Cargill Cares
Employee Disaster Relief Fund

Onze normen en waarden
•
•
•

Stap 3: Klik op 'Start New Application' (Nieuwe aanvraag starten)

Mensen voorop stellen
Het juiste doen
De lat hoger leggen

Cargill heeft het Cargill Cares Employee Disaster Relief Fund (EDRF) opgericht om
werknemers wereldwijd te ondersteunen in tijden van catastrofale, natuurlijke of
persoonlijke rampspoed, waaronder de huidige COVID-19-crisis.

Stap 4: U moet een account aanmaken. Klik op 'Sign up now' (Nu aanmelden)

Het steunfonds wordt beheerd door een non-profitorganisatie genaamd E4E
Relief, die elke aanvraag evalueert. Deze financiële steun dient ter ondersteuning
van de basisbehoeften: huishuur, voedsel, transport, basisvoorzieningen,
kinderopvang en redelijke begrafenis-/uitvaartkosten.
Actieve fulltime werknemers die aan de relevante vereisten voldoen, komen in
aanmerking. Steun is beperkt tot één werknemer per familie. Aanvragen kunnen
worden ingediend via een online portaal dat wordt beheerd door E4E Relief.

STAPPEN VOOR AANVRAAG
Stap 1: Maak een e-mailaccount aan (yahoo of gmail). Als u er al een hebt, hoeft
u geen nieuwe aan te maken.
Stap 2: Log in op: cargillcaresrelieffund.e4erelief.org
Stap 2b: Klik op 'Apply' (Aanvragen)

Stap 5: Voer uw e-mailadres in. U kunt het adres gebruiken dat u tijdens stap 1
hebt aangemaakt. Klik op 'Send verification code' (Verificatiecode verzenden). U
ontvangt een code via e-mail, die u moet invullen in het vak 'Verification code'
(Verificatiecode). Klikt vervolgens op 'Verify code' (Code verifiëren).

Stap 6: Zodra uw e-mail geverifieerd is, voert u een nieuw wachtwoord in en
bevestigt u het wachtwoord in het tweede vak 'Confirm New Password' (Nieuw
wachtwoord bevestigen). Voer uw voor- en achternaam in. Klik daarna op
'Create' (Aanmaken).

Stap 7: Voer daarna uw mobiele telefoonnummer in het veld 'Phone Number'
(Telefoonnummer) in. Klik op 'Send Code' (Code verzenden). U ontvangt de code
op het mobiele nummer dat u hebt ingevoerd.

Stap 8: Voer de code die u op uw mobiele telefoon hebt ontvangen in en klik op
'Enter' (Invoeren) op uw telefoon of computer. Klik niet op 'Cancel' (Annuleren),
want dan kunt u niet doorgaan.

Stap 9: Hoofdaanvraag – dit is het startpunt van de app. Voer de gevraagde
gegevens in.
Richtlijnen vertaalde vragen:
• Dient u de aanvraag voor uzelf of voor iemand anders in?
• Selecteer uw werkstatus.
• Wat is de datum waarop u bent ingehuurd?
• In welk land woont u?
• Selecteer de gebeurtenis die u getroffen heeft. (Selecteer de laatste optie:
'Infectious Disease Outbreak (Epidemic/Pandemic)' (Uitbraak van
infectueuze ziekte [epidemie/pandemie]).
• Naam van pandemie: Coronavirus Covid-19.
• Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden op of na 1 januari 2020?
• Kunt u, ondanks eventuele ondersteuning vanuit het bedrijf en uw overheid,
niet voor uw basisbehoeften betalen, zoals voedsel, kleding, huisvesting of
vervoer?
• Deelt u een huis met een direct familielid dat hulp heeft ontvangen uit
ditzelfde steunfonds?
• Voornaam.
• Letter van uw tweede voornaam.
• Achternaam.
• Geboortedatum (notatie: maand/dag/jaar).
• DSID werknemers-ID. Indien u er geen hebt, kunt u er een aanvragen bij uw
directe supervisor of HR.
• Voeg uw meest recente loonstrookje bij. (U kunt een foto maken en deze
toevoegen aan de aanvraag).
• Uw functietitel.
• Uw adres.
• Uw woonplaats.
• Staat/provincie – Maak een selectie.
• Postcode.
• Is dit uw hoofdadres?
• Bent u de eigenaar van het huis?
• Burgerlijke staat.
• Voorkeurscontactmethode.
• Telefoonnummer.

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

E-mailadres van aanvrager.
Internationale uitbetaling (voer e-mailadres in).
Wie is getroffen door deze gebeurtenis?
Voer een korte beschrijving in van het voorval, zodat wij meer inzicht in uw
omstandigheden kunnen krijgen.
Hebt u, of heeft iemand bij u in huis, een diagnose voor Covid-19 ontvangen?
Ik heb dringend hulp nodig (bijv.: huur, voedsel, vervoer).
Geef meer gedetailleerde informatie gerelateerd aan uw Covid-19-situatie
(bijv.: u, uw partner of afhankelijken hebben een positieve uitslag ontvangen
of er was geen test beschikbaar).
Voeg ondersteunende documentatie bij voor de steun die u aanvraagt. Bijv.:
brief van beëindiging dienstverband van uw partner, aanbeveling van arts
voor lockdown, betalingsbewijs voor huur of nutsvoorzieningen.
Als u steun ontvangt, bent u dan bereid om gebeld te worden door een
bedrijfsvertegenwoordiger om uw verhaal/ervaring te delen?
Toestemming – selecteer 'yes' (ja) voor beide.
Handtekening – voer uw voor- en achternaam in.
Bevestigingsvak.
Beleid voor aanvaarding van steun – voer uw voor- en achternaam in.
Bevestigingsvak.

U hebt uw aanvraag voltooid. Er wordt informatie naar uw e-mail verzonden.
Controleer uw e-mail regelmatig.
Bel, indien u vragen hebt, naar 001(980)276-3827 of stuur een e-mail naar
cargillcaresrelieffund@e4erelief.org (maandag t/m vrijdag 8.00 tot 20.00 uur
Eastern Standard Time). E4E heeft vertalers tot zijn beschikking die uw vragen
kunnen beantwoorden.

