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Opvoeding een uitdaging

Taalhuis Weert - 1 jaar later...

Vragen?

Wmo ondersteuning biedt
Jenan Abeid een ﬁjne toekomst

Nieuwe ondersteuning
in coronatijd

Dit jaar is ons leven opeens flink beïnvloed door corona en
alle maatregelen. Vanaf maart 2020 moesten de meeste

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel?
Kijk dan op www.puntwelzijn.nl.
Ook kun je ons bellen op (0495) 697 900
of mailen via info@puntwelzijn.nl.

Stel je voor, je woont met je gezin in Syrië en daar breekt een oorlog uit. Je bent moeder in een gezin
met 4 kinderen en jij, je man en je kinderen moeten vluchten. Je had het goed in Syrië. Je was daar
lerares wiskunde en leefde samen met je familie. Je laat noodgedwongen alles achter en moet in
Nederland een nieuw bestaan opbouwen. Hoe moeilijk is het dan om te vertrouwen op jezelf, dat je dit
aankunt en dat er nog toekomst is?
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.
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.

Week van de Mantelzorg
Mantelzorg is van ons allemaal. Je bent het, je wordt het
of je hebt er (ooit) een nodig. In Weert en Nederweert
wonen zo’n 20.000 mantelzorgers. Mensen die op wat voor
manier dan ook hulp geven aan iemand in hun omgeving.
Dit levert mooie momenten op, maar het kan ook zwaar zijn.
Zorgen voor een ander is vaak vanzelfsprekend. Toch is dit
onmisbaar en verdient het aandacht! Daarom organiseert
Punt Welzijn de Week van de Mantelzorg, in Weert en
Nederweert, van 2 t/m 10 november.
Deze week worden mensen die voor een ander zorgen in
het zonnetje gezet. Zij kunnen zichzelf aanmelden voor
een attentie of hiervoor aangemeld worden door een ander
die op deze manier waardering wil uiten.

Weerter cadeaubon

Dit jaar is er een cadeaubon ter waarde van €12,50 voor

Zo verzorgt het Taalhuis o.a. wekelijks een taalcafé. Zo wordt samen onder
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
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per e-mail
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Ook kun je tijdens
behulp van DigiD. Het taalhuis is gevestigd in het Bibliocenter,
Wilhelminasingel
250 in Weert,
telefoonnummer
088-2432000.
kantooruren
van 8.30
uur tot 17.00
uur bellen via het
Tel mee metlandelijke
Taal!
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Waar kun je terecht?

postcode door en wordt dan meteen doorverbonden met
het regionale meldpunt.
Omdat het gaat om hulpvragen waarbij géén sprake is van
een acute noodsituatie, is het meldpunt alleen overdag
direct bereikbaar. Tijdens de avond, nacht en in het
Een inwoner
van Weert
weekend kun je een bericht inspreken. De melding wordt
meldt dan
zich
bijkantooruren
De Vraagwijzer
tijdens
verder opgepakt en afgehandeld.
Is er wél sprake van een noodsituatie: neem dan contact
Mijn oudste dochter zit op het voortgezet onderwijs, waar geregeld buitenop met de huisartsenpost of bel 112.

schoolse 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?

mensen die zorgen voor iemand in Weert. Deze kanWij denken
mee
foto van MantelzorgNL
ingeleverd worden bij ondernemers die dit speciaalDe medewerker van De Vraagwijzer wijst de ouder op 2 mogelijkheden:
voor hen aanbieden. Zo kun je jezelf bijvoorbeeld 1. Aanvraag voor de Meedoenbijdrage bij de gemeente. Die geldt voor alle
leden van een huishouden met een gezamenlijk inkomen tot 130% van
trakteren op een vlaai, een mooi plantje of een
het sociaal minimum (mensen met een bijstandsuitkering krijgen dit
heerlijke lunch. Aanmelden kan tot 8 november. Ook automatisch jaarlijks uitgekeerd).
in Nederweert ontvangen mantelzorgers jaarlijks een
2. Contact leggen met Stichting Leergeld. Leergeld helpt met sportschoenen,
cadeaubon, deze actie heeft plaatsgevonden in juli. een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is.

Attentie voor jong en oud

Op 10 november worden mantelzorgers in beide
gemeentes door vrijwillige bezorgers aan huis verrast
met een leuke attentie. Speciaal voor jongeren tot
25 jaar is dit een goed gevulde goodiebag. Laat je
verrassen en meld jezelf of een mantelzorger uit jouw
omgeving aan. Dit kan tot 2 november.
Aanmelden of meer informatie? Kijk op
www.puntwelzijn.nl/weekvandemantelzorg

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

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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Aan de tekst van ‘Samen leven in Weert’ kunnen geen rechten worden ontleend.

9

