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Kindercongres ‘Gelijke kansen voor alle kinderen’

Wmo ondersteuning biedt 
Jenan Abeid een fi jne toekomst
Wmo ondersteuning biedt Wmo ondersteuning biedt 

De kinderen keken naar het interactieve spel van Helder 
Theater en praatten mee met de spelers. Een leerkracht 
zei: ”Het geeft een praktisch beeld van (verborgen) 
armoede en het onderwerp spreekt ze heel erg aan”. 
Op de vraag van de speler of ze aan haar beste vriend 
moet vertellen dat het thuis financieel niet goed gaat, 
antwoordde een jongetje: “Ja, ik heb dat ook gedaan. 
En nu is het veel makkelijker om weer mezelf te zijn.”

Naast het theater volgden alle kinderen 3 workshops. 
De workshop Proeverij, waarin kinderen blind een A-merk 
en een huismerk vergelijken, was een succes. Smaak 
en prijs werden besproken en de keuze welke je dan zou 
kopen. Een meisje: “Ik neem de goedkope chips, want 
dan kan ik 3 zakken voor hetzelfde geld kopen. 
En die is ook lekker.”

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.

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.

Een inwoner van Weert 
meldt zich bij De Vraagwijzer
Mijn oudste dochter zit op het voortgezet onderwijs, waar geregeld buiten-
 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?

Wij denken mee
De medewerker van De Vraagwijzer wijst de ouder op 2 mogelijkheden:
1.  ella roov tdleg eiD .etneemeg ed jib egardjibneodeeM ed roov gaarvnaA     

leden van een huishouden met een gezamenlijk inkomen tot 130% van 
het sociaal minimum (mensen met een bijstandsuitkering krijgen dit 
automatisch jaarlijks uitgekeerd).

2.  ,neneohcstrops tem tpleh dlegreeL .dlegreeL gnithcitS tem neggel tcatnoC      
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.

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.

Taalhuis Weert - 1 jaar later...
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 
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!

KORT & BONDIG
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:

Algemeen Maatschappelijk Werk
Vogelsbleek 10 - Woensdag (oneven weken) 15:30 - 17:00
Wonen Limburg
Wilhelminasingel 175a - Donderdag (even weken) 10:00 - 11:30
Zelfregiecentrum
Roermondseweg 64 - Donderdag (laatste van de maand) 10:00 - 12:00
Weerter Minimagroep
Buurthuis Fatima, Nieuwstraat 11 - Maandag 2 december (ieder kwartaal) 
13:00 - 15:00
Weerter Minimagroep
Keenterhart, Sint Jozefskerkplein 3 - Woensdag 27 november 
(ieder kwartaal) 18:30 - 20:30

Blijf niet met vragen thuis zitten. Kom naar ons toe! 
Wij staan voor je klaar.

Weert Positief

Mijn Huis Op Maat: gratis woonadvies voor ouderen

Een deel van de mensen die regelmatig de huisarts be-
zoeken, heeft psychosociale problemen. Bijvoorbeeld 
als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen, relatie-
problemen, eenzaamheid of financiële zorgen. Dit uit 
zich vaak in klachten zoals somberheid, hoofdpijn of 
slapeloosheid. Een groot deel van deze groep hoeft 

risico op vallen toeneemt. Vaak wordt een beslissing 
om iets in de woning aan te passen pas genomen 
nádat er zich iets (vervelends) heeft voorgedaan. Het 
is verstandig om op tijd na te denken hoe je dat kunt 

hiervoor geen medicijnen of een doorverwijzing naar 
psychologische zorg, maar kan juist beter worden ge-
holpen met andere vormen van ondersteuning. Daar-
om is in Weert een proef gestart waarbij huisartsen 
samenwerken met sociaal werkers: Weert Positief. 

Elida Ortega is erg positief over de proef. “Door de 
samenwerking tussen de huisarts en Punt Welzijn ben 
ik met mijn vraag op de juiste plek gekomen. Als gevolg 
van een ziekenhuisopname was ik veel aangekomen 
en hier wilde ik iets aan doen. Samen met Punt Welzijn 
heb ik gekeken naar sportmogelijkheden. Nu ga ik drie 
keer per week aquagymmen. Het sporten geeft me ook 
meer sociale contacten. Ik ben zelf geen Limburgse, 
waardoor ik geen contacten had toen ik hier kwam 
wonen en daar wilde ik iets mee doen. Twee vliegen in 
één klap dus. 

Ook ben ik via Punt Welzijn in contact gekomen met 
het Algemeen Maatschappelijk Werk. Ik kan namelijk 
moeilijk ‘nee’ zeggen en wil beter voor mezelf leren 
opkomen. Daar ga ik nu een cursus voor volgen. 
Ik zit nu beter in mijn vel, ben vrolijker en heb meer zin 
om leuke dingen te ondernemen”. 

Ook deelnemende huisartsen zijn tevreden over 
de resultaten. Erik Dekker van huisartsenpraktijk 
Stramproy licht toe: “Met deze pilot leveren we de 
juiste zorg op de juiste plaats. Daarmee kunnen 
onnodige zorgkosten voorkomen worden. Wat ons 
betreft komt deze werkwijze beschikbaar voor elke 
praktijk in de regio”. 

voorkomen. Mijn Huis Op Maat kan hierbij helpen. ”
Jan heeft hier zelf ook ervaring mee: “Ik heb meer 
dan veertig jaar in hetzelfde huis gewoond. Toch 
hebben we toen samen besloten om te verhuizen 
naar een levensloopbestendige woning. Je kunt dan 
wel spreken van een soort rouwproces, vanwege alle 
herinneringen die je hebt. Dit proces wordt naarmate 
je ouder wordt alleen maar moeilijker, dus wacht vooral 
niet te lang. Zijn er eenmaal goede stappen gezet, dan 
vallen er veel zorgen weg”.

Aanmelden
Wil jij ook gratis woonadvies? Meld je dan aan via 
mijnhuisopmaat@puntwelzijn.nl of bel 0495-697900.  

Goede verlichting bij de trap, een duidelijk huisnum-
merbordje, houvast bij op- en afstapjes: zomaar wat 
handige tips van Mijn Huis Op Maat, zodat je zo lang mo-
gelijk plezierig in de eigen woning kunt blijven wonen. 

Jan van Susante is vrijwillig woonadviseur bij Mijn 
Huis Op Maat. Hij legt uit hoe het werkt: “Alle inwoners 
van Weert kunnen via www.mijnhuisopmaat.nl een 
Huistest invullen. Een vrijwillige woonadviseur kan je 
hierbij ook helpen. De woonadviseur komt vervolgens 
langs en beoordeelt samen met de bewoner de 
woning op veiligheid en comfort. Denk bijvoorbeeld 
aan inbraak-, brand- of valpreventie. Op basis hiervan 
ontvang je een persoonlijk woonadviesrapport, waarin 
alle verbeterpunten en mogelijke oplossingen op een 
rijtje zijn gezet.”

Jan legt uit waarom het zo belangrijk is om op tijd te 
beginnen: “Als je ouder wordt, komt ooit ook de tijd 
dat het lichamelijk of geestelijk minder goed gaat. 
Dat gebeurt niet van de een op de andere dag, maar 
is een proces. We worden kwetsbaarder, bijvoorbeeld 
doordat we minder stabiel bewegen en daardoor het 

Aangepaste dienstverlening
Door de coronamaatregelen heeft De Vraagwijzer 
tijdelijk geen open inloopspreekuur. In plaats daarvan 
zijn wij iedere ochtend telefonisch beschikbaar voor al 
jouw vragen. We hebben de afgelopen tijd ervaren dat 
wij je ook heel goed telefonisch op weg kunnen helpen 
met je (hulp)vraag. En lukt dat niet, dan maken wij een 
afspraak met je op het gemeentehuis.
Je kunt bij ons terecht met al je vragen over bijstand, 
Wmo, schulden, collectieve zorgverzekering, 
huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijk 
belastingen enzovoorts. Dus heb je een vraag of weet 
je niet waar je met jouw vraag moet zijn, neem dan 
vooral contact met ons op. 

Hoe kun je ons bereiken?
Wij zijn iedere ochtend van 8.30 tot 12.30 uur 
telefonisch bereikbaar via 0495 575 000 of per e-mail 
via vraagwijzer@weert.nl

Durf te vragen, wij helpen je graag verder

De Vraagwijzer
De Vraagwijzer 
maakt je wegwijs 
in de wereld van 
regelingen en 
voorzieningen op 
het gebied van 
wonen, welzijn, 
zorg, werk en 
inkomen.

Rotary Club doet ook mee
Ouderen helpen een huis op maat te maken past 
uitstekend binnen de doelstelling van de Rotary 
Club Weert-Land van Horne. Zij bieden graag een 
helpende hand aan de lokale gemeenschap. Leden 
van de Rotary gaan daarom aan de slag als vrijwillig 
woonadviseur.




