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Kindercongres ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’

Heb jij ook geldzorgen?

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
waardevolle dag.Schuldhulproute
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antwoordde een jongetje: “Ja, ik heb dat ook gedaan.
En nu is het veel makkelijker om weer mezelf te zijn.”

Team Schulddienstverlening

De Vraagwijzer

Schulddienstverlening ook buiten het Stadhuis

Wist je dat het team Schulddienstverlening ook spreekuren houdt op
locatie? Je kunt ons vinden op de volgende locaties en momenten:
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Taalhuis Weert - 1 jaar later...

Wmo ondersteuning biedt
Jenan Abeid een ﬁjne toekomst

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.

Veranderen van zorgverzekering?
In de laatste paar weken van het jaar kun je wisselen
van zorgverzekering. Dan zijn namelijk de nieuwe
polissen en premies bekend. Weet jij nog niet welke
zorgverzekering de meest betaalbare verzekering is, die
aansluit op jouw zorgbehoefte? De VoorzieningenWijzer
kan je daar bij helpen!
De gemeente Weert werkt met de VoorzieningenWijzer.
De VoorzieningenWijzer is een programma waarin
gekeken wordt naar besparingen op de vaste
lasten en naar regelingen waar mensen gebruik van
kunnen maken. Gemiddeld levert de check van de
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Vanwege het coronavirus is De Vraagwijzer als
volgt bereikbaar
Bel 0495 575 000
Iedere ochtend van 8.30 tot 12.30 uur

Een inwoner van Weert
Mail ons via vraagwijzer@weert.nl
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2. Contact leggen met Stichting Leergeld. Leergeld helpt met sportschoenen,
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Waar kan jouw kind nu niet aan meedoen? En wat kan

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

Wij denken mee

Leergeld voor jou doen? Je hoeft dus niet naar een loket. In aanmerking

of via 06-16534054.
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