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Kindercongres ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’
Gemeentep
Gemeentepo
olis

Ervaringen in coronatijd
Schulddienstverlening
ook buiten het Stadhuis

Wist je dat het team Schulddienstverlening ook spreekuren houdt op

gesprek
de burgemeester
Op 24 oktober kwamen ruim 600 kinderen van groep 7 en 8 naar het theatergebouw op het AZC
locatie?In
Je kunt
ons vindenmet
op de volgende
locaties en momenten:
Theo Bovens gaat in elke Limburgse gemeente
De
gemeentepolis
is een collectieve
voor en een
Interesse
in de
gemeentepolis? AlgemeenGouveneur
voor
een heus kindercongres.
Een zorgverzekering
drukte van jewelste
heel waardevolle
dag.
Maatschappelijk
Werk
samen
met de burgemeester
in gesprek met een burger
mensen met een laag inkomen en met een chronische
Vogelsbleek 10 - Woensdag (oneven weken) 15:30 - 17:00
Op www.gezondverzekerd.nl/weert vind je alle
over
de
invloed
van
corona
op
het leven. Zo ook in Weert.
ziekte
of
beperking.
De
gemeentepolis
is
voordeliger
De kinderen keken naar het interactieve spel van Helder
Wonen Limburg
informatie over de pakketten, zoals:
Burgemeester
Ina Leppink-Schuitema
had een
aangenaam
dan
eenen
“normale”
zorgverzekering
enEen
bestaat
uit een
Theater
praatten mee
met de spelers.
leerkracht
Wilhelminasingel
175a - Donderdag
(even weken) 10:00
- 11:30
- Een digitale brochure met de pakketten en
zei: ”Het geeft een praktisch
beeld van (verborgen)
Zelfregiecentrum
gesprek met mevrouw Norah , een alleenstaande moeder
basisverzekering
en een aanvullende
verzekering. De
handige informatie.
armoede en het
onderwerp spreekt
heel erg aan”.
Roermondseweg
uit Weert.64 - Donderdag (laatste van de maand) 10:00 - 12:00
aanvullende
verzekering
is vaak ze
uitgebreid
met extra
Wat je betaalt voor de pakketten.
Op de vraag van de speler of ze aan haar beste vriend
Weerter Minimagroep
vergoedingen zoals brillen, fysiotherapie en medicijnen.
moet vertellen dat het thuis financieel niet goed gaat,
Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11 - Maandag 2 december (ieder kwartaal)
- Een overzicht van de vergoedingen per pakket.
Norah is heel openhartig en vertelt met veel energie en
Zorgverzekeraars
CZ en “Ja,
DSWikbieden
samenwerking
met
antwoordde een jongetje:
heb datin
ook
gedaan.
- Een handige keuzehulp. Bekijk op je gemak welk 13:00 - 15:00
de
gemeente
Weert
een gemeentepolis
En nu
is het veel
makkelijker
om weer mezelfaan.
te zijn.”
Weerter enthousiasme
Minimagroep over haar werk: “Ik werk voornamelijk met
pakket het beste bij je past. Je vult in voor welke
Keenterhart,
Sint Jozefskerkplein
3 - Woensdag
dakloze
jongeren en begeleid
hen27
omnovember
hun zaken weer op
Wist je dat de gemeentepolis ook een aantal preventieve
zorgkosten je verzekerd wilt zijn en ziet vervolgens (ieder kwartaal) 18:30 - 20:30
Naast het theater
volgden
allebijvoorbeeld:
kinderen 3 workshops.
de rit te krijgen. Door corona zijn sommige jongeren ook
vergoedingen
kent?
Zoals
welk pakket daar het beste bij past.
De workshop Proeverij, waarin kinderen blind een A-merk
wel bang om besmet te raken. En dat terwijl ze al zorgen
en een huismerk vergelijken,
was een succes. Smaak
Beweegprogramma
- Je kunt als je wilt meteen overstappen naar een Blijf niet met vragen thuis zitten. Kom naar ons toe!
genoeg
hebben.
Wij
staan
voor je
klaar. Ook merk ik dat het voor mijn cliënten
enIsprijs
werden
besproken
en dezodat
keuze
welke je dan
zou
ander pakket. CZ of DSW regelt dan de opzegging
gericht
op motivatie
en coaching
de verzekerde
op verantwoorde
moeilijker is om in deze tijd aan een baan te komen.”
wijze
zelfstandig
Vergoeding
bij aandoeningen:
kopen.
Een
meisje:kan
“Ikblijven
neembewegen.
de goedkope
chips,
want
van je huidige verzekering.
artrose in heup en/of knie, COPD, diabetes mellitus type 2, coronaire
dan
kan
ik 3 osteoporose,
zakken voor
hetzelfde
geld kopen.
Naast haar parttime baan heeft Norah de zorg voor haar 9
hartziekten,
oncologie,
overgewicht
en obesitas bij kinderen.
Je hoeft niets te doen als je je huidige 		
En die is ook lekker.”
jarige dochter. Ze is blij dat ze tijdens de lockdown in het
gemeentepolis wilt behouden.
voorjaar haar werkzaamheden kon voortzetten en haar
Preventief
onderzoek
Op woensdag 5 september 2018 werd het Taalhuis geopend in het
andere de QuietKids, een stripboekje over armoede.
Ook de andere workshops over wonen, voeding, geld,
ondanks
de maatregelen
naar de opvang
Preventief
onderzoek
voor
onderzoek
naar
risicofactoren
voor
Bibliocenterdochter
in Weert.
Het Taalhuis
is een ontmoetingsplek
voor kon.
iedereen
De leerkrachten
hebben daar
eende
lesbrief
bij ontvangen
groepsdruk, pesten etc. vielen in de smaak. Na afloop
Meer informatie
over
verzekeringsvoorwaarden
2021
hart- en vaataandoeningen.
die ondersteuning zoekt op gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden
kregen de kinderen een goodiebag mee met onder
en kunnen het onderwerp verder in de klas behandelen.
vind je op www.cz.nl/voorwaarden of www.dsw.nl.
en richt zich op inwoners die de Nederlandse taal (nog) niet, of niet meer

Taalhuis Weert - 1 jaar later...

Gezondheidscursus

Cursussen gericht op het voorkomen van ziekten en/of bevorderen van
gezondheid of waarin verzekerde leert omgaan met ziekte. Hiermee is
verzekerde zelf in staat om gezondheid (lichamelijk of geestelijk) op peil te
houden en/of te verbeteren.

Heb je nog vragen?

Wmo ondersteuning biedt
Jenan Abeid een ﬁjne toekomst
Voedingsadvies

Advisering en begeleiding bij gewichtscontrole.

Zelfmanagementcursus

De Vraagwijzer van de gemeente Weert helpt
je graag om een goede keuze te maken. Maak
een afspraak via vraagwijzer@weert.nl of bel op
werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar
0495 575 000.

gerichtje
omwoont
zelfredzaamheid
verhogenin
zodat
verzekerde
zelf (een
StelCursus
je voor,
met jete gezin
Syrië
en daar
breekt een oorlog uit. Je bent moeder in een gezin
deel van) de zorg kan verrichten. Doel van deze zelfmanagementcursussen
is om
met de eigen
chronische
aandoening
om te kunnen moeten
gaan en dusvluchten. Je had het goed in Syrië. Je was daar
met
4 beter
kinderen
en
jij,
je
man
en
je
kinderen
minder beslag te leggen op formele zorg.

lerares wiskunde en leefde samen met je familie. Je laat noodgedwongen alles achter en moet in
Nederland
een nieuw
opbouwen.
Hoe moeilijk
is het dan
omKansrijk
te vertrouwen
jezelf,
dat je dit
In gesprek
metbestaan
Mitchel
en voorman
Mario
van
inopde
Wijk
aankunt en dat er nog toekomst is?

zo goed beheersen.

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
computervaardigheid of het omgaan met websites van de overheid met
behulp van DigiD. Het taalhuis is gevestigd in het Bibliocenter,
Wilhelminasingel 250 in Weert, telefoonnummer 088-2432000.
Tel mee met Taal!

“Mario is de eerste die me écht aan het werk heeft gekregen”

Dit is in het kort hoe de toen 42-jarige Jenan Abeid in 2017 in Weert Mitchel.
terecht kwam.
Jenan
in contact
Net als
zijn kwam
collega’s
kwam hij echt tot bloei in
“Een
vantaalcoach
de jongens
deWelzijn.
bus’ van
inzag
de Wijk
met een
van‘op
Punt
DeKansrijk
taalcoach
dat Jenan vastliep in onze samenleving, een voor haar
de
bus
van
Kansrijk
in
de
Wijk.
is
Mitchel. Hij
heeftmet
zichvreemde
in kortegebruiken.
tijd enormDeontwikkeld”,
onbekende
cultuur
taalcoach heeft Jenan aangemeld bij de gemeente zodat zij
Een inwoner van Weert
En hijdeisWmo.
het roerend met zijn voorman eens: “Mario is
vertelt
voorman
Mario vanuit
van Kansrijk
de Wijk. “Mitchel
begeleiding
kon krijgen
de Wet in
maatschappelijke
ondersteuning,
op jonge
moeder geworden. “Dat was een
meldt Norah
zichisbij
Deleeftijd
Vraagwijzer
de eerste in mijn leven die me écht aan het werk heeft
was ooit body builder, nu heeft hij een dikke buik.
moeilijke tijd. Zeker in de Marokkaanse cultuur word je als
Al-Osra
Zorg
&
Welzijn
heeft
de
melding
van
Jenan
opgepakt.
Sadia
Arissa
is
de
begeleidster
van
Jenan
en
samen
gekregen”,
bekent
hij.
“En
hopelijk
niet
de
laatste!”
Maar de lachspieren blijft hij bij ons in elk geval trouw
Mijn oudste alleenstaande
dochter zit op hetmoeder
voortgezet
waar geregeldGelukkig
buitenhebben ze al veel kunnen bereiken. Jenan vertelt dat ze veel van Sadia geleerd heeft waardoor haar leven in Weert
nietonderwijs,
altijd geaccepteerd.”
trainen”,
zegt
met een big smile.
De humor,”Ik wilde alles perfect doen en weet nu dat het beter is om
schoolse activiteiten
worden
georganiseerd.
Hiervoor
wordt
een
eigen
is verbeterd
enMario
haar zelfvertrouwen
is toegenomen:
had zij haar moeder om op terug te vallen. In deze tijdbijdrage
Oproep
Mario’s
ontspannen
leidinggeven
en de Binnenkort start
van de ouders gevraagd. Ik heb een laag inkomen waardoor ik deze bijdrage
prioriteiten
te stellen.manier
Hierdoorvan
ervaar
ik minder stress.
ik een opleiding en ga werkervaring op
bouwde
schulden
op.mijn
“Ikkind
wistmee
ookkan
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waarWat
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maarNorah
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graag dat
nu?
manier
hij henTip
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– wantstatotopen
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doen alswaarop
intermediair”.
van Jenan:
hulpze
om te lerenWelke
en neem
ook zelf verantwoordelijkheid.
kon krijgen. Pas toen mijn dochter 4 was en naar school
Mitchel
aan
het
werk
na
hun
periode
bij
Kansrijk
in
de
bereid te gaan voor Kansrijk in de Wijk – zorgen ervoor
Wij denken
ging,mee
kwam ik in aanraking met het Centrum voor Jeugd en
Wijk?! Neem vrijblijvend contact op met Werk.Kom
dat de jongens in de Servilliusstraat reclame maken bij
De medewerker
vanDie
Dehebben
Vraagwijzer
wijst de
ouder opIk2 heb
mogelijkheden:
Gezin.
mij goed
geholpen.
nu een leuke
om
de
mogelijkheden
te
bespreken
via
vrienden: “Ik zit op de bus bij Mario”.
1. Aanvraabaan,
g vooreen
de Mmooie
eedoedochter
nbijdrageen
bijben
de gook
emeweer
ente. schuldenvrij.”
Die geldt voor alle
khendriks@werkpuntkom.nl of 06-43844287.
leden van een huishouden met een gezamenlijk inkomen tot 130% van
Norah
lacht hier
trots bij.
is om ooit een
het sociaal
minimum
(mensen
metHaar
een droom
bijstandsuitkering
krijgen dit
Mitchel en de andere mannen –én vrouwen– van
Moeder-kind-centrum
op te zetten om jonge (tiener)
automatisch
jaarlijks
uitgekeerd).
Kansrijk in de Wijk werken hard om onze wijken schoon
2. Contactmoeders
leggen mete
t Sadviseren
tichting Leeen
rgete
ld. helpen
Leergeldbij
hehun
lpt mproblemen.
et sportschoenen,
te houden. Ze leren om structuur aan te brengen in
een ouderbijdrage
of contributie
daar even
geenvan
geldde
voor is.
Norah maakt
voor haar als
dochter
gebruik
hun dag en werken aan hun sociale vaardigheden. Het
Een medewerker
van Stichting
komt bijinjousamenwerking
thuis om de situatie
kledingdagen,
die doorLeergeld
de gemeente
uiteindelijke doel is om hun kans op een betaalde baan
te bespreken. Waar kan jouw kind nu niet aan meedoen? En wat kan
met lokale ondernemers worden georganiseerd. “Gelukkig
Leergeld voor jou doen? Je hoeft dus niet naar een loket. In aanmerking
in de maatschappij te vergroten. In drie bussen zie je
gingen de kledingdagen in het najaar door, ondanks
ze rondrijden door de wijken van Weert en Nederweert:
corona. Mijn dochter is heel blij met haar nieuwe kleren en
de bus van Mario, de bus van PSW en de bus van De
schoenen.”
Widdonckschool. Mario: ”Het is sjiek om te zien hoe goed
het onder elkaar klikt en hoeveel ze van elkaar leren.”
of via 06-16534054.
Enkele familieleden van Norah hebben het coronavirus
gehad. “Ik heb veel respect voor hoe mensen in het
Onlangs kwam het Kansrijk Magazine uit. Een van de
algemeen omgaan met alle maatregelen en beperkingen.”
pakkende verhalen uit dit tijdschrift is het verhaal van

Iets betekenen voor een ander,
levert meer op dan je denkt
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Aan de tekst van ‘Samen leven in Weert’ kunnen geen rechten worden ontleend.
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