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FSU stopt, maar de strijd gaat door!!!
Over het opheffen van het FSU is al veel gezegd en geschreven, daar zal nu een eind
aan komen.
A.s. donderdag, aan het eind van de middag, gaat definitief de deur dicht en komt er,
na 38 jaar, een eind aan de overkoepeling van het FSU. De strijd tegen onrechvaardige
behandeling door instanties gaat echter gewoon door!
Wij willen hierbij iedereen bedanken die ons in al die jaren hebben bijgestaan, op welke
manier dan ook. Die samen met ons actie hebben gevoerd en hun stem hebben laten horen.
De steun aan uitkeringsgerechtigden en minima zal altijd hard nodig blijven. En wij zijn er
trots op dat dit ook blijft gebeuren!!!

FSU STOPT, MAAR HET LOKALE
WERK EN DE ONDERSTEUNING
DAARVAN GAAN DOOR!
Het samenwerkingsverband FSU houdt weliswaar per 1 januari 2018 op te bestaan,
maar de lokale Steunpunten van spreekuurhouders en de cliënten/adviesraden blijven
hun werk voortzetten! Het was juist de jarenlange inzet van het FSU om overal in de
provincie Steunpunten op te richten. En om te vermijden dat de Steunpunten
financieel afhankelijk zouden worden van het FSU werden ze zelfstandige lokale
samenwerkingsverbanden met subsidie van hun gemeenten. Het lokale werk gaat dus
door met de dagelijkse opvang van burgers die solidaire hulp willen. De
cliënten/adviesraden gaan door met het aan de kaak stellen van knelpunten en het
leveren van voorstellen hoe het beter kan.
De afgelopen periode ging het om de uitdaging: “Hoe kunnen we de kernactiviteiten van het
FSU door laten gaan?. Dat is gelukt. Het Jongerenteam is ondergebracht bij Humanitas
Leeuwarden en verhuist op 20 december a.s. naar de prachtig gerenoveerde Blokhuispoort.
Onze schuldhulpverleners hebben een plek bij collega-vrijwilligersorganisaties gevonden.
Zorgbelang Fryslân en het Steunpunt de Barones in Heerenveen garanderen in coproductie
de ondersteuning aan de spreekuurhouders en de provinciale uitwisseling. Het maandelijkse
spreekuurhoudersoverleg (de vrijwillige hulpverleners) komt elke maand bijeen in de
vergaderzaal van Zorgbelang. De cliënten/adviesraden zijn bezig met het vormen van een

provinciale Netwerkorganisatie en maken vanuit een eigen positie met Zorgbelang afspraken
over ondersteuning.
Het Jongerenteam is te bereiken en te bezoeken:
Humanitas afdeling Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40 Leeuwarden.
Postbus 2556 8901 AB Leeuwarden (t.a.v. Humanitas Jongerenteam).
Telefoon: 058-2666608.
E-mail: leeuwarden@humanitas.nl
Centrale opvang van informatie- en hulpvragen:
Zorgbelang Fryslân (in samenwerking met Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER Heerenveen.
Telefoon: 085-4832432
E-mail: adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl
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