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Kindercongres ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’

Schulddienstverlening ook buiten het Stadhuis

Wist je dat het team Schulddienstverlening ook spreekuren houdt op
Weert
zich
bij en momenten:
Thuisadministratie
Op 24 oktober kwamen ruim 600 kinderen van groep 7 en 8 naar het theatergebouw op het AZC
locatie? Jesluit
kunt ons vinden
op de aan
volgende locaties
voor een heus kindercongres. Een drukte van jewelste en een heel waardevolle dag.
‘Eén
tegen
eenzaamheid’
Algemeen
Maatschappelijk
Werk
Weerterland
van start!
Vogelsbleek 10 - Woensdag (oneven weken) 15:30 - 17:00

Onlangs
is het
landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’
Wonen
Limburg
gestart.
Het doel van175a
het programma
is omweken)
de trend
van- 11:30
Wilhelminasingel
- Donderdag (even
10:00
Zelfregiecentrum
eenzaamheid
te doorbreken. Ook de gemeente Weert heeft zich bij
Roermondsewegaangesloten.
64 - Donderdag (laatste van de maand) 10:00 - 12:00
dit actieprogramma

Vanaf
1 juli kunnen
inwoners
van Nederweert
en Weert
De kinderen
keken naar
het interactieve
spel van Helder
Theater
en praatten
mee met de spelers.
Een leerkracht
weer
terecht
voor ondersteuning
bij thuisadministrazei: Hiervoor
”Het geeftiseen
praktisch
beeld vangestart
(verborgen)
tie.
een
samenwerking
tussen de
armoede en het onderwerp spreekt ze heel erg aan”.
vrijwilligers,
de
gemeenten,
Punt
Welzijn
en
Algemeen
Op de vraag van de speler of ze aan haar beste vriend
Maatschappelijk
moet vertellen dat Werk.
het thuis financieel niet goed gaat,
antwoordde een jongetje: “Ja, ik heb dat ook gedaan.

En nu is
het veel makkelijker
om weer mezelf
te Punt
zijn.” Welzijn
David
Winkelmolen,
projectcoördinator
van
legt het belang van het project uit: “Armoedebestrijding
Naast het theater volgden alle kinderen 3 workshops.
is
belangrijke
activiteit
beideblind
gemeenten.
Deeen
workshop
Proeverij,
waarinvan
kinderen
een A-merk
Onze
helpen mensen
hun administratie
en eenvrijwilligers
huismerk vergelijken,
was eendie
succes.
Smaak
niet
goed
op orde
hebben.enZe
overzicht
in alle
en prijs
werden
besproken
debrengen
keuze welke
je dan zou
kopen. Eenen
meisje:
de goedkope
chips, aan
wantom de
papieren
leren “Ik
deneem
inwoner
vaardigheden
dan kan ik 3 zakken
voor hetzelfdeweer
geld kopen.
(financiële)
thuisadministratie
zelf te doen. De
En die is ook lekker.”
Vrijwilliger Alouis Heijmans samen
vrijwilligers doen dit na een verwijzing van de gemeente
met een inwoner aan de slag
of
Maar
je kunt
natuurlijk
Ookeen
de hulpverlener.
andere workshops
over
wonen,
voeding, ook
geld,zelf bij andere de QuietKids, een stripboekje over armoede.
ons
aan de bel
trekken.
Daarnaast
werken
samen met
instanties zoals
hetdaar een lesbrief bij ontvangen
De leerkrachten
hebben
groepsdruk,
pesten
etc. vielen
in de smaak.
Nawe
afloop
kregen de kinderen
een goodiebag
onder
en kunnen
het onderwerp verder
in de klas behandelen.
Algemeen
Maatschappelijk
Werkmee
voormet
vrijwilligerscursussen
en ondersteuning
van inwoners.”

Carla, één van de ervaren vrijwillige coördinatoren, vertelt dat elk verhaal anders is. “In het begin gaan
we met de inwoner thuis kijken waar alle administratie is en proberen we samen orde te scheppen. De
inwoner blijft altijd zelf verantwoordelijk. Het mooiste van dit vrijwilligerswerk is als je ziet dat iemand
inzicht krijgt in zijn administratie. Inwoners weten het vaak even niet meer. En als er schulden zijn
brengt dat stress met zich mee. In het traject zie je mensen dan langzaam veranderen, dáár doe je het
voor. Als je na een tijd alleen nog langskomt om koffie te drinken, dan weet je dat je klaar bent”, zegt ze
met een glimlach.
Stel je voor, je woont met je gezin in Syrië en daar breekt een oorlog uit. Je bent moeder in een gezin
Kim
van deen
inwoners
die hulp
bij demoeten
gemeente.
“Voor een
ging ikineen
lening
aan. daar
met is4 een
kinderen
jij, je man
en jezocht
kinderen
vluchten.
Je aanbouw
had het goed
Syrië.
Je was
Toen ging mijn relatie over en stond ik er ineens alleen voor. De schulden stapelden zich op en ik zag
lerares
wiskunde
leefde
samen
met hebben
je familie.
laat noodgedwongen
alles achter
en op
moet in
geen
uitweg
meer.” en
Carla
en een
vrijwilliger
allesJesamen
met Kim in kaart gebracht.
“Ik heb
Nederland
een
nieuw
bestaan
Hoe moeilijk
is het danNuom
te jaar
vertrouwen
opikjezelf,
zich
best een
goede
baan,
maar opbouwen.
moest mijn levensstijl
aanpassen.
een
verder ben
bijna dat
van je dit
de
schulden
af.” Wat
ze anderen
mee
aankunt
en dat
er nog
toekomst
is?wil geven: “Schaam je niet en klop aan voor hulp!”

Wmo ondersteuning biedt
Jenan Abeid een ﬁjne toekomst

Dit isjeinbehoefte
het kort hoe
toenbij42-jarige
Jenan Abeid
in 2017 in Weert
kwam. Jenan
kwam
in contact
Heb
aandehulp
je (financiële)
administratie?
Of wilterecht
je misschien
zelf ook
vrijwilliger
met een taalcoach van Punt Welzijn. De taalcoach zag dat Jenan vastliep in onze samenleving, een voor haar
worden?
dan
contact
op gebruiken.
via 0495-697900
of thuisadministratie@puntwelzijn.nl.
onbekendeNeem
cultuur
met
vreemde
De taalcoach
heeft Jenan aangemeld bij de gemeente zodat zij
begeleiding kon krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo.
Al-Osra Zorg & Welzijn heeft de melding van Jenan opgepakt. Sadia Arissa is de begeleidster van Jenan en samen
hebben ze al veel kunnen bereiken. Jenan vertelt dat ze veel van Sadia geleerd heeft waardoor haar leven in Weert
is verbeterd en haar zelfvertrouwen is toegenomen: ”Ik wilde alles perfect doen en weet nu dat het beter is om
prioriteiten te stellen. Hierdoor ervaar ik minder stress. Binnenkort start ik een opleiding en ga werkervaring op
doen als intermediair”. Tip van Jenan: sta open voor hulp om te leren en neem ook zelf verantwoordelijkheid.

Weerter Minimagroep
Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11 - Maandag 2 december (ieder kwartaal)
Iedereen
voelt
zich wel eens eenzaam of alleen. Wat eenzaamheid
13:00
- 15:00
is, hoeWeerter
het voelt
en wat het met je doet is voor iedereen anders.
Minimagroep
Keenterhart,
Sint Jozefskerkplein
3 - voor
Woensdag
27 november
Eenzaamheid
is vooral
een probleem
mensen
die het sterk of
(iedervoelen.
kwartaal)
18:30
- 20:30
langdurig
Kort
gezegd,
wanneer eenzaamheid je ongelukkig

maaktBlijf
of het
belemmert
je functioneren.
niettoe!
aan mensen
nietjemet
vragenin
thuis
zitten. Kom Het
naarisons
je klaar.
te zienWij
of staan
zij zichvoor
eenzaam
voelen. Er wordt weinig over gepraat. Het
kan voelen als eigen falen als je eenzaam bent. Samen kunnen we
eenzaamheid wél bespreekbaar maken en er zo ook wat aan doen.

Taalhuis Weert - 1 jaar later...

Eenzaamheid
doorbreken
Op woensdag 5 september
2018 werd het Taalhuis geopend in het

Wethouder
Sterk:
“WaarHet
eenzaamheid
veel mensen eerst
Bibliocenter
in Weert.
Taalhuis is voor
een ontmoetingsplek
voor iedereen
diever-van-mijn-bed-show
ondersteuning zoekt op gebied
van taal,
rekenen of digitale
een
leek, hebben
Weertenaren
nu doorvaardigheden
de
en richt zich op inwoners
die de wat
Nederlandse
taal (nog)
coronamaatregelen
zelf ervaren
het betekent
als je niet,
geenofofniet meer
zo goed
beheersen.
weinig
(fysiek)
contact hebt. Hopelijk inspireren die ervaringen
omZoouderen
-die
al veel o.a. wekelijks een taalcafé. Zo wordt samen onder
verzorgt het Taalhuis
langer
eenzaam
zijnte de Nederlandse taal geoefend door te praten over
het genot van een drankje
allerleiDe
onderwerpen.
Het taalcafé wordt inmiddels door 20 tot 25 mensen
helpen.
actie Corona
per Weert
week bezocht.
Het Taalhuis verzorgt ook gratis taallessen, die wekelijks
Hulp
is een mooi
worden gegeven.
2019 hebben ruim 80 mensen deze taallessen gevolgd.
voorbeeld.
In korteIntijd
Bij het Taalhuis kun je ook terecht voor cursussen op gebied van basis
hebben
vrijwilligers deof het omgaan met websites van de overheid met
computervaardigheid
krachten
gebundeld
behulp van
DigiD. Hetentaalhuis is gevestigd in het Bibliocenter,
Wilhelminasingel
250weindie
Weert, telefoonnummer 088-2432000.
hulp
geboden. Laten
Tel mee
metenthousiasme
Taal!
inzet
en het
vasthouden, samen Eén
tegen eenzaamheid.
We weten nu hoe
belangrijk dat is.”

Een inwoner van Weert
meldt zich bij De Vraagwijzer

Wil je ook meedoen? Kijk dan op www.eentegeneenzaamheid.nl.

Mijn oudste dochter zit op het voortgezet onderwijs, waar geregeld buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd. Hiervoor wordt een eigen bijdrage
van de ouders gevraagd. Ik heb een laag inkomen waardoor ik deze bijdrage
niet kan missen maar ik wil wel graag dat mijn kind mee kan doen. Wat nu?

SkereTijden: een onlineplatform vóór en dóór jongeren

SkereTijden is hét social media kanaal dat bedoeld is om jongeren wegwijs te maken in de wereld van volwassen worden. En van alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken.
De content wordt gecreëerd door jongeren zelf, omdat zij weten hoeveel er op je afkomt als je volwassen wordt. Wij denken mee

De medewerker van De Vraagwijzer wijst de ouder op 2 mogelijkheden:
1. Aanvraag voor de Meedoenbijdrage bij de gemeente. Die geldt voor alle
leden
van een huishouden met een gezamenlijk
tot 130% van
Jongerenambassadeurs
aan hetinkomen
woord:
hetFenna:
sociaal“Toen
minimum
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met
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bijstandsuitkering
krijgen
ik hoorde over het idee van dit platform was
ik dit
automatisch jaarlijks uitgekeerd).
gelijk enthousiast. Ik word bijna 18 jaar dus ik ben de doelgroep
2. Contact leggen met Stichting Leergeld. Leergeld helpt met sportschoenen,
Het is voor
ook goed
te even
wetengeen
watgeld
er nuvoor
eigenlijk
eenzelf.
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ofmij
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alsom
daar
is.
op mij
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tof
Eenallemaal
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thuis om Hoe
de situatie
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kan jouw
nu niet
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kanleert.
is het dat Waar
je anderen
kankind
helpen
wanneer
je er zelf En
ookwat
van
Leergeld
voorwordt
jou doen?
Je hoeft
dus niet naar een loket. In aanmerking
Iedereen
er wijzer
van!”

Skere Tijden is nog op zoek naar ambassadeurs!
Dusss ben jij...:
• tussen de 17 en 23 jaar?
• goed in het delen van info,
lifehacks & pro tips op social media?
• gemotiveerd om content te posten
waar anderen iets aan hebben?
Dan zoeken we jou!

Quint: “Binnen SkereTijden heeft iedereen zijn eigen interesses
waarin hij of zij wil bijdragen. Ik persoonlijk vind het interessant
of via
06-16534054.
om te focussen op de oudere doelgroep (20+). Dit
omdat
er veel
onduidelijkheid heerst als je op jezelf woont omtrent kosten,
verzekeringen en dergelijke. Door het platform is het makkelijker
een overzicht te creëren met taken die gedaan moeten worden.”

Ontdek de Instagram- en Facebookpagina
van Skere Tijden Weert voor meer informatie.
www.instagram.com/skeretijden_weert
www.facebook.com/SkereTijdenWeert

Iets betekenen voor een ander,
levert meer op dan je denkt

GEMEENTE WEERT Postbus 950 - 6000 AZ Weert - T 0495-57 5000 - www.weert.nl
@gemeenteWeert
Aan de tekst van ‘Samen leven in Weert’ kunnen geen rechten worden ontleend.
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