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Tips van Melanie

Niets laten liggen

Voorwoord
Aan alle inwoners van gemeente Beesel
We praten niet graag over geld. Hoeveel we verdienen, of we
het eind van de maand wel redden, we houden het liever voor
onszelf. Zeker in deze roerige tijden is grip op je financiële
situatie belangrijk.
Misschien denk je dat je de enige bent in je omgeving die
geldzorgen heeft. En dat je het allemaal alleen moet oplossen.
Niets is minder waar.
In de gemeente Beesel staan we ervoor om samen zaken aan
te pakken. Wil je hiermee aan de slag, dan staan er betrokken
inwoners en professionals voor je klaar. Van vrijwillige
thuisadministratie tot budgetbeheer, er zijn verschillende
manieren om samen je inkomsten en uitgaven op orde te
brengen.
In deze bewaarkrant lees je wat je kunt doen om grip op jouw
situatie te houden of te krijgen én waar je deze hulp kunt vinden.
Ook voor kleine besparingstips of een luisterend oor.
Hulp vraag je eigenlijk nooit te vroeg.
Zo krijg je overzicht en rust en houd je energie over voor leukere
dingen in je leven!
Bram Jacobs, wethouder Sociaal domein
Gemeente Beesel

Heb je geldzorgen? Het kan zijn dat je
de neiging hebt om te denken dat je het
zelf moet oplossen. Dat is niet waar; we
nodigen je van harte uit om hulp te vragen.
Oók als je nog niet alles alleen geprobeerd
hebt, óók als je denkt dat je het zelf nog
wel kunt oplossen. We kijken en denken
graag met je mee hoe jouw situatie weer
overzichtelijk wordt.

Melanie Rietmann is 33 jaar en woont samen met haar vier
kinderen in Beesel. Afgekeurd zijn voor werk en een tijdlang
dubbele lasten na de scheiding… het dwong haar om heel
goed op haar geld te passen, zoals ze dat leerde van haar
zorgzame ouders. Het is haar gelukt; ze heeft schulden
voorkomen en inmiddels kan ze af en toe iets leuks doen met
de kinderen. In deze krant deelt ze haar belangrijkste tips!
1. Schrijf álles op
Ik heb vanaf het begin alles opgeschreven wat er in kwam
en eruit ging. Hierdoor houd ik overzicht en geef ik nooit te
veel uit.
2. Pin je weekbedrag
Elke week pin ik contant het geld dat ik die week mag
uitgeven. Dat geeft overzicht. Ik leef zuinig, en hoef maar
zelden bij te pinnen.
3. Sparen
Ook met weinig geld kun je wat sparen, voor onverwachte
kosten en om iets op te bouwen. Wil je af en toe iets leuks
doen met je kinderen? Daar kun je bijvoorbeeld voor sparen
door muntjes van het contant geld in een potje te doen.
4. Spreid je betalingen
Bij de VGZ (en een aantal andere zorgverzekeraars) kun je
het eigen risico vooruitbetalen, met maandelijks een vast
bedrag. Wat niet is opgemaakt krijg ik terug aan het einde
van het jaar. Zo voorkom ik verrassingen.
En toen er eens een hoge energierekening kwam die ik
niet in één keer kon betalen, heb ik meteen gebeld om een
betalingsregeling te treffen.
5. Leef zuinig
Ik bespaar geld door gedrag:
- nooit de lampen aan laten staan
- gebruik maken van de nachtstroom met wassen
- eten bewaren voor de dag erna.
Maar ook door slim te kopen:
- check welke abonnementen en verzekeringen echt nodig
zijn en zeg de rest op of verklein het
- kijk goed welke spullen je echt nodig hebt
- koop tweedehands (en pimp het op) of koop met korting.
6. Verkoop wat je niet meer nodig hebt
Ik hou heel erg van op marktjes staan. Dus oude kleding
van mijn kinderen verkoop ik daar. Heb ik toch weer een
paar euro. Dat kan natuurlijk ook via marktplaats of zo.
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Vrijwillige
thuisadministratie

‘Als je bang bent voor verrassingen moet
je eigenlijk júíst hulp vragen’
Hij was net 60 toen hij zijn werk verloor bij de stroopfabriek en
in de WW terechtkwam. Ton Verboort: ‘Het UWV vroeg me om
te solliciteren, ik kreeg een ander inkomen, heel veel brieven van
instanties, … Er kwam veel op me af. Mensen waarschuwden me
voor wat er allemaal mis kon gaan. Ik werd er onrustig van en
overzag niet meer wat ik moest doen. Zo ben ik via de huisarts bij
Syntheses Vrijwillige thuisadministratie terechtgekomen.’

Eerst overzicht
Wim Timmermans is zo’n vrijwillige thuisadministrator en
al anderhalf jaar begeleidt hij Ton. Wim: ‘We beginnen met
overzicht creëren. We pakken de la met, soms ongeopende,
brieven, afschriften en rekeningen erbij en we kijken wat er
het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Daarvan maak ik
een overzicht. Ik vraag daarin openheid om goed te kunnen
helpen.’ Ton heeft meteen hulp gevraagd en (mede) daardoor
geldzorgen/schulden weten te voorkomen. Maar hij weet ook
dat het een drempel is om hulp te vragen. Ton: ‘Je bent toch
bang voor eventuele verrassingen die je niet wil weten. Maar
juist daarom is het zo belangrijk.’

Geduldig uitleggen
Wim helpt niet alleen met orde scheppen, maar kijkt ook mee
met wat er verder allemaal moet gebeuren: met Ton heeft hij een
IOW uitkering aangevraagd en helpt hij met belastingaangiftes.
En samen hebben ze een manier gevonden waarop Ton met
minder stress dan voorheen zelfstandig kan solliciteren.
Wim: ‘Daarom loop ik met iemand mee. In het begin wekelijks,
maar dat wordt vaak al gauw minder, totdat het uiteindelijk
weer zelfstandig kan.’ Ook bij Ton wordt het traject zo langzaam
afgerond. Als er vragen zijn, bijvoorbeeld over een brief, dan
kan hij Wim bellen. Dan kijkt Wim mee of geeft hij geduldig
antwoord.

Weer op de rit
Ton: ‘Er zijn zoveel regels en zo veel verwachtingen. Ik wil het
echt graag goed doen, maar ik weet niet altijd wat er nu van me
gevraagd of verwacht wordt. Daarom ben ik zo blij met Wim;
hij heeft onze administratie weer op de rit gekregen.’
Wim geniet ook van dit onbetaalde werk: ‘Ik ben jaren hoofd
van een financiële afdeling geweest. Op deze manier houd ik
toch mijn kennis en kunde op peil. Ook omdat we als vrijwilliger
thuisadministrators samenwerken met elkaar en andere
deskundigen. En natuurlijk vind ik het heel plezierig om mensen
te helpen.’ ‘Ja,’ zegt Ton ‘ik kan het ook aanbevelen. Als ik weet
dat iemand problemen heeft, dan stuur ik die graag door naar
Synthese.’

Vraag gerust hulp!
info@synthese.nl | 077 751 64 00
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Budgetbeheer gemeente Beesel

Even meelopen en uit de wind
houden als er geldzorgen zijn
Geldzorgen... Ze kunnen groot en klein zijn. Misschien twijfel
je of je te veel of weinig toeslagen van de belasting krijgt.
Of je overziet de achterstallige betalingen en betalingsregelingen
niet meer. Soms is hulp vragen moeilijk; het beeld dat je dan
onder bewind met € 50,- leefgeld moet uitkomen is een hardnekkig
misverstand. Zelden is dit hoe het gaat. Sterker nog, de gemeente
neemt de zorgen even over en áls er al sprake is van leefgeld, wordt
daar niet op beknibbeld. Welkom bij budgetbeheer in de gemeente
Beesel!

Eerst overzicht en rust

Hulp vraag je eigenlijk nooit te vroeg
Ron Ramakers helpt tijdelijk bij budgetbeheer. Als financieel
consulent weet hij alles van geldzaken. Toch kende hij de
wereld van de geldzorgen nog niet: ‘Ik was totaal niet bekend
met de zorgen die mensen kunnen hebben. Hoewel ik een
sociaal hart heb, dacht ik eerlijk gezegd ook altijd dat mensen
op zijn minst een beetje zelf schuld zijn. Maar ik zie dat nu
anders. Soms zie je een paar keer iets over het hoofd omdat
je denkt dat het goed geregeld is, en blijken boetes zich op te
stapelen. En soms vraagt het leven zo veel aandacht, door
zorg, ziekte, overlijden, verhuizen, scheiden, geboorte, … dat er
ineens geldzorgen zijn. Het kan mij dus ook overkomen.
Ik weet inmiddels ook dat er kansen zijn om grotere problemen
te voorkomen. En het beste advies wat ik kan geven is: vraag
hulp! Zodra je het niet meer weet, geen overzicht hebt, een
aanmaning krijgt terwijl je denkt het goed geregeld te hebben,
er een rekening komt die je opent met een zucht - of zelfs niet
wil openen…
Ik merk dat veel mensen zich tegen laten houden. Door
schaamte, door de overtuiging dat ze het zelf moeten oplossen.
Maar je bent niet alleen. Ik denk dat we samen zelfs sterker
staan. We regelen de betalingen en bellen met instanties. Ja,
dat is ook voor ons soms frustrerend, maar we blijven ons best
doen om een goede weg te vinden.
Ik kom veel zorgen tegen in gesprekken, maar boven alles
veel dankbaarheid. Mensen geven terug dat het ze rust heeft
gegeven en dat ze eindelijk weer kunnen ontspannen. Daar zet
ik mijn kennis van financiële zaken en mijn sociale hart heel
graag voor in!’

Marijn Thissen is budgetbeheerder in onze gemeente.
Samen met collega’s Yvette van der Velden en Ron Ramakers
(zie kader) wil hij mensen helpen om hun geldzorgen op te
lossen: ‘In het begin kijken we samen: wat is er aan de hand?
Wanneer het nodig is nemen we tijdelijk de zorgen over;
brieven komen naar de gemeente, wij regelen financiële zaken
en eventueel betalingsregelingen met instanties. Dat geeft
rust, vaak in het hele gezin. Daardoor krijgt iemand meer
zelfvertrouwen en staat positiever in het leven. En het mooiste
is als iemand zijn eigen financiën weer regelt.’

Grote geldzorgen voorkomen
Geldzorgen en schulden beginnen meestal klein, maar kunnen
snel groeien. Marijn: ´We werken steeds meer preventief,
dat wil zeggen: vóórdat er grote problemen zijn.’
Om zo vroeg mogelijk met mensen met geldzorgen in contact
te komen, melden vanaf 2021 bijvoorbeeld woningcorporaties,
zorgverzekeraars en energieleveranciers als inwoners hun
rekening niet betalen. Daarom is er een pilot gestart; na een
melding van betalingsachterstand, neemt Yvette contact op.

Naast elkaar staan
Yvette is speciaal voor dit project een paar maanden in Beesel
aan het werk. Daarvóór werkte ze in een andere gemeente.
En ze is ervaringsdeskundige: ´Ik weet ook hoe groot de stap is
om de hulpvraag te stellen en hoe hard de stemmen in je hoofd
kunnen klinken dat je schuldig bent in plaats van schulden hebt.
Hulp vragen, alles moeten doen wat een ander zegt was ook
mijn schrikbeeld. Al bleek het in de praktijk anders.´
Marijn: ´We lopen even mee. Natuurlijk leggen we uit wat de
mogelijkheden zijn, maar we luisteren ook vooral.´ Yvette noemt
dat een kracht in Beesel. ‘Zo kunnen we mensen vooruit helpen.´

Vraag gerust hulp!
schuldhulp@beesel.nl | 077 474 92 92
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Stichting
Leergeld Beesel

Samen voor een zorgeloze jeugd
Nicolle en Elvira, twee vrouwen die tenminste één missie delen:
kinderen de kans geven om mee te doen, zodat ze later meetellen.
Stichting Leergeld Beesel helpt daarom gezinnen die dat meedoen
met school, sport of cultuur niet zelf kunnen betalen.
Nicolle stelt twee jaar geleden de hulpvraag voor haar zoon aan de
net opgerichte Stichting Leergeld Beesel. Intermediair Elvira brengt
het gezin een huisbezoek.

Eindelijk meer rust
De geldzorgen van Nicolle spelen al langer. Na een scheiding,
achteruitgang in gezondheid en daarmee verlies van werk, heeft
ze een laag inkomen. En ze kent een gevoel van schaamte over
de situatie; ik doe niet gewoon mee. Maar ze heeft ook een
zoon, die ze een zorgeloze jeugd gunt, waarin hij samen met
de anderen kan sporten en naar school kan in kleren die nooit
aanleiding geven om hem buiten te sluiten. Dus puzzelt ze alle
eindjes aan elkaar, draagt al jaren dezelfde kleren en denkt zo
ver mogelijk vooruit. Sinds Nicolle in contact is met Leergeld
Beesel is er meer rust. Veel meer rust.

Samen sterk voor de jeugd
De Stichting Leergeld Beesel heeft een netwerk van partners
waar ze mee samenwerken en sponsoren die hen verder
helpen in hun missie. Partnerorganisaties als Jeugdfonds
Sport, Jeugdfonds Cultuur, kinderhulp, armodefonds,
Stichting Family Care, maar ook lokale ondernemers voor de
schoolspullen, fietsen en laptops die kinderen nodig hebben,
geven intermediairs van Leergeld Beesel de mogelijkheid om
mee te denken met wat een gezin nodig heeft. Er zijn zo veel
verschillende situaties waarin gezinnen zich bevinden ...
Ook in een gezin met twee werkende ouders en met twee auto’s
voor de deur kunnen grote geldzorgen zijn waar kinderen onder
lijden. Voor al deze kinderen zetten die vrijwilligers van Leergeld
Beesel allemaal graag een stapje extra. Want alle kinderen
verdienen een eerlijke kans om mee te doen.

Stoute schoenen
Daarvoor moest ze wel de stoute schoenen aantrekken om
hulp te vragen voor haar zoon. Elvira komt thuis langs, stelt
vragen over de financiële situatie en de hulpvraag. Zij brengt
samen met Nicolle in kaart: wat heeft hij nodig als hij volgend
jaar naar de middelbare school gaat? Zo kan Nicolle nog meer
zorgen loslaten; de schoolspullen, de fiets. Er blijken allerlei
mogelijkheden.

Vraag gerust hulp!
info@leergeldbeesel.nl
06 21 43 35 44
(alleen op vrijdag
tussen 09.00 en 12.00 uur)
Meer informatie: leergeld.nl/beesel
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Voedselbank
Rob Steeghs en Petra Dammeijer

Vanuit eigen zorgen hulp bieden
komt krijgt maximaal 3 jaar ondersteuning. Vaak is dat genoeg
en kunnen mensen die door bijvoorbeeld baanverlies, ziekte of
schuld deze aanvulling op de boodschappen nodig hadden, dan
zelf weer vooruit. Wie onder de armoedegrens blijft leven kan zich
na twee jaar weer aanmelden.

Ongemak en vooroordelen
Rob: ‘Ik ken het gevoel om zo weinig te besteden te hebben
niet. Dat verschil met de mensen waar ik langsging, maakte me
ongemakkelijk.’ Petra vult aan: ‘In sommige gesprekken uit dat
ongemak zich in (voor)oordelen. Dan zegt iemand: dat mensen
maar gaan werken of stoppen met roken. Maar eigen keuzes
zijn essentieel voor iemands eigenwaarde, óók als als dat niet de
keuze is die ik zou maken. Daarom gaan we als voedselbank ook
over naar een winkelconcept, zodat mensen hun eigen pakket
samen kunnen stellen.’

Kooktips

Er zijn paaseitjes voor bij de koffie. Zo gaat dat bij de voedselbank;
wat niet meer verkocht wordt mag de voedselbank, vaak na heel
veel gesprekken, ophalen bij winkels. In een van de uitdeelpunten in
Tegelen halen klanten de pakketten op. Dáár vindt het gesprek plaats
met Petra Dammeijer en Rob Steeghs. Petra werkt als bestuurslid
communicatie bij de voedselbank Venlo-Beesel. Rob bezorgde tijdelijk,
vanwege de Corona-maatregelen, voedselpakketten aan huis in de
gemeente Beesel.

Impact Corona op ondernemers
Rob: ‘De Corona-maatregelen hadden impact op mijn bedrijf;
cateringopdrachten en workshops in de kookstudio gingen niet
door. Ik voelde me enorm gesteund door de gemeente; voor het
eerst was overheidshulp snel en laagdrempelig. Ik wilde mijn
vrijgekomen tijd nuttig gebruiken. Dus toen de vraag kwam of ik
pakketten voor de voedselbank wilde rondbrengen, zei ik uit de
grond van mijn hart: ja!’

Voedselbank
En daarmee stapte hij een nieuwe wereld in, van mensen die
écht niets te besteden hebben. De voedselbank is er namelijk
voor mensen die het met leefgeld van maximaal €54,- per week
moeten doen. Petra: ‘Van die mensen bereiken we zo’n 10%; veel
mensen laten zich toch tegenhouden door schaamte. En soms
krijgt iemand het niet geregeld om te komen.’ Wie in aanmerking

Het ongemak heeft plaatsgemaakt voor praatjes met mensen.
Rob. ‘Ik ben steeds langer onderweg. Ik schrok van de
eenzaamheid die ik tegenkwam.’ ‘Geldzorgen,’ zegt Petra,
‘vragen veel aandacht van iemand. Dat heeft een enorme impact
op ons denken en doen. Sommigen vinden het moeilijker om
consequenties van keuzes te overzien, of om creatief te blijven
denken.’ Qua eten helpt Rob daar graag bij: ‘Als iemand al weken
hamburgers krijgt, wordt het wat eenzijdig. Maar als kok denk ik
dan: je kunt een hamburger ook fijn maken en onder macaroni
doen.’

Samenwerking
En zo ontstaat terstond een nieuw idee: Rob kan met recepten
misschien mensen helpen om hun gekregen eten goed te
gebruiken. Petra: ‘We willen Rob natuurlijk niet kwijt! We zijn blij
en dankbaar dat iemand die zelf in de problemen komt, bereid is
om mensen te helpen. En we weten niet hoe de toekomst eruit
gaat zien, dus’, lacht ze naar Rob, ‘we hopen dat we als het nodig
is weer gebruik mogen maken van jouw diensten.’ Rob lacht
terug: ‘Natuurlijk!’

Vraag gerust hulp!
voedselbankvenlo.nl
06 48 01 63 16
(alleen op donderdag tussen
09.30 en 11.30 uur)

Schuldhulp
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Schuldhulpverlening

‘Ik hoefde alleen maar ‘ja’ te
zeggen op de aangeboden hulp’
Ze had schulden. En een depressie. Dus ze deed geen envelop
meer open die op de deurmat lag. Ze deed zelfs de deur niet open
uit angst voor deurwaarders. Ze verstopte zich in het huis waar
ze de huur niet meer van kon betalen. De woningstichting trok
bij de gemeente aan de bel. Schuldhulpverlener Marijn Thissen
belde Marjon van Aarssen toen op, met de vraag of hij haar mocht
helpen. Marjon: ‘Tussen alle ellende door, voelde ik ook hoop.
Ik hoefde alleen maar ‘ja’ te zeggen. Ik ben nu, vijf jaar later, nog
altijd heel blij dat ik dat toen gedaan heb.’

Wat erg als mensen arm zijn
Ze heeft het altijd goed gehad. Marjon: ‘Als kind ben ik
opgevoed in een gezin zonder geldzorgen. Ook met mijn
inmiddels ex-man had ik een goedlopend bedrijf. Natuurlijk zag
ik wel eens gezinnen in armoede. Ik dacht altijd: wat erg voor die
kinderen. Later, door allerlei redenen, was ik zelf een moeder die
op een gegeven moment geen kerstcadeautjes meer kon kopen
…. waar de kinderen dan weer begripvol op reageerden. Ik heb
me zelfs zorgen gemaakt of ik nog wel in het huis kon blijven.’
Doe iets!
Op 6 februari 2020 speelde Stichting Turba de
theatervoorstelling ‘Zelf Sjöldj’. De aanwezige inwoners en
partners uit het netwerk Gewoon Samen lachten en zongen
mee, maar waren ook stil en ontroerd. Stichting Turba
speelde indrukwekkend.
De KRO maakte in de aanloop naar de (geannuleerde)
The Passion een minidocumentaire over de voorstelling.
Te bekijken via: https://bit.ly/3hq43Cm
En er is één ding dat iedereen is bijgebleven: Doot get!
Een deel van het lied, in het Nederlands vertaald.
Als er iemand in de kou staat,
en je voelt dat dat niet goed gaat, dan doe iets.
Als je iemand ziet met vragen,
en de onrust blijft maar knagen, dan doe iets.
Zet die ene stap naar voren en laat even van je horen,
om de sores te beperken, laat iets zien of laat iets merken,
ik zeg je maar een ding: doe iets
Doe iets, en steek je hoofd niet in ’t zand.
Doe iets, met het teken aan de wand.
Doe iets, want met niets doen los je helemaal niks op.
Doe iets, met dat jeuken van je handen.
Doe iets, met dat bijten op je tanden.
Doe iets, of je slaat je later zelf flink voor je kop, dus doe iets.
Doe iets, doe iets, doe iets, doe iets.

Schuldhulpverlening
Toen ze in contact kwam met schuldhulpverlening van de
gemeente Beesel, baalde ze ervan dat ze alles bij elkaar moest
verzamelen en naar het gemeentehuis moest komen. En ze
schrok van de stand van zaken. Maar boven alles kwam er ook
rust; de opluchting er niet alleen voor te staan.
Marijn: ‘We begonnen met budgetbeheer, om rust te creëren.
Daarna hebben we alles in kaart gebracht en zijn we met de
schuldeisers in gesprek gegaan om een regeling te treffen.’
Drie jaar, duurde het traject. Jaren waarin Marjon weinig per
week te besteden had. Marjon: ‘Het was puzzelen, maar ik kwam
er, met hulp van onder meer de Voedselbank, mee uit. Inmiddels
was ik ook gewend aan een kleiner bestedingspatroon.’

Weer zelfstandig
Nadat ze schuldenvrij was bleef Marjon nog in budgetbeheer.
Zo kon ze herstellen van alles en haar leven met
toekomstperspectief op de rit krijgen. Ze organiseert inmiddels
alles weer bijna volledig zelfstandig. Marjon: ‘Ik ben nu tevreden
met mijn leven. Ik heb nog steeds weinig te besteden, maar voel
veel meer vrijheid en ben verlost van de schuldenlast. Ik ben
altijd open geweest tegen mijn omgeving over mijn financiële
situatie, maar ken ook de schaamte- en schuldgevoelens over
de situatie. Als ik zie waar ik nu sta ben ik heel blij dat ik ‘ja’ zei
toen Marijn belde.’

Vraag gerust hulp!
schuldhulp@beesel.nl | 077 474 92 92

Wat doet de gemeente Beesel?

Vraag gerust hulp!

Voor mensen met een laag (besteedbaar) inkomen zijn er ook
een aantal gemeentelijke regelingen die kunnen helpen.
Wilt u weten of u ervoor in aanmerking komt? Neem dan
vóórdat u een uitgave doet, contact op met de gemeente Beesel
via: werkeninkomen@beesel.nl of 077 474 92 92.

Budgetbeheer en
schuldhulpverlening
schuldhulp@beesel.nl
077 474 92 92

Hulp bij uw financiën
Wilt u graag opnieuw of beter inzicht krijgen in uw
maandelijks budget? Dan kunt u mogelijk hulp krijgen van
de gemeente. Dit heet budget coaching. De budget coach
begeleidt u bij uw financiële zaken.
Budgetbeheer
Kunt u uw eigen geldzaken niet goed regelen? Dan kan de
gemeente dit voor u doen. Het doel is dat u uiteindelijk weer
uw eigen geldzaken kunt regelen. Daar helpen we u bij. (p. 4)
Collectieve zorgverzekering
Een uitgebreide collectieve zorgverzekering met korting.
Kinderen tot 18 jaar kunnen zich gratis meeverzekeren.
www.gezondverzekerd.nl
Minimaregeling
Door financiële zorgen dreigt isolement en sociale
verarming. Volwassen inwoners kunnen in aanmerking
komen voor een bijdrage voor bijvoorbeeld het lidmaatschap
van een sportvereniging of de bibliotheek. Of iets anders dat
helpt om goed te voelen en mee te doen.
Bijzondere bijstand
Heeft u onverwachte noodzakelijke kosten die u niet kunt
betalen? Worden deze kosten niet door bijvoorbeeld de
zorgverzekering of belastingdienst toeslagen vergoed?
Vraag dan of de gemeente kan helpen.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Kunt u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd
betalen doordat u geen of weinig inkomen heeft?
Dan kunt u bij BsGW vragen om kwijtschelding.
Schuldhulp
Ondersteuning en advies wanneer er kleine of grote
schulden zijn of dreigen te ontstaan. Hulp komt nooit te
vroeg; beter voorkomen dan genezen. (p. 7)
Bijstandsuitkering
Bij geen of weinig inkomen kan een bijstandsuitkering
tijdelijk helpen. Met een bijstandsuitkering kunt u
noodzakelijke kosten betalen zoals de huur, eten en drinken.
Individuele Inkomenstoeslag
Heeft u al minimaal 3 jaar een laag inkomen, geen of
weinig eigen vermogen en geen uitzicht op betaald werk?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de individuele
inkomenstoeslag.

Collectieve Zorgverzekering
gezondverzekerd.nl
Gemeente Beesel
werkeninkomen@beesel.nl
077 474 92 92
Jeugdfonds Sport en
Jeugdfonds Cultuur
Via Stichting Leergeld Beesel,
basisschool, Synthese,
Samenlevingsloket
(gezinscoaches).
Kledingbank
Verwijzing via gemeente
of hulpverlener
kledingbank-limburg.nl
Samenlevingsloket
Pro Vita (Broeklaan 4, Reuver)
077 474 92 92
samenlevingsloket@beesel.nl
Stichting Leergeld Beesel
info@leergeldbeesel.nl
06 21 43 35 44
(alleen op vrijdag tussen
09.00 en 12.00)
leergeld.nl/beesel
Thuisadministratie
(Humanitas Noord-Limburg)
ta.noord-limburg@humanitas.nl
06 23 60 28 63
humanitas.nl/afdeling/
noord-limburg/
Vrijwillige thuisadministratie
(Synthese)
info@synthese.nl
077 751 64 00
Voedselbank
Voorwaarden en aanmelden
via: voedselbankvenlo.nl
06 4801 6316 (alleen
op donderdag tussen
09.30 - 11.30 uur)

Hulp bij formulieren,
(leren) lezen, tellen, …
Synthese
Pro Vita (Broeklaan 4, Reuver)
info@synthese.nl
077 751 64 00
Taalpunt Beesel
De Bibliotheek Reuver
(Pastoor Vranckenlaan 18,
Reuver)
Elke woensdag 10.00 - 12.00
uur en wanneer de bieb
open is.

Spullen kopen en
repareren
Repaircafé
De Bibliotheek Reuver
(Pastoor Vranckenlaan 18,
Reuver)
Elke 2e zaterdag van de
maand van 10.00 - 13.00 uur
Kringloopwinkel Stichting Primula
Parrallelweg 6, Reuver
info@stichtingprimula.nl
stichtingprimula.nl
Kringloopwinkel - Emmaus
Naborchweg 1, Swalmen
0475 852 413
emmaus-perspectief.nl

Zelf aan de slag
persoonlijkbudgetadvies.nl
bufferberekenaar.nl
berekenuwrecht.nl
zelfjeschuldenregelen.nl

Algemene
informatie/tips
nibud.nl
belastingsdienst.nl/toeslagen
nibud.nl/financieelopvoeden

Meer informatie
en ondersteuning:
samenmetbeesel.nl

