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Kindercongres ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’

Mantelzorger? Het geregel krijg je er gratis bij!

Schulddienstverlening ook buiten het Stadhuis

Wist je dat het team Schulddienstverlening ook spreekuren houdt op

Op 24 oktober kwamen ruim 600 kinderen van groep 7 en 8 naar het theatergebouw op het AZC
locatie? Je kunt ons vinden op de volgende locaties en momenten:
voor een heus kindercongres. Een drukte van jewelste en een heel waardevolle dag.
Als je zorgt voor iemand in je omgeving krijg je te maken
jou voorbereiden. We brengen de situatie samen met Algemeen Maatschappelijk Werk
VogelsbleekMantelzorgmakelaar
10 - Woensdag (oneven weken) 15:30 - 17:00
met een doolhof van regels en instanties. Niet vreemd
jou in kaart en kijken wat er geregeld moet worden.
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Taalhuis Weert - 1 jaar later...

Ook de andere workshops over wonen, voeding, geld,
groepsdruk, pesten etc. vielen in de smaak. Na afloop
kregen de kinderen een goodiebag mee met onder

andere de QuietKids, een stripboekje over armoede.
De leerkrachten hebben daar een lesbrief bij ontvangen
en kunnen het onderwerp verder in de klas behandelen.

Hulp bieden via beeldbellen
Wmo ondersteuning biedt
Jenan Abeid een ﬁjne toekomst

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
zo goed beheersen.

Zo verzorgt het Taalhuis o.a. wekelijks een taalcafé. Zo wordt samen onder

Beeldbellen blijven we na corona zeker doen. De het genot van een drankje de Nederlandse taal geoefend door te praten over
“Ik ben sinds eind 2019 cliënt van PSW Thuis in Weert”,
contacten duren wat minder lang dan wanneer de allerlei onderwerpen. Het taalcafé wordt inmiddels door 20 tot 25 mensen
vertelt Katie. “Mijn begeleidster Mia komt één keer
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Iets betekenen voor een ander,
levert meer op dan je denkt
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