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Kindercongres ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’

In gesprek met Ali Kiwiz

Op 24 oktober kwamen ruim 600 kinderen van groep 7 en 8 naar het theatergebouw op het AZC
voor een heus kindercongres. Een drukte van jewelste en een heel waardevolle dag.
Ali Kiwiz vluchtte 26 jaar geleden vanuit Koeweit naar
Nederland.
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Wmo ondersteuning biedt
Jenan Abeid een ﬁjne toekomst

Schulddienstverlening ook buiten het Stadhuis
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Taalhuis Weert - 1 jaar later...
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het genot van een drankje de Nederlandse taal geoefend door te praten over
allerlei onderwerpen. Het taalcafé wordt inmiddels door 20 tot 25 mensen
per week bezocht. Het Taalhuis verzorgt ook gratis taallessen, die wekelijks
worden gegeven. In 2019 hebben ruim 80 mensen deze taallessen gevolgd.
Bij het Taalhuis kun je ook terecht voor cursussen op gebied van basis
computervaardigheid of het omgaan met websites van de overheid met
Stel je voor, je woont met je gezin in Syrië en daar breekt een oorlog uit. Je bent moeder in een gezin
behulp van DigiD. Het taalhuis is gevestigd in het Bibliocenter,
Wilhelminasingel 250 in Weert, telefoonnummer 088-2432000.
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Van 5 t/m 11 oktober vindt de landelijke Week van de Jonge Mantelzorger plaats. In deze week vragen we aandachtTelvoor
mantelzorgers en gaan hen extra waarderen. Imke Gijsen

Week van de jonge mantelzorger
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Een jonge mantelzorger is een kind dat, of jongere die opgroeit met een familielid met een lichamelijke of psychische ziekte, handicap of verslaving. Imke: “Dit kan een broertje met een licht
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Daarnaast is er op woensdag 7 oktober een boksclinic van meervoudig
Nederlands kampioen Aito Köster. En op dinsdag 6 oktober kunnen jonge
mantelzorgers een kijkje achter de schermen nemen bij paardensportcentrum Laar en een ritje maken op een pony.
Imke: “Deze activiteiten zijn bedoeld voor alle jonge mantelzorgers tot en
met 25 jaar in de gemeenten Weert en Nederweert.” Aanmelden kan via de
website van Punt Welzijn (www.puntwelzijn.nl), per mail via
mantelzorg@puntwelzijn.nl of telefonisch via 0495-697900.
Bovendien worden jonge mantelzorgers, die door iemand in hun omgeving
zijn aangemeld, verrast met een goodiebag met allerlei leuke spullen. “Ken jij
een jongere die voor een ander zorgt? Meld hem/haar dan aan voor deze toffe
goodiebag. Ze verdienen het!” Aanmelden kan via de website van Punt Welzijn.
Neem voor meer informatie contact op door te bellen naar 0495-697900 of
te mailen naar mantelzorg@puntwelzijn.nl.

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

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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