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Vermoed jij ouderenmishandeling?
Dit is wat je kunt doen.
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Wmo ondersteuning biedt
Jenan Abeid een ﬁjne toekomst

Dit is in het kort hoe de toen 42-jarige Jenan Abeid in 2017 in Weert terecht kwam. Jenan kwam in contact
met een taalcoach van Punt Welzijn. De taalcoach zag dat Jenan vastliep in onze samenleving, een voor haar
onbekende cultuur met vreemde gebruiken. De taalcoach heeft Jenan aangemeld bij de gemeente zodat zij
begeleiding kon krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo.

Dementievriendelijke samenleving
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dementie makkelijker te maken. Hoe gaan we hier in Weert mee aan de slag? Dit en meer info vind je op
www.puntwelzijn.nl/dementie

Wereld Alzheimer Dag
Op maandag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt in de hele wereld aandacht
gevraagd voor de ziekte van Alzheimer en dementie en de impact van deze ziekte voor de persoon zelf
en voor zijn naaste. Ook in Weert schenken we aandacht aan Wereld Alzheimer Dag. Punt Welzijn en
RICK bezoeken op deze dag verschillende locaties waar veel ouderen wonen en verrassen hen met
een korte dans- en toneelvoorstelling.

Dementiewaaier
Op Wereld Alzheimer Dag wordt de dementiewaaier gelanceerd. Naast antwoorden op veel gestelde
vragen rondom dementie, lees je hierin tips over de omgang met iemand met deze ziekte. Heb jij in
jouw omgeving te maken met iemand met de ziekte dementie en zou jij hier meer over willen weten?
Bekijk de dementiewaaier vanaf 21 september op www.puntwelzijn.nl/dementie.
Ontvang je liever een papieren exemplaar? Neem contact op met Punt Welzijn via 0495-697900
of mantelzorg@puntwelzijn.nl.

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

Schulddienstverlening ook buiten het Stadhuis

Buurtcirkel

Wist je dat het team Schulddienstverlening ook spreekuren houdt op
locatie? Je kunt ons vinden op de volgende locaties en momenten:
Algemeen Maatschappelijk Werk
Vogelsbleek 10 - Woensdag (oneven weken) 15:30 - 17:00
Wonen Limburg
Wilhelminasingel 175a - Donderdag (even weken) 10:00 - 11:30
Zelfregiecentrum
Roermondseweg 64 - Donderdag (laatste van de maand) 10:00 - 12:00
Weerter Minimagroep
Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11 - Maandag 2 december (ieder kwartaal)
13:00 - 15:00
Weerter Minimagroep
Keenterhart, Sint Jozefskerkplein 3 - Woensdag 27 november
(ieder kwartaal) 18:30 - 20:30
Blijf niet met vragen thuis zitten. Kom naar ons toe!
Wij staan voor je klaar.

Taalhuis Weert - 1 jaar later...
Op woensdag 5 september 2018 werd het Taalhuis geopend in het
Bibliocenter in Weert. Het Taalhuis is een ontmoetingsplek voor iedereen
die ondersteuning zoekt op gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden
en richt zich op inwoners die de Nederlandse taal (nog) niet, of niet meer
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Een inwoner van Weert
meldt zich bij De Vraagwijzer
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?

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 inkomen tot 130% van
het sociaal minimum (mensen met een bijstandsuitkering krijgen dit
automatisch jaarlijks uitgekeerd).
2. Contact leggen met Stichting Leergeld. Leergeld helpt met sportschoenen,
een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is.
Een medewerker van Stichting Leergeld komt bij jou thuis om de situatie
te bespreken. Waar kan jouw kind nu niet aan meedoen? En wat kan
Leergeld voor jou doen? Je hoeft dus niet naar een loket. In aanmerking

of via 06-16534054.
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