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Nieuwsbrief
IEDEREEN IS VAN WAARDE, IEDEREEN HEEFT WAARDE

Fonds Kinderhulp
biedt hulp aan jongeren
tussen 18 en 21 jaar

De werkloosheid en armoede
onder jongeren stijgt.
In Nederland groeit 1 op
de 15 jongeren tussen de 18
en 21 jaar op in armoede.

Een laptop, studie, sportclub, jas, schoenen,
bril, beugel of ingerichte kamer zijn dan niet
vanzelfsprekend. Het fonds Kinderhulp helpt
jongeren. Gezinnen in Midden-Groningen
kunnen een aanvraag indienen bij Kinderfonds
via de gemeente. Bespreek wat er nodig is met
de contactpersoon bij het sociale team of BWRI.

www.bwri.nl

De armoederegisseur is binnen de
gemeente de vaste aanvrager bij
Kinderhulp en regelt de uiteindelijke
aanvraag. Neem voor meer
informatie contact op via
armoederegisseur@midden-groningen.nl

Schoolspullenpas in de
webwinkel
van het
Meedoenfonds
We willen u graag
attenderen op dit product
in onze webwinkel. Met de
schoolspullenpas kun je bij
onder andere Bruna, Hema en
andere aangesloten winkels,
schoolspullen aanschaffen.
Onder schoolspullen vallen onder andere,
schriften, pennen, potloden, etuis,
gymkleding etc.
Je kunt er alleen schoolspullen mee
kopen en dus geen andere artikelen bij
deze winkels.
Na bestelling ontvangt u de
Schoolspullenpas rond 30 juni 2021 in
je brievenbus. De Schoolspullenpas is
geldig vanaf 1 juli tot 1 oktober 2021.
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Wasmachine, koelkast,
kookplaat of tv stuk?

Bezoekadres Inkomen en Voorzieningen:
Haydnlaan 2, Hoogezand

Wij vinden dat niemand
zonder wasmachine, koelkast,
kookplaat of tv mag komen
te zitten. Daarom doen we
er van alles aan om dit te
voorkomen.
Gaat uw wasmachine, koelkast,
kookplaat of tv stuk?
En kunt u geen nieuw of tweedehands
betalen? En ziet u ook geen andere mogelijkheden om dit op te lossen? We kunnen
ons heel goed voorstellen dat u niet
zonder deze artikelen kunt. En als u geen
andere mogelijkheden heeft, gaan we met
u kijken of we dit kunnen oplossen.

Colofon
Dit is een uitgave van BWRI,
Uitvoeringsorganisatie van de
Participatiewet voor Midden-Groningen.

Bezoekadres Re-integratie:
Molenraai 1, Sappemeer
Telefoon 0598 37 37 00
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
www.bwri.nl

u een lening voor witgoed kunt krijgen tegen
een lage rente van 2%. Kan dit niet onderzoekt de Kredietbank of er fondsen zijn die de
vervanging kunnen vergoeden en vraagt voor
u een vergoeding aan. Als dit ook niet lukt
schakelt de Kredietbank BWRI in.

Heeft u vragen/opmerkingen
over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar:
eltje.hut@bwri.nl
marleen.koenders@bwri.nl
Hoewel deze nieuwsbrief met veel zorg
gemaakt is, kunt u aan de inhoud ervan
geen rechten ontlenen.

Kredietbank
Onze Kredietbank gaat eerst kijken wat zij voor
u kunnen doen. De Kredietbank beoordeelt of

BWRI
BWRI bekijkt of er bijzondere bijstand mogelijk
is voor het vervangen van de wasmachine,
koelkast, kookplaat of tv. We gaan dan uit van
tweedehands spullen die bijvoorbeeld te koop
zijn in de Kringloopwinkel.

Vacatures
op BWRI

Hulp nodig met
uw financiën?
Neem contact op met
een schuldhulpmaatje!

Op de website BWRI staan vanaf nu
ook vacatures. U vindt hier de laatste
informatie over de vacatures en
mogelijkheden vanuit de arbeidsmarkt.
www.bwri.nl/vacatures-voor-werkzoekenden

Sinds kort zijn er 8 schuldhulpmaatjes
in de gemeente Midden-Groningen.
Schuldhulpmaatjes zijn er voor mensen
die zich zorgen maken om hun financiën.
Bijvoorbeeld als u schulden heeft of als u
denkt dat het de verkeerde kant op gaat.
Geldzorgen geven vaak stress en dat is
niet prettig. Door om hulp te vragen, kunt
u een deel van die stress wegnemen. Dat
lucht vaak op en geeft rust.

Wilt u weten wat een schuldhulpmaatje
voor u kan doen?
Op de website van SchuldHulpMaatje
(www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/middengroningen) vindt u meer informatie en kunt u
zich melden voor ondersteuning bij financiële
problemen.
Aanmelden kan ook telefonisch via 0630753002 of door een email te sturen naar:
coordinator@shmmidden-groningen.nl.

