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Leeswijzer:  
U vindt in deze sociale kaart de activiteiten en diensten in de gemeente Dalfsen die zinvol (kunnen) 
zijn voor statushouders en andere nieuwkomers. Bij de activiteit of dienst ziet u de naam van de 
organisatie. De contactgegevens van de organisatie vindt u achterin de sociale kaart (pagina 21 en 
verder).  
 
Algemene informatie in eigen taal 
Algemene informatie over bijvoorbeeld de asielprocedure, huisvesting, gezondheidszorg, inburgering 
en werk en inkomen is in veel verschillende talen te vinden op www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees
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(Geestelijke) Gezondheid 
 
Informatie over gezondheid in Arabisch en Tigrinya.  
  
Op de website Gezond in Nederland (www.gezondinnederland.info) staat informatie over de 
Nederlandse gezondheidszorg in het Arabisch, Tigrinya en Nederlands. Ook zijn er Facebookpagina’s 
(https://www.facebook.com/syriersgezond) en (http://www.facebook.com/eritreeersgezond). Syriërs en 
Eritreeërs kunnen hier hun vragen stellen over de gezondheidszorg en gezond blijven in Nederland. 
De vragen worden beantwoord door Syrische of Eritrese zorgprofessionals.  
 
 

Titel aanbod  Maatschappelijk Werk / psychosociale hulp 

Organisatie Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) De Kern 

Omschrijving Het AMW kan u helpen bij verschillende problemen zoals 

relatie problemen, psychische problemen, problemen met 

instanties, problemen met verwerken, problemen bij opvoeden, 

geld problemen of een combinatie hiervan. 

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed  

Spreekuren: 

Dalfsen: Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen. 

Maandag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur. 

Nieuwleusen: Omloop 6 in Nieuwleusen.                        

Woensdag van 09.00 - 10.00 uur. 

Lemelerveld: Kulturhus De Mozaïek, Kroonplein 58 in 

Lemelerveld.                                                                        

Donderdag van 09.00 - 10.00 uur 

Evt. bijzonderheden  Wij bieden individuele gesprekken, relatiegesprekken en/of 

gezinsgesprekken. Daarnaast hebben we ook begeleiding in 

groepen. 

Telefoonnummer  038 – 45 69 700 (Jeannet Folkerts – maatschappelijk werker 

Dalfsen De Kern) 

 

Titel aanbod  Centraal Contactpunt Drugs 

Organisatie SAAM Welzijn 

Omschrijving Inwoners kunnen op een laagdrempelige manier bij het 

contactpunt terecht met alle vragen over drugs en druggebruik.  

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

 
 

http://www.gezondinnederland.info/
https://www.facebook.com/syriersgezond
http://www.facebook.com/eritreeersgezond
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Ontmoeting, recreatie en vrije tijd 
 

Er zijn in Dalfsen heel veel mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten, te sporten of leuke 

dingen te doen. Deze staan niet in deze gids. Hieronder staan alleen de activiteiten die speciaal voor 

statushouders zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titel aanbod  Buurtkamer Kruispunt  

Organisatie Diaconieën gereformeerde kerken Dalfsen 

Omschrijving Een plek voor ontmoeting en een gratis kop koffie.  

Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur  

Elke donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. 

Welke kern/gemeentebreed Dalfsen: het Kruispunt, Brethouwerstraat 19      

 
 

Titel aanbod  Vakantie Adoptie Project   

Organisatie Diaconieën gereformeerde kerken Dalfsen 

Omschrijving in de zomervakantie kunnen kinderen van statushouders 

(leeftijd 6-12 jaar) een dagdeel per week naar meest 

oudere gastgezinnen (bijnaam: opa en oma-project). 

Deze meest ouderen doen leuke dingen met de 

kinderen (uitjes, contacten met hun kleinkinderen, 

spelletjes etc). Doel: verbreden netwerk, gevoel ook een 

beetje vakantie te hebben, op peil houden Nederlands, 

ook een “opa en/of oma “in Nederland hebben. 

Welke kern/gemeentebreed Dalfsen  

Contactpersoon Diaconie gereformeerde kerk Dalfsen Oost (Bernard 

Bos)  

 

Titel aanbod  Ontmoetingsavonden voor statushouders 

Organisatie SAAM Welzijn 

Omschrijving Één keer in de 2 weken organiseert SAAM Welzijn 

gezellige bijeenkomsten waar ontmoeting, ontspanning 

en recreatie centraal staan. Er worden ervaringen 

uitgewisseld en leuke activiteiten gedaan. De 

deelnemers denken zelf mee over de invulling van het 

tweewekelijkse programma. Het is voor mannen en 

vrouwen toegankelijk en men kan de kinderen 

meenemen. De opvang van kinderen wordt (onderling) 

geregeld. Deelname is gratis.  

Welke kern/gemeente breed De Spil in Nieuwleusen 

De Trefkoele in Dalfsen  

De Mozaïek in Lemelerveld 

Contactpersoon Alie Buit / Ghassan Al Hariri 

Telefoonnummer  06-51 98 22 59 / 06 – 11 27 93 56 
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Vragen over opvoeding en activiteiten voor jonge kinderen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel aanbod  Inloopspreekuur Consultatiebureau  

Organisatie GGD IJsselland  

Omschrijving U kunt zonder afspraak binnenlopen tijdens het 

inloopspreekuur. Bijvoorbeeld met vragen over voeding, 

opvoeding en/of de ontwikkeling van uw kind (van baby 

tot en met puber).  

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

Evt. bijzonderheden Consultatiebureau in Dalfsen (Trefkoele+): 
elke woensdagochtend van 08.30 tot 09.30 uur  

Consultatiebureau in Lemelerveld (Ds. C. Keerstraat 
1):  
elke donderdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur 
 
Consultatiebureau in Nieuwleusen (Sluis [3]): 
elke vrijdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur  

Titel aanbod  Hulp bij opvoedingsproblemen 

Organisatie AMW De Kern  

Omschrijving Wij bieden laagdrempelige hulp bij problemen rondom 

de opvoeding. 

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

Titel aanbod  Home-start  

Organisatie AMW de Kern   

Omschrijving Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden 

ondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. 

Welke kern/gemeentebreed Dalfsen 

Evt. bijzonderheden Contactpersoon is Jonne de Hoop 

Titel aanbod  Boekstart Café 

Organisatie Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen 

Omschrijving Boekstart stimuleert lezen met baby's, dreumesen en 

peuters. Dit schept een band tussen ouder en kind en is 

goed voor de taalontwikkeling. 

Welke kern/gemeentebreed Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld 

Evt. bijzonderheden Speciaal voor ouders/opvoeders met kinderen van 0 tot 

4 jaar. 1 keer in de maand. 
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Titel aanbod  Voorlezen aan peuters en kleuters  

Organisatie Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen  

Omschrijving Eén keer in de maand wordt er in de bibliotheek in 

Oudleusen voorgelezen aan peuters en kleuters. 

Welke kern/gemeentebreed Oudleusen 

Evt. bijzonderheden  

Titel aanbod  VoorleesExpress  

Organisatie Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen 

Omschrijving De VoorleesExpress helpt gezinnen om de 

taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 

jaar) te stimuleren.  

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

Evt. bijzonderheden Een vrijwillige voorlezer komt twintig keer bij een gezin 

thuis en maakt de kinderen en ouders enthousiast over 

(interactief) voorlezen, boeken en verhalen. Ook maakt 

het gezin kennis met de mogelijkheden en het aanbod 

van de Bibliotheek. 

Contactpersoon Nicolet Korenblik 

Titel aanbod 
  

Inloopmiddag Makerkar  

Organisatie 
 

Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen  

Omschrijving Heb je altijd al een willen 3D printen? Of wil je iets in 
hout laseren met een echte lasersnijder? Heb je een t-
shirt die je met een gave opdruk wilt bedrukken?  
Dit kun je allemaal zelf doen met de Makerkar, een 
mobiel fablab. Kom voor een vrijblijvend bezoek en 
informatie op woensdagmiddag eens naar de 
Bibliotheek.   

Welke kern/gemeentebreed 
 

Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld 

Evt. bijzonderheden 
 

De makerkar is afwisselend in Dalfsen, Nieuwleusen en 
Lemelerveld en interessant voor kinderen van groep 4 
tot en met 8. Houd de agenda van de Bibliotheek in de 
gaten. 
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Jongeren 12 t/m 23 jaar 
 

Titel aanbod  Algemeen Maatschappelijk Werk 

Organisatie AMW De Kern 

Omschrijving Het AMW biedt laagdrempelige hulp bij problemen op 

diverse leefgebieden. 

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

Evt. bijzonderheden  

 

Titel aanbod  Internationale Schakelklas 

Organisatie Landstede 

Omschrijving Onderwijs aan anderstalige jongeren  

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed  

Evt. bijzonderheden  

 

Titel aanbod  Entree-opleidingen 

Organisatie Landstede 

Omschrijving Onderwijs aan jongeren met een afstand tot de 

arbeidsmarkt 

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed  

Evt. bijzonderheden  

 

Titel aanbod  Activering voor jonge statushouders 12 t/m 23 jaar 

Organisatie SAAM Welzijn  

Omschrijving Het jongerenwerk van Welzijnswerk Dalfsen biedt  extra 

ondersteuning en coaching aan jonge statushouders. 

Jongeren die weinig contact hebben met andere 

jongeren of die vragen hebben, kunnen bij de 

jongerenwerkers terecht. Op individueel- en 

groepsniveau zoeken zij samen met de jongere naar 

een oplossing. Ook voor praktische ondersteuning 

kunnen jonge statushouders bij het jongerenwerk  

terecht. Denk aan toeleiding naar stage, 

vrijetijdsbesteding, sport, huiswerkondersteuning etc.  

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

Contactpersoon Alie Buit  

Telefoonnummer  06-51 98 22 59 

 
 
 



Pagina 8 

 

Titel aanbod  Maatjes voor jonge statushouders 12 t/m 23 jaar 

Organisatie SAAM Welzijn 

Omschrijving Het jongerenwerk van Welzijnswerk Dalfsen kan 

volgens het ‘maatjesprincipe’ een jonge statushouder 

koppelen aan een jongere die in Nederlands is 

opgegroeid. Dit kan helpen bij het inburgeren in 

Nederland.   

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed  

Contactpersoon Alie Buit  

Telefoonnummer  06-51 98 22 59 
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Taalles/inburgering, extra taalondersteuning en huiswerkbegeleiding 
 
Inwoners die moeten inburgeren krijgen hierover advies van Vluchtelingenwerk en/of de consulent van 

de gemeente. Statushouders mogen zelf kiezen bij welke onderwijsinstelling zij de taallessen volgen, 

als deze het ‘Blik op Werk’ keurmerk heeft. Alle aanbieders staan op www.ikwilinburgeren.nl. 

Hieronder staan de inburgeringslessen die in Dalfsen worden gegeven en extra (taal)activiteiten voor 

mensen die nog niet goed Nederlands kunnen.   

 

Titel aanbod  Inburgering 

Organisatie Landstede StartCollege 

Omschrijving Opleiding naar het Inburgerings-/Staatsexamen 

Welke kern/gemeentebreed Locatie Trefkoele 

 

Titel aanbod  Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt  

Organisatie Landstede StartCollege 

Omschrijving Ook als onderdeel inburgering 

Welke kern/gemeentebreed Locatie Trefkoele 

 

Titel aanbod  Taalles WEB  

Organisatie Landstede  

Omschrijving - Taalverbetering naar A2 – B1 

- Oriëntatie op de arbeidsmarkt met 

taalondersteuning 

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed, locatie Trefkoele 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Titel aanbod  Taalcoach 

Organisatie Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen/Taalpunt 

Omschrijving Leren spreken, schrijven en lezen van de Nederlandse 

taal op verschillende niveaus. 

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

Evt. bijzonderheden Taalvrijwilligers gaan met deelnemers individueel of in 

groepjes aan de slag (evt. als aanvulling op de 

inburgeringscursus).  

http://www.ikwilinburgeren.nl/
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Titel aanbod  Inloopmiddag Koffie en Taal Dalfsen 

Organisatie Diaconieën gereformeerde kerken Dalfsen 

Omschrijving Inloopmiddag (elke maandag van 13.00 – 14.30 uur): 

Koffie en Taal  

Doelgroep: dorpsbewoners met migrantenachtergrond, 

met name statushouders  

Welke kern/gemeentebreed Dalfsen: het Kruispunt, Brethouwerstraat 19.     Ook 

deelnemers uit de andere kernen zijn welkom.  

Evt. bijzonderheden Doel: één op één situatie beter leren spreken van de 

Nederlandse taal. Gratis.  

 

Titel aanbod  Inloopochtend Koffie & Taal Dalfsen 

Organisatie Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen/Taalpunt in 

samenwerking met Protestantse Gemeente Dalfsen 

Omschrijving Inloopochtend Koffie & Taal  

Doelgroep: dorpsbewoners met migrantenachtergrond, 

met name statushouders 

 

 

Welke kern/gemeente breed Elke donderdag van 9.30-11.00 in de Overkant 

Adres: Kerkplein 22, 7721AD Dalfsen 

Contactpersoon  Sabine Sijbom  

 

Titel aanbod  Inloopavond Koffie en Taal Nieuwleusen 

Organisatie Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen/Taalpunt in 

samenwerking met SAAM Welzijn en de kerken in 

Nieuwleusen.  

Omschrijving Inloopavond (elke vrijdag in de even weken) van 19.00 – 

21.00 uur in De Spil te Nieuwleusen.   

Doelgroep: dorpsbewoners met migrantenachtergrond, 

met name statushouders. 

Welke kern/gemeentebreed Nieuwleusen en omstreken.   

Evt. bijzonderheden Meedoen is gratis. Leren van de Nederlandse taal door 

middel van gesprekstechnieken, taalspellen en spreken 

met Nederlandse vrijwilligers.   

 

 

Titel aanbod  Digitale basisvaardigheden  

Organisatie Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen/Taalpunt 

Omschrijving Begeleiding bij het leren van digitale basisvaardigheden 

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

Evt. bijzonderheden Cursussen Klik &Tik en Digisterker, Workshops, Digitaal 

inloopspreekuur, WhatsApp spreekuur en E-book 

spreekuur. Zie 

www.bibliotheekdalfsen.nl/digitaalmeedoen 

Contactpersoon Jan te Bokkel 
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Titel aanbod  Taalgroep in Lemelerveld 

Organisatie Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen/Taalpunt 

Omschrijving Taalcoaches gaan met gekoppelde deelnemers werken 

aan hun taalvaardigheden.   

Welke kern/gemeentebreed Lemelerveld 

Evt. bijzonderheden Geen vrije inloop. Elke maandag- en donderdagavond 

van 19.00 – 21.00 uur in de bibliotheek van de Mozaïek.  

Contactpersoon Sabine Sijbom  

 
 

Titel aanbod  Huiswerkbegeleiding jongeren  

Organisatie  Diaconieën gereformeerde kerken Dalfsen 

Omschrijving Huiswerkbegeleiding voor jongeren waarvan de ouders 

minder dan 110 % van het minimuminkomen hebben. 

Met name ook kinderen van statushouders.  

Welke kern/gemeentebreed Dalfsen (Kruispunt, Brethouwerstraat 19). Jongeren uit 

Lemelerveld en Nieuwleusen zijn ook welkom. 

Evt. bijzonderheden In principe 12-18 jaar. Voor statushouders die 

vervolgonderwijs willen wordt een uitzondering gemaakt 

qua leeftijdsgrens 
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Begeleiding en coaching 
 

Titel aanbod  Maatschappelijke begeleiding  

Organisatie Vluchtelingenwerk  

Omschrijving De statushouder wordt intensief en persoonlijk begeleid 

door een maatschappelijk begeleider bij de integratie in 

de Nederlandse maatschappij. De begeleiding duurt 

gemiddeld 18 maanden.  

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed  

Evt. bijzonderheden  

 

Titel aanbod  Juridische begeleiding 

Organisatie Vluchtelingenwerk  

Omschrijving De statushouder wordt persoonlijk ondersteund door 

een juridisch begeleider bij de gezinshereniging. Ook bij 

overige juridische zaken over bijvoorbeeld 

identiteitsbewijzen of naturalisatie kan de juridisch 

medewerker ondersteunen. 

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed  

Evt. bijzonderheden  

 

Titel aanbod  Taalcoach  

Organisatie Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen/Taalpunt 

Omschrijving Leren spreken, schrijven en lezen van de Nederlandse 

taal op verschillende niveaus. 

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

Evt. bijzonderheden Taalvrijwilligers gaan met deelnemers individueel of in 

groepjes aan de slag, ter aanvulling van de 

inburgeringscursus. 

Contactpersoon Sabine Sijbom 

 

Titel aanbod  Taalcoach on the job 

Organisatie Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen/Taalpunt 

Omschrijving Tijdens taalstage biedt Taalpunt extra begeleiding van 

een taalcoach on the job. 

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

Evt. bijzonderheden Taalvrijwilliger begeleidt op de werkvloer. 

Contactpersoon Sabine Sijbom 
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Titel aanbod  Activering voor jonge statushouders 12 t/m 23 jaar 

Organisatie SAAM Welzijn 

Omschrijving Het jongerenwerk van Welzijnswerk Dalfsen biedt  extra 

ondersteuning en coaching aan jonge statushouders. 

Jongeren die weinig contact hebben met andere 

jongeren of die vragen hebben, kunnen bij de 

jongerenwerkers terecht. Op individueel- en 

groepsniveau zoeken zij samen met de jongere naar 

een oplossing. Ook voor praktische ondersteuning 

kunnen jonge statushouders bij het jongerenwerk  

terecht. Denk aan toeleiding naar stage, 

vrijetijdsbesteding, sport, huiswerkondersteuning etc. 

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

Contactpersoon Alie Buit (06-51 98 22 59)  

 

Titel aanbod  Sleutelfiguur / Bruggenbouwer 

Organisatie SAAM Welzijn 

Omschrijving De bruggenbouwer van Syrische afkomst spreekt de 

Arabische taal en is verbonden aan het welzijnsteam 

van SAAM. Hij kan worden ingezet voor het geven van 

advies, ondersteuning bij vertaling en biedt 

ondersteuning daar waar dit gewenst is. Ghassan is 

betrokken bij het integratiebeleid en heeft contacten met 

netwerkpartners.  

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

Contactpersoon Ghassan Al Hariri (06 – 11 27 93 56) 

 
 
 
 
 



Pagina 14 

 

Praktische hulp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Titel aanbod  Klussenteam Vluchtelingenwerk 

Organisatie Vluchtelingenwerk  

Omschrijving De klussendienst bestaat uit twee vaste personen, 

eventueel aangevuld met andere vrijwilligers. De 

klussendienst maakt de woning, toegewezen aan een 

statushouder, geschikt voor bewoning. Afhankelijk van 

de staat van de woning en eventuele overnames vinden 

over het algemeen de volgende werkzaamheden plaats: 

-het monteren en plaatsen van geleverde meubelen,   
 kasten en bedden 
-het aanbrengen van gordijnrails en rolgordijnen 
-het ophangen van lampen 
-zo nodig een muurtje sauzen 
-soms een vloertje leggen 
-en verdere andere noodzakelijke kleinigheden 

Welke kern/gemeente breed Gemeente breed  

Titel aanbod  Klussendienst voor enkelvoudige klussen 

Organisatie SAAM Welzijn 

Omschrijving De klussendienst kan ondersteunen bij enkelvoudige 

klussen in en om het huis. Bij Welzijn Dalfsen is een 

klussenkaart te koop voor 10 euro waar drie klussen 

voor kunnen worden uitgevoerd.  

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed  

Contactpersoon Alie Buit 

Telefoonnummer 06-51 98 22 59 

Titel aanbod  Buurthulpteam voor praktische ondersteuning 

Organisatie SAAM Welzijn 

Omschrijving Het buurthulpteam kan klussen van grotere omvang 

aan. Na een intake met de cliënt wordt een plan van 

aanpak opgesteld. Werkzaamheden variëren van tuin- 

tot woningwerkzaamheden.  Inzet is per aanmelding 

verschillend.  

Welke kern/gemeentebreed Nieuwleusen en Dalfsen  

Contactpersoon Alie Buit 

Telefoonnummer 06-51 98 22 59 
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Titel aanbod  De Fietserieje  

Organisatie Diaconieën gereformeerde kerken Dalfsen 

Omschrijving Een leer- en werkplaats voor fietsonderhoud. 

Elke maandagavond van 19.00- 21.00 uur  

Welke kern/gemeentebreed Dalfsen: het Kruispunt, Brethouwerstraat 19      

Evt. bijzonderheden Doelgroep: minima. Gratis (nieuwe onderdelen worden 

in rekening gebracht).   
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Financiën, formulieren en toeslagen en ondersteuning bij armoede   
 

Titel aanbod  Infopunt 

Organisatie Infopunt 

Omschrijving Het Infopunt is er om mensen te helpen met allerlei 

vragen. Over zorg, welzijn, maar ook over allerlei 

activiteiten die er in het Kulturhus te doen zijn.  

Je gaat naar het Infopunt als je niet precies weet waar je 

met je vraag heen kunt, of omdat je een hulpvraag hebt 

en denkt dat deze niet zwaar genoeg is om direct naar 

een zorgorganisatie te stappen. Als de 

infopuntmedewerkers je vraag niet kunnen 

beantwoorden helpen zij je op weg en verwijzen je door 

naar de juiste organisatie O.a. het Informatiepunt 

Digitale Overheid en het Vrijwilligerspunt is 

ondergebracht bij het Infopunt. 

Welke kern/gemeentebreed Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld  

Evt. bijzonderheden De infopunten zijn te vinden in de Kulturhusen: 

Trefkoele+, De Spil en De Mozaïek.  

 

Titel aanbod  Steunpunt Formulieren 

Organisatie Humanitas 

Omschrijving Ondersteuning bij het invullen van eenvoudige 

formulieren, aanvraag kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen, aanvraag toeslagen. 

Welke kern/gemeente breed Gemeente Dalfsen breed. 

Iedere dinsdagmorgen van 09.00 – 12.00 uur in de 

Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen.  

Evt. bijzonderheden In Nieuwleusen kan er ook op afspraak worden gewerkt.  

  
 

Titel aanbod  Hulp bij aanvragen toeslagen 

Organisatie VluchtelingenWerk 

Omschrijving Aanvragen huur- en zorgtoeslag voor statushouders 

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

Evt. bijzonderheden Alleen mogelijk op kantoor 

 
 

Titel aanbod  Informatie en advies  

Organisatie VluchtelingenWerk 

Omschrijving Informatie en advies elke dinsdag van 12.00-14.00 uur. 

Welke kern/gemeentebreed Gemeente Dalfsen (Trefkoele) 

Evt. bijzonderheden Voor alle statushouders die niet meer begeleid worden 

maar nog wel vragen hebben over inburgering, 

verlenging en aanvraag verblijfsvergunning, financiën, 

etc. 

 

Titel aanbod  Humanitas Thuisadministratie 

Organisatie Humanitas 

Omschrijving Ondersteuning bij administratie en financiën voor 

mensen die het zelf even niet lukt. Dit gebeurt door 

geschoolde vrijwilligers. Doel is dat iemand weer 
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zelfredzaam wordt.  

Welke kern/gemeente breed Gemeente breed 

Evt. bijzonderheden Voor mensen die gemotiveerd zijn en leerbaar. Er zijn 

geen kosten aan verbonden.  

 

Titel aanbod  Algemeen Maatschappelijk Werk 

Organisatie AMW De Kern 

Omschrijving Het maatschappelijk werk kan u helpen bij verschillende 

problemen waaronder ook financiële problemen, 

problemen met instanties. 

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

Evt. bijzonderheden  

 

Titel aanbod  Kindregeling  

Organisatie Gemeente Dalfsen  

Omschrijving De kindregeling maakt het mogelijk dat kinderen mee 

kunnen doen aan activiteiten op cultureel, 

maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. 

De kindregeling is er voor ouders van kinderen in de 

leeftijd van 0 tot en met 18 jaar met een inkomen tot 

maximaal 120% van de bijstandsnorm.  

Welke kern/gemeente breed Gemeente Dalfsen 

Evt. bijzonderheden Ouders/verzorgers van minderjarigen in de leeftijd tot 18 

jaar kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente.  

Er zitten voorwaarden aan het aanvragen van de 

kindregeling.  

 

Aanvragen kindregeling Neem contact op met  

een medewerker van Samen Doen in Dalfsen via 

telefoonnummer 140529 (6 cijfers) of via 

samendoenindalfsen@dalfsen.nl.  

Samen Doen in Dalfsen is op werkdagen telefonisch 

bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur.  

 

 
 

Titel aanbod  Jeugdsportfonds 

Organisatie Jeugdfonds Sport en Cultuur 

Omschrijving De gemeente Dalfsen heeft zich aangesloten bij 

Jeugdsportfonds Overijssel. Doelstelling is dat zoveel 

mogelijk kinderen die willen sporten, maar die gelet op 

de financiële situatie van hun ouders/verzorgers dat niet 

kunnen, wel kunnen sporten. 

Welke kern/gemeente breed Gemeentebreed 

Evt. bijzonderheden Het gaat om kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. 

Uitsluitend intermediairs kunnen een aanvraag indienen. 

Intermediairs zijn bijvoorbeeld docenten, consulenten 

arbeid en inkomen of huisartsen die betrokken zijn bij de 

begeleiding van het kind. Er gelden spelregels om in 

aanmerking te komen voor een bijdrage.  

 

mailto:samendoenindalfsen@dalfsen.nl
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Titel aanbod  Jeugdcultuurfonds 

Organisatie Jeugdfonds Sport en Cultuur  

Omschrijving De gemeente Dalfsen heeft zich aangesloten bij 

Jeugdcultuur Overijssel. Het Jeugdcultuurfonds Dalfsen 

heeft als doel om snel, effectief en op een 

laagdrempelige manier kinderen de kans te bieden om 

deel te nemen aan culturele activiteiten, juist als dit gelet 

op de financiële situatie van ouders/verzorgers niet 

mogelijk lijkt. 

Welke kern/gemeente breed Gemeentebreed 

Evt. bijzonderheden Het gaat om kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. De 

maximale bijdrage uit het fonds is 425 euro per 12 

maanden per kind. Uitsluitend intermediairs kunnen een 

aanvraag indienen. Intermediairs zijn bijvoorbeeld 

docenten, consulenten arbeid en inkomen of huisartsen 

die betrokken zijn bij de begeleiding van het kind. Er 

gelden spelregels om in aanmerking te komen voor een 

bijdrage 

 

Titel aanbod  Kleding 

Organisatie Kledingbank Nieuwleusen 

Omschrijving Kledingbank Nieuwleusen verstrekt gratis kleding, 

schoenen en huishoudtextiel aan mensen die moeten 

rondkomen van een minimum inkomen.  

Welke kern/gemeente breed Gemeentebreed 

Evt. bijzonderheden Aanmelding via hulpverlener.  

 

Titel aanbod  Speelgoedbank SBN 

Organisatie Speelgoedbank Nieuwleusen  

Omschrijving Wij geven speelgoed aan minima en mensen met kleine 

beurs door omstandigheden. 

Welke kern/gemeente breed Gemeente Dalfsen en omgeving 

Evt. bijzonderheden Wij werken met inschrijving door instanties. Mensen 

hunnen niet zichzelf inschrijven. Wij richten ons 

voornamelijk op kinderen van baby tot de leeftijd dat ze 

de basisschool verlaten (i.v.m. ons aanbod); mochten er 

omstandigheden zijn dat een kind langer onze hulp 

nodig heeft door handicaps is dit altijd mogelijk.  
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Toeleiding naar vrijwilligerswerk of stage 
 
 

Titel aanbod  Oriëntatie naar Arbeid  

Organisatie Landstede 

Omschrijving Vervolgtraject op ONA 

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

Evt. bijzonderheden  

 
 

Titel aanbod  Ondersteuning op gebied van werk  

Organisatie SAAM Welzijn  

Omschrijving Laagdrempelige individuele coaching en begeleiding bij 

het zoeken naar passend (vrijwilligers)werk.   

Welke kern/gemeente breed Gemeentebreed 

Evt. bijzonderheden  

 
 
 

 
 

Titel aanbod  Bemiddelen naar vrijwilligerswerk 

Organisatie Vrijwilligerspunt Dalfsen 

Omschrijving Het Vrijwilligerspunt helpt mensen bij het zoeken naar 

vrijwilligerswerk en ondersteunt organisaties die met 

vrijwilligers (willen) werken.  

Welke kern/gemeentebreed Gemeentebreed 

Evt. bijzonderheden Online vacaturebank en coaching 
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Contactgegevens organisaties 
 

Bibliotheek Dalfsen – 
Nieuwleusen / Taalpunt  

 

Naam organisatie: Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen 

Straat: Ruigedoornstraat 108 

Postcode: 7721 BR 

Plaats: Dalfsen 

Telefoonnummer: 0529 - 43 24 13 

Mobiel nummer: Marjan Supèr (Boekstart) – 06 33387461 
Sabine Sijbom (Taalpunt) – 06 33834681 
Jan te Bokkel (Digitale vaardigheden) – 06 28951270 
Nicolet Korenblik (VoorleesExpress) – 06 42905006 

Loka(a)le 
contactperso(o)n(en): 

Marjan Supèr (Boekstart Dalfsen) 
Sabine Sijbom (Taalpunt) 
Jan te Bokkel (Digitale vaardigheden) 
Nicolet Korenblik (VoorleesExpress) 

Emailadres: info@bibliotheekdalfsen.nl 
m.super@bibliotheekdalfsen.nl 
taalpunt@bibliotheekdalfsen.nl 
j.tebokkel@bibliotheekdalfsen.nl 
n.korenblik@bibliotheekdalfsen.nl 
 

Website: www.bibliotheekdalfsen.nl/taalpunt 
www.bibliotheekdalfsen.nl/digitaalmeedoen 
www.bibliotheekdalfsen.nl/infopunt 
www.voorleesexpress.nl/locatie/dalfsen-nieuwleusen 
 
 
 

 
 

De Kern   

Naam organisatie: De Kern, algemeen maatschappelijk werk 

Straat: Ruigedoornstraat 108 

Postcode: 7721 BR 

Plaats: Dalfsen 

Telefoonnummer: 038 – 45 69 700 

Mobiel nummer:  

Loka(a)le contactperso(o)n(en): Adri Boom, Jonne de Hoop, Krijn Faber, Gabrielle 
de Bruijn, Jeannet Folkerts 

Emailadres:  

Website: www.stdekern.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bibliotheekdalfsen.nl
mailto:m.super@bibliotheekdalfsen.nl
mailto:taalpunt@bibliotheekdalfsen.nl
mailto:j.tebokkel@bibliotheekdalfsen.nl
mailto:A.Derksen@bibliotheekdalfsen.nl
http://www.bibliotheekdalfsen.nl/taalpunt
http://www.bibliotheekdalfsen.nl/digitaalmeedoen
http://www.voorleesexpress.nl/locatie/dalfsen-nieuwleusen
http://www.stdekern.nl/
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Diaconieën gereformeerde kerken Dalfsen 

Naam organisatie: Diaconieën gereformeerde kerken Dalfsen 

Straat: Brethouwerstraat 19 

Postcode:  7721XM 

Plaats: Dalfsen 

Telefoonnummer:  0529 - 43 43 17 

Mobiel nummer:  06 - 55 30 68 698 

Loka(a)le contactperso(o)n(en):  Bernard Bos  

Emailadres: info@bernardbos.nl 

Website:  http://dalfsen-oost.gkv.nl  
http://dalfsen-west.gkv.nl   

 
 
 
 

GGD consultatiebureau   

Naam organisatie: GGD IJsselland  

Straat, postcode en plaats: - De Trefkoele, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR  
Dalfsen                                                                     
- Ds. C. Keerstraat 1, 8151 AC Lemelerveld                                                 
- Gezondheidscentrum Sluis [3], Omloop 2, 7711          
XD Nieuwleusen 

Telefoonnummer: 088 – 443 07 02 
(bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 
uur) 

Mobiel nummer:  

Loka(a)le contactperso(o)n(en):  

Emailadres: Via de website kan een vraag digitaal gesteld 
worden  

Website: https://www.ggdijsselland.nl/  

 
 
 
 

Humanitas  

Naam organisatie: Humanitas 

Straat: Burgemeester Drijbersingel 25 

Postcode:  8021 DA 

Plaats: Zwolle 

Telefoonnummer:  - 

Mobiel nummer:  06 - 23 93 30 04 

Loka(a)le contactperso(o)n(en):  Gea Bouwers 

Emailadres: g.bouwers@humanitas.nl  

Website:  www.humanitas.nl   

 
 
 
 
 
 

http://dalfsen-oost.gkv.nl/
http://dalfsen-west.gkv.nl/
https://www.ggdijsselland.nl/
mailto:g.bouwers@humanitas.nl
http://www.humanitas.nl/
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Jeugdsportfonds  

Naam organisatie: Jeugdfonds Sport & Cultuur (p/a Sportservice 
Overijssel) 

Straat: Hogeland 10 

Postcode:  8024 AZ 

Plaats: Zwolle 

Telefoonnummer:  038 – 45 777 77  

Mobiel nummer:  - 

Loka(a)le contactperso(o)n(en):  
Emailadres : 
Telefoon 

Harriet Nijland en Linda Meijer 
overijssel@jeugdfondssportencultuur.nl 
038 – 45 777 71 / 038 – 45 777 82  
 

Emailadres: info@sportserviceoverijssel.nl 

Website:  https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/overijssel/ 

 
 
 

Kledingbank Nieuwleusen  

Naam organisatie: Kledingbank Nieuwleusen 

Straat: Grote Markt 44a 

Postcode:  7711 CZ 

Plaats: Nieuwleusen 

Telefoonnummer:  0529 – 484876  

Mobiel nummer:  06 – 44 67 87 91 

Loka(a)le contactperso(o)n(en):  Agnes Mulder, Femmy Stolte 

Emailadres: info@kledingbanknieuwleusen.nl  

Website:  www.kledingbanknieuwleusen.nl  

 
 
 

Landstede  

Naam organisatie: Landstede 

Straat: Rechterland 1 

Postcode: 8024 AG 

Plaats: Zwolle 

Telefoonnummer: 088 - 850 80 08 

Mobiel nummer: 0654252998 

Loka(a)le contactperso(o)n(en): Hans van Halteren, Jan Bosman 

Emailadres: hvanhalteren@landstede.nl 

Website: Landstede.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:overijssel@jeugdfondssportencultuur.nl
mailto:info@sportserviceoverijssel.nl
mailto:info@kledingbanknieuwleusen.nl
http://www.kledingbanknieuwleusen.nl/
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SAAM Welzijn   

Naam organisatie: SAAM Welzijn  

Straat: Koningin Julianalaan 10 

Postcode: 7711 KK 

Plaats: Nieuwleusen 

Telefoonnummer: 0529 – 48 21 21 

Mobiel nummer: 06- 51 98 22 59 

Loka(a)le contactperso(o)n(en): Alie Buit (contactpersoon statushouders) 

Emailadres: a.buit @saamwelzijn.nl  
info@saamwelzijn.nl  

Website: www.saamwelzijn.nl 

 
 

Speelgoed Bank Nieuwleusen 
(S.B.N.) 

 

Naam organisatie: S.B.N. Speelgoed Bank Nieuwleusen 

Straat: Koningin Julianalaan 10 

Postcode: 7711 KK 

Plaats: Nieuwleusen 

Telefoonnummer: - 

Mobiel nummer: 06 – 13 42 12 43 

Loka(a)le contactperso(o)n(en): Bert Sepers 

Emailadres: speelgoedbanknieuwleusen@gmail.com 

Website: www.sbn.webklik.nl 

 

VluchtelingenWerk   

Naam organisatie: VluchtelingenWerk Dalfsen 

Straat: Ruigedoornstraat 108 

Postcode: 7721 BR 

Plaats: Dalfsen 

Telefoonnummer: 0529-434541 (dinsdag) 

Mobiel nummer: 06-47029436 

Loka(a)le contactperso(o)n(en): Ina Olthoff (teamleider) 

Emailadres: dalfsen@vluchtelingenwerk.nl  

Website: www.vluchtelingenwerk.nl 

 
 

Vrijwilligerspunt  Dalfsen  

Naam organisatie: Vrijwilligerspunt Dalfsen 

Straat: Ruigedoornstraat 108 

Postcode: 7721 BR 

Plaats: Dalfsen 

Telefoonnummer: 088 – 85 08 806 

Mobiel nummer:  

Loka(a)le contactperso(o)n(en): Ivonne Saueressig 

Emailadres: info@vrijwilligerspuntdalfsen.nl 

Website: www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl 
 

mailto:a.buit @saamwelzijn.nl%20info@saamwelzijn.nl
mailto:a.buit @saamwelzijn.nl%20info@saamwelzijn.nl
mailto:dalfsen@vluchtelingenwerk.nl
mailto:info@vrijwilligerspuntdalfsen.nl

