Gemeente Hellendoorn

Stichting De HUISKAMER van Hellendoorn

Samen staan we sterk.
Daarom staan we voor je klaar!

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken)

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers die de handen
ineenslaan als echte ‘Noabers’ en graag iets willen betekenen
voor onze ‘Noabers’ met een kleine beurs. In de gemeente
Hellendoorn is een Netwerk Sociale Zekerheid waaronder
diverse organisaties vallen. Wij hebben ontdekt dat er helaas
nog veel te weinig mensen hiervan weten en dat door alle
regelgeving er ook heel veel mensen buiten de boot vallen en
er veel schaamte heerst.

Steeds meer mensen kunnen niet of nauwelijks aan hun maandelijkse financiële verplichtingen voldoen. Het verliezen van een
partner of een baan en/of het hebben van schulden zijn vaak de
oorzaak. Financiële problemen hebben verstrekkende gevolgen
en brengen vaak veel zorgen met zich mee. Stichting BOOM,
voluit: Stichting Financiële Begeleiding BOOM (Budget Op Orde
Maken), is 10 jaar geleden opgericht om inwoners van de
gemeente Hellendoorn te helpen om hun financiën te ordenen.

Zo kunnen wij jou helpen:

Stichting BOOM ondersteunt niet met geld of middelen. Wel
denkt een gecertificeerde vrijwilliger met u mee zodat u er niet
alleen voor staat. Deze begeleiding is tijdelijk en heeft als doel
dat u uw financiën weer op orde heeft en houdt. Ook kunnen we
u zo nodig begeleiden naar andere hulpinstanties. Aan deze
dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

Inzicht in uw inkomsten en uitgaven.

Het opzetten en in stand houden
van een inloophuis in de gemeente
Hellendoorn, om daarmee voor alle
inwoners een ruimte te bieden,
gericht op ontmoeten en verbinden.

Wat bieden we?
De HUISKAMER is een openbare en vrij toegankelijke ruimte waar
iedereen die daar zin in heeft langs kan komen, al dan niet iets
drinken, een praatje maken, een spelletje doen, noem maar op. In
de HUISKAMER kunnen contacten worden gelegd, bijeenkomsten
worden gehouden en eetgroepen georganiseerd.

Stichting BOOM is aangesloten bij de landelijke Vereniging
SchuldHulpMaatje Nederland.

De mogelijkheid om een kop koffie, thee of limonade te nuttigen. Wie
kan betalen geeft een vrijwillige gift, wie niet kan betalen hoeft dat niet.
Wilt u uw verhaal kwijt, maakt u zich zorgen, dan vindt u een luisterend
oor. Eventueel kunnen we daarvoor in een aparte ruimte gaan zitten.
Op dinsdag en donderdag is er een vaste kookgroep. Dan wordt er
tegen een gering bedrag gezorgd dat er een lekkere, voedzame
maaltijd op tafel komt.
Lijkt het u leuk om als gastvrouw of gastheer onze vrijwilligersgroep te komen versterken? Graag! Neem dan contact met ons op.
De HUISKAMER is doordeweeks in de ochtend geopend van 10:00
tot 12:00 en de gehele week van 14:00 tot 17:00 in de middag.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

www.noabers-voor-noabers.nl
E-mail: noabersvoornoabers@outlook.com
Telefoon: 06 - 25 15 94 43
bereikbaar op Di, Wo en Do tussen 11 en 15 uur.
Facebook >>> Noabers voor Noabers Hellendoorn.

www.stichtingboomhellendoorn.nl
E-mail: stichtingBOOM@stichtingdewelle.nl
Adres: Constantijnstraat 32a, 7442 ME Nijverdal
Telefoon: 06 - 10 71 00 88
www.SchuldHulpMaatje.nl
www.uitdeschulden.nu

www.dehuiskamernijverdal.nl
E-mail: info@dehuiskamernijverdal.nl
Adres: Markt 3, 7442 EC Nijverdal
Telefoon: 06 - 19 68 62 80

Wilt u ons financieel steunen?

Wilt u ons financieel steunen?

De HUISKAMER is afhankelijk van de giften en gaven die wij van
anderen krijgen. En we moeten natuurlijk wel onze rekeningen blijven
betalen (huur, verzekeringen, nutsvoorzieningen, noem maar op).

Wij hebben de ANBI status. IBAN: NL 51 SNSB 0339 6754 89
t.n.v. Stichting Noabers voor Noabers

IBAN: NL63 RABO 0160 823 854
t.n.v. Stichting BOOM te Nijverdal

Wilt u ons financieel steunen?

Spullen
We proberen zoveel mogelijk goede spullen te verzamelen
die onze mensen goed kunnen gebruiken.
Voedselpakket
Ook geven we voedselpakketten uit i.s.m. de Voedselbank.
Dit om mensen die het niet breed hebben een extra steuntje
in de rug te geven.
Activiteiten
We proberen 2x per jaar een gratis kledingbeurs te houden,

Bereikbaarheid

Weinig te
besteden....
2021
ontwerp: Jasper Hofman

Noabers voor Noabers

Stichting Hulpfonds Hellendoorn
Stichting Voedselbank Hellendoorn
Stichting Boom
Stichting De Huiskamer van Hellendoorn
Stichting Noabers voor Noabers
Trefpunt Minima

Dat pakken we
samen aan!

IBAN: NL89 RABO 0147 430 305
t.n.v. Stichting De HUISKAMER van Hellendoorn

In deze folder vertellen zes organisaties
hun verhaal over armoedebestrijding in
de gemeente Hellendoorn.
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Stichting Hulpfonds Hellendoorn

Voor ondersteuning
met geld en goederen.

Heeft u een laag inkomen en loopt u tijdelijk tegen financiële
problemen aan? En zijn er geen (betalings-)regelingen of
andere instanties waarop u een beroep kunt doen? Mogelijk kan
het Hulpfonds u helpen. De oorzaak van de problemen is voor
ons niet van belang. Wel hoe we deze samen kunnen oplossen.
Dat kan zijn in de vorm van goederen, een eenmalige gift of
een renteloze lening.

Voor wie
U kunt rechtstreeks contact opnemen met het Hulpfonds. Om
inzicht te krijgen in de problematiek en samen met u te kijken
welke oplossingen er zijn, komt onze coördinator bij u op bezoek.
Is er sprake van een noodsituatie, dan proberen we u direct te
helpen. We werken daarbij nauw samen met Stichting BOOM en
de Voedselbank.
Daarnaast voert het Hulpfonds nog twee regelingen uit voor de
gemeente Hellendoorn om inwoners financieel te ondersteunen:
de Gebruiksgoederenregeling en het Kindpakket.
-

Gebruiksgoederenregeling
Gaat uw koelkast, wasmachine, televisie of ander onmisbaar
apparaat stuk en heeft u niet genoeg geld om dit apparaat
te vervangen? Misschien kunt u een beroep doen op de
gebruiksgoederenregeling van de gemeente Hellendoorn.
U krijgt dan een financiële bijdrage voor de aanschaf van
zogenoemde ‘duurzame gebruiksgoederen’ (per huisadres
maximaal één gebruiksgoed per jaar).
Voor wie
De gebruiksgoederenregeling is er voor iedereen die minder
dan 110% van de bijstandsnorm verdient. Om hiervoor in
aanmerking te komen, heeft u een ‘toekenningsbeschikking’
nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.
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Kindpakket
Heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar? En betekent
de jaarlijkse ouderbijdrage, nieuwe kleding of een andere
fiets dat er tijdelijk te weinig geld is voor andere noodzakelijke uitgaven? Dan kan het Kindpakket uitkomst bieden. Het
Kindpakket geeft hen de mogelijkheid om mee te doen met
die dingen die voor hun leeftijdgenoten vanzelfsprekend zijn.
Voor wie
Voor ouders die minder dan 120% van de bijstandsnorm
verdienen. Via de rekentool op onze website kunt u uitrekenen
of dit voor u van toepassing is. Om voor het Kindpakket in aanmerking te komen heeft u ook een ‘toekenningsbeschikking’
nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Stichting Hulpfonds Hellendoorn
p/a Stichting De Welle
Constantijnstraat 32a
7442 ME NIJVERDAL
www.stichtinghulpfonds.nl
Hulpfonds
Telefoon: 06 - 12 53 55 12
E-mail: info@stichtinghulpfondshellendoorn.nl
Kindpakket
Telefoon: 06 - 49 81 48 27
E-mail: kindpakket@stichtinghulpfondshellendoorn.nl
Gebruiksgoederenregeling
Telefoon: 06 - 17 00 73 61
E-mail: gebruiksgoederen@stichtinghulpfondshellendoorn.nl

Wilt u het Hulpfonds financieel steunen?
Stichting Hulpfonds Hellendoorn is een onafhankelijke stichting,
die financieel wordt ondersteund door de gemeente Hellendoorn,
de plaatselijke kerken en giften van particulieren. U kunt uw gift
overmaken naar NL57 RABO 0122 1263 94 ten name van Stichting
Hulpfonds Hellendoorn. Het Hulpfonds heeft het ANBI-keurmerk.

Stichting Voedselbank Hellendoorn

Trefpunt Minima

Wekelijks voedselpakket
voor wie het financieel moeilijk heeft.

Ontmoetingsplek voor mensen
met een beperkt inkomen.

Gezinnen en alleenstaanden die (tijdelijk) niet genoeg geld
hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, kunnen zich
aanmelden bij de Voedselbank. Met een intakegesprek wordt
beoordeeld of u in aanmerking komt voor een wekelijks voedselpakket. Hierbij worden de geldende richtlijnen van ‘Voedselbanken
Nederland’ gehanteerd. Deze ondersteuning met gratis levensmiddelen is tijdelijk en geldt voor maximaal drie jaar. Periodiek
wordt bekeken of u deze hulp nog nodig heeft.

Trefpunt Minima, de naam zegt het al: een ontmoetingsplek
voor mensen met een beperkt inkomen. Lotgenoten die aan
een half woord genoeg hebben als het om hun zorgen gaat.
Maar ook lotgenoten die elkaar vrolijke verhalen vertellen
en tips kunnen geven. Heel belangrijk om je mens te blijven
voelen. Elke derde dinsdagochtend van de maand (behalve
in juli en augustus)organiseert Trefpunt Minima een inloopochtend voor inwoners van de Gemeente Hellendoorn. Soms
wordt er alleen gepraat, een andere keer wordt er een spreker
uitgenodigd, maar vaak is er een activiteit waar de deelnemers
gratis aan mee kunnen doen. Het zijn gezellige en zinvolle
ochtenden die in de behoefte voorzien.

Geen pakket zonder traject
Vanuit ons motto ‘Geen pakket zonder traject’ stimuleren en
ondersteunen we onze klanten om hun financiële situatie zelf
weer onder controle te krijgen. Om daarbij tot een goed persoonlijk advies te komen, werken we nauw samen met o.a. Stichting
Hulpfonds en Stichting BOOM. Vluchtelingen die worden
aangemerkt als statushouders begeleiden we, in samenwerking
met het Vluchtelingenwerk van De Welle, tijdens de overbruggingsperiode om een uitkering aan te vragen.
Stichting Voedselbank Hellendoorn
(postadres)
Kruidenlaan 27
7443 GN Nijverdal
Telefoon: 06 - 19 44 17 30
E-mail: info@voedselbankhellendoorn.nl
www.voedselbankhellendoorn.nl

Overige activiteiten
Ze brengt twee keer jaar het Minimaatje uit, een naslagwerkje
met informatie voor de doelgroep.
Tevens is Trefpunt Minima medeorganisator van de Kerstpakkettenactie en de Paasbrodenactie van de Raad van
Kerken en de Sinterklaasmiddag voor de doelgroep.

Inloopochtenden Trefpunt Minima
Elke 3e dinsdag van de maand van 9.30 uur tot 11.30 uur
(behalve juli en augustus)

Locatie
Vergaderruimte in de kelder van het Spectrum,
Hendrik Wormserstraat 1, 7442 MX, Nijverdal.

Wilt u ons financieel steunen?
IBAN: NL80 RABO 0141522100
t.n.v. Stichting Voedselbank Hellendoorn
De Voedselbak heeft een ANBI status.

Voor actuele informatie: zie de plaatselijke nieuwsbladen
E-mail: trefpuntminima@hotmail.com
Telefoon: 06 - 10 63 38 46, bereikbaar op werkdagen
van 9.00 uur tot 12.00 uur.

23-11-20 20:04

