

Vorderingen

Lening in het kader van de doelstelling
- -

Liquide middelen

ING Bank 5.610 9.404
5.610 9.404

5.610 9.404

Passiva

Toegezegde donaties 300

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 3.962 3.959
Bestemmingsreserves 1.348 5.445

5.610 9.404

5.610 9.404
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Staat van baten en lasten over 2016
2020 2019

€ € € €
Baten

Baten uit eigen fondsenwerving:

Collectes
Donaties 550 415
Maria Stroot Fonds 3.000
Anonieme fondsen 10.000 5.000

13.550 5.415

Overige baten

Rente - -

-
Totaal baten 13.550 5.415

Lasten

Besteed aan doelstellingen:

Hulpverlening aan personen 17.097 9.782
Hulpverlening aan instellingen - -

17.097 9.782
Beheer en administratiekosten:

Jaarverslag - -
Bankkosten 247 154
Kantoorkosten - -
Publiciteit - -
Website - 43

247 197

Totaal lasten 17.344 9.979

Resultaat 2020/2019 3.794 - 4.564 -

17



Bestemmingsreserves

€ €
Maria Stroot Fonds
Bijdrage 2020 3.000
Af: Verstrekte hulpverlening 2020 3.000

-
Anonieme donateurs
Restant bijdrage 2019 5.445

Bijdrage 2020 10.000
Af: Verstrekte hulpverlening 2019 14.097

1.348
Totaal bestemmingsreserves 1.348

Vrij besteedbaar vermogen

af: toegezegde donaties 300
Stand per 1 januari 2020 3.959
Bij: donaties en collectes 550
Af: Beheer- en administratiekosten 247
Totaal vrij besteedbaar vermogen 3.962
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Begroting 2021

€
Inkomsten
Diverse fondsen 14.000
Private donaties 1.000

Totaal
15.000

Uitgaven
Kantoor- en administratiekosten 300
Hulpverlening aan personen 14.700

15.000
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