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Wmo ondersteuning biedt 
Jenan Abeid een fi jne toekomst
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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.

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.

Kansen voor jongeren: er kan meer dan je denkt!
Waarom wilde je graag met honden gaan werken?
“Ik ben opgegroeid met honden. Zoals gezegd heb ik 
geen makkelijke jeugd gehad, de hond was er altijd 
voor me.”

Hoe ziet een dag er bij Joekelz voor jou uit? 
“Ik sta ‘s ochtends om 05.00 uur op. Een grapje dat ik 
altijd maak is dat ik eigenlijk mijn hele leven al vroeg 
wakker ben. Waarschijnlijk komt dat omdat ik om 
06.00 uur ‘s ochtends ben geboren en daardoor zo’n 
vroege vogel ben. 
Om 07.00 uur ben ik op het werk en begin ik met 
voeren. Alle voerbakken staan op tafel en klaar op 
naam van de hond. Vervolgens gaan alle honden naar 
buiten en begin ik met de kamers schoon te maken. 
Door de dag heen sta ik klanten te woord en probeer 
tussendoor zoveel mogelijk kamers schoon te houden. 
Het contact met de klanten gaat over van 
alles: van het gedrag van de honden tot aan 
medicatie, maar ook een gezellig babbeltje hoort erbij.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
“Ik wil nog graag een grote sprint maken. Ik heb het 
gevoel alsof ik nog niet alles bereikt heb. Maar dat 
komt ook door hoe ik zelf in elkaar zit. Ik ga er 100% 
voor, maar wil er dan nog een schepje bovenop doen. 
Ik heb ooit een quote gelezen die me altijd is bijge-
bleven: ‘Comfortabel zijn maakt dat je jezelf verliest’. 
Dit gevoel zorgt ervoor dat ik altijd vooruit wil. 
Ook zou ik graag zelfstandig willen wonen. Op dit mo-
ment kan dat nog niet, maar ik ben hoopvol voor de 
toekomst.”

Giovanny, wat heb je voor een opleiding gedaan? 
“Ik ben gestart zoals ieder ander op de basisschool. 
Door vele verhuizingen en een moeilijke thuissitu-
atie is het niet gelukt om de middelbare school af te 
maken. Wel heb ik tussen mijn 15de en 17de jaar via 
de Jeugdzorg nog wat opleiding gekregen. Daar was 
veel structuur en duidelijkheid. Dat vond ik wel fijn.”

Kun je vertellen hoe je in Weert terecht
 bent gekomen?  
“Ik woonde eerst bij mijn moeder. Daar waren veel 
problemen. Op een gegeven moment werd het zo erg 
dat ik het anders wilde gaan doen. Ik heb toen hulp 
gevraagd bij gemeente Roerdalen en heb een indica-
tie voor ambulante begeleiding gekregen.  
Ik wilde graag begeleid wonen in een groep, maar wist 
niet goed waar of in welke groep. Uiteindelijk heb ik 
voor een begeleid wonen groep in Weert gekozen.  
Hierdoor woon ik wel dicht in de buurt van mijn 
familie, maar ook ver genoeg om voldoende afstand te 
kunnen bewaren. 

Toen de huisvesting was geregeld, heb ik een uitkering 
aangevraagd bij de gemeente Weert en ben ik in thera-
pie gegaan om hulp te krijgen bij mijn problemen. 
Omdat ik graag iets om handen wilde hebben, ben ik 
gaan kijken voor vrijwilligerswerk. Zo kwam ik terecht 
bij Joekelz, een hondencentrum in Budel. Het vrijwil-
ligerswerk ging zó goed  dat er na een tijdje, samen 
met Werk.Kom, is gekeken om het vrijwilligerswerk 
om te zetten naar een betaalde baan. Dit is gelukt en 
nu heb ik een contract voor 24 uur per week.”

Kun je moeilijk rondkomen 
omdat je energielasten 
heel hoog zijn?
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Kun je wel wat ondersteuning gebruiken 
bij het vinden van een oplossing?

De Vraagwijzer wijst je de weg in de wereld van 
regelingen en voorzieningen op het gebied 
van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. 
De Vraagwijzer onderhoudt contact met alle 
mogelijke aanbieders op deze gebieden.  
De medewerkers van De Vraagwijzer informeren 
en adviseren je gratis, stellen jouw belang 
centraal én stellen jouw privacy voorop.  

Durf te vragen, wij helpen je graag verder! 

Bel 0495-575 000 
van 08.30 tot 12.30 uur 

bereikbaar
vraagwijzer@weert.nl
www.devraagwijzer.nl

Een nieuwe plus in de 
dienstverlening van Werk.Kom

“Op 1 november start bij Werk.Kom onze 
nieuwe Jobcoach Plus. Hierdoor maken we onze 
dienstverlening nog beter!”, vertelt Fallon Raven 
enthousiast. Fallon is jobhunter jongeren 
bij Werk.Kom.

Fallon legt uit: “De gewone jobcoach houdt zich 
alleen bezig met het begeleiden van de jongere 
binnen de werksituatie. Maar als jongeren vastlopen 
op andere onderdelen van hun leven, heeft dat 
ook invloed op het functioneren op het werk. De 
Jobcoach Plus is er om de jongere bij die moeilijke 
situaties te begeleiden, zoals bijvoorbeeld wonen, 
geldzorgen of problemen thuis. Zo kunnen we 
jongeren nog beter helpen.”

Ook verstevigt de Jobcoach Plus het netwerk om de 
jongere heen: denk bijvoorbeeld aan contact met 
scholen of hulpverlening. De coach is regelmatig 
aanwezig op de werkvloer en ook daarbuiten. Fallon: 
“En hij is ook nog een buddy. Het doel: ervoor zorgen 
dat de jongere uiteindelijk samen met zijn netwerk 
zelf de baan kan behouden.” Een mooi streven.

Interview met Giovanny, 20 jaar 
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