
 

Watersnoodfonds Limburg heeft honderden gezinnen geholpen 

In juli 2021 werd Limburg getroffen door een watersnoodramp die veel schade veroorzaakte aan woningen en 

bedrijven. Honderden mensen werden geëvacueerd en velen werden dakloos. Er brak een lange periode van 

onzekerheid aan. Onzekerheid over het herstel van schade aan woningen, verloren inboedel en de 

tegemoetkoming van verzekeraars en het Rijk, naast het trauma en verdriet. Snel na de ramp ontstonden tal van 

initiatieven om de gedupeerden van deze ramp te helpen. In augustus 2021 organiseerde Stichting Limburg Oet 

De Drup een provinciale benefietavond voor de gedupeerden. Omroep MAX startte een nationale 

inzamelingsactie met een live televisie-uitzending vanuit het zwaar getroffen Valkenburg aan de Geul. 

De opbrengsten van beide inzamelingsacties werden samengevoegd in het ‘Watersnoodfonds Limburg’. Onder 

auspiciën van ANBI-stichting Limburg Oet De Drup werd het fonds opengesteld voor alle slachtoffers uit het 

rampgebied voor uitgifte van goederen en financiële ondersteuning voor schrijnende gevallen. Gedupeerden 

werden via de media en de website (www.watersnoodfondslimburg.nl ) in de gelegenheid gesteld een beroep te 

doen op Watersnoodfonds Limburg. De totale opbrengst bestond uit witgoed, verf en huishoudelijke apparatuur 

en geld dat dank zij de gulle giften van meelevende Nederlanders bij elkaar is gebracht. Alle materiële middelen 

zijn via hulporganisaties en vrijwilligers terecht gekomen bij honderden gedupeerden. De financiële middelen zijn 

ingezet voor herstel aan woning en inboedel, ter ondersteuning van de meest schrijnende gevallen en om te 

voorkomen dat mensen die on- of onderverzekerd waren schulden zouden maken of in armoede terecht zouden 

komen. Gedupeerden die een beroep hebben gedaan op middelen van Watersnoodfonds Limburg konden 

rekenen op een bijdrage op basis van verifieerbare bewijslast zoals facturen, betaalbewijzen en afgifte van een 

verklaring dat de aanvraag waarheidsgetrouw is ingediend.  

Het was ook voor de vrijwilligers van het Watersnoodfonds Limburg een bijzonder jaar. Er is intensief gewerkt om 

gedupeerden zo snel mogelijk te kunnen helpen. Er werden 451 koelkasten, wasdrogers en wasmachines 

verdeeld waarmee 310 gezinnen werden geholpen. In totaal zijn meer dan 1.000 aanvragen ingediend en is een 

totaalbedrag van € 1.613.756 uitgekeerd. Voor de laatste uitkeringen moest gewacht worden op de afwikkeling 

van diverse dossiers / zaken en werkzaamheden. Watersnoodfonds Limburg heeft doelbewust gekozen voor inzet 

voor de meest kwetsbaren en heeft getracht daarbij zoveel mogelijk gedupeerden objectief hulp te bieden. 

Ondanks de hulp en ondersteuning van Watersnoodfonds Limburg zal de nasleep van de watersnoodramp de 

komende jaren voortduren. 

Dankzij ‘t Struyskommitee hebben 400 gedupeerden een cheque ter waarde van € 100,- ontvangen om bij een 

van de deelnemers van het Preuvenemint te besteden Dit is onze laatste actie Wij danken alle sponsoren, 

bestuursleden en vrijwilligers die bovengenoemde donaties in het afgelopen 1,5 jaar mogelijk hebben gemaakt. 

De aanvragen waren afkomstig uit:  

Boxmeer, Brunssum, Bunde, Eijsden, Geulle, Gulpen, Heerlen, Herten, Kerkrade, Landgraaf, Maasgouw, 

Maastricht, Meerssen, Nijswiller, Partij-Wittem, Roerdalen, Roermond, Schin op Geul, Simpelveld, Vaals, 

Valkenburg, Vlodrop, Wylre, Wittem. 

 

Ter afsluiting van het boekjaar zal Watersnoodfonds Limburg haar verantwoordingsverslag en accountantsverslag 

in februari 2023 op haar website publiceren conform de ANBI regels.  

 

 

Perscontact: Myra Fens (secretaris Stg. Limburg Oet de Drup/Watersnoodfonds Limburg) 
Informatie via email info@watersnoodfondslimburg.nl 

http://www.watersnoodfondslimburg.nl/
mailto:info@watersnoodfondslimburg.nl

