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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.

ONDERSTEUNING BIJ DE WMO-AANVRAAG
Iedereen die een vraag heeft op het gebied van Wmo, 
Jeugd- of Participatiewet kan kosteloos een beroep 
doen op cliëntondersteuning. Anneloes Hannen is één 
van de sociaal juridisch cliëntondersteuners bij het 
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. 
Zij helpt inwoners bij de meest uiteenlopende vragen. 
Hier deelt ze het verhaal van Henk en Marja.

Anneloes ontmoette het koppel in verband met 
de aanvraag voor hulp in de huishouding. Henk 
(81) is COPD patiënt en daarom was Marja (78) 
verantwoordelijk voor het huishouden. Tijdens 
één van hun fietstochten kwam Marja vervelend 
ten val en brak daarbij haar heup. Het stel besloot 
een schoonmaakbedrijf in te huren om te helpen 
bij het huishouden. Een dure, maar noodzakelijke 
oplossing.

Hulp in de huishouding
Een kennis wees Henk en Marja op de mogelijkheid 
van hulp in de huishouding via de gemeente. Dit zou 

voor hen een stuk goedkoper zijn. Cliëntondersteuners 
kunnen helpen bij zo’n Wmo-aanvraag.

‘Ik heb me vervolgens verdiept in alle wetten en regels 
met betrekking tot de Wmo. Ik begrijp heel goed dat 
inwoners soms door de bomen het bos niet meer zien. 
Aan ons de taak om hen dan hierbij te helpen.’

Anneloes vond een uitspraak van een rechter die veel op 
de situatie van Henk en Marja leek. ‘Zulke jurisprudentie 
is leidend bij het beoordelen van aanvragen. Uit deze 
stukken bleek dat de Wmo-aanvraag in deze situatie 
kon worden gehonoreerd. We hebben deze informatie 
aangeleverd bij de Wmo-regisseur en zijn samen 
opnieuw aan tafel gegaan.’ 

Zo kon na onderzoek en beoordeling de Wmo aanvraag 
worden toegekend. 
Een enorme opluchting voor het echtpaar. ‘Nu kan Marja 
zich helemaal richten op haar revalidatie, zodat zij en 
Henk zo snel mogelijk weer samen op pad kunnen.’

Heb je een laag inkomen en 
hoge medische kosten? 

En wil je voor lage kosten 
uitgebreid verzekerd zijn? 
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Dan is de Collectieve Zorgverzekering voor 
Minima misschien wel iets voor jou. Kijk op 
www.weert.nl/collectieve-zorgverzekering
of kom langs bij De Vraagwijzer.

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

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

STRESS DOOR GELDZORGEN
HOE GA JE HIER BINNEN 
HET GEZIN MEE OM?
Steeds meer gezinnen dreigen financieel in de knel 
te komen. Alles wordt duurder en daardoor maken 
steeds meer ouders zich zorgen of zij het einde van 
de maand wel halen. En met de feestdagen in het 
vooruitzicht worden deze zorgen alleen maar groter. 
Met als gevolg? Stress.
Geldzorgen zijn stressvol voor ouders, maar ook 
voor het gezin. Je wilt je kind niet lastig vallen 
met jullie situatie, maar merkt wel dat je stress 
voelt. Hoe kun je hier het beste mee omgaan?

Praat erover met je kind(eren)
Geldzorgen kunnen een gevoel van schaamte geven, 
ook bij kinderen en jongeren. Doorbreek het taboe 
en maak dit thema bespreekbaar in het gezin. Zo 
laat je zien dat het niets is om je voor te schamen of te 
moeten verbergen. Wees ook eerlijk tegen je kinderen 

als jullie iets niet kunnen doen omdat het te duur is. 
Geef daarbij wel altijd aan dat het niet hun schuld is 
en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de oplossing.

Het allerbelangrijkste voor kinderen is dat ze thuis 
liefdevol opgroeien. Jouw liefde voor jouw kinderen 
is veel belangrijker dan de spullen die ze krijgen 
of de activiteiten die je met ze doet. En gelukkig 
zijn er ook veel dingen die je samen kunt doen die 
(bijna) geen geld kosten. Mooie herinneringen zijn 
onbetaalbaar!

Doe het niet alleen
Trek aan de bel bij andere ouders die je kent en praat er 
samen over. Je kunt ook vrijblijvend terecht bij 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG ML). Deze 
ondersteuning is gratis voor inwoners van Weert. 
Doe dit, zeker wanneer je merkt dat de spanningen 
thuis oplopen en het invloed heeft op de slaap of 
incasseringsvermogen van jou en/of jouw gezinsleden. 

Webinar ‘’Omgaan met geld”
Op donderdag 12 januari 2023 om 20.00 uur houdt 
het CJG een webinar over “Omgaan met geld”.
Het CJG gaat dan in op de achtergrond van 
geldzorgen en geeft je tips hoe jij ermee om kunt 
gaan.  Je kunt je aanmelden voor de webinar door 
een mailtje te sturen naar info@cjgml.nl. 
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