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Nieuwsbrief
IEDEREEN IS VAN WAARDE, IEDEREEN HEEFT WAARDE

Gaat uw kind naar het
voortgezet onderwijs of MBO? BWRI opent

haar deuren
weer voor
publiek.

Of heeft u zelf reis- of andere
kosten omdat u een opleiding volgt?

De deuren van de Haydnlaan en de
Molenraai staan weer voor u open.
Maar u kunt ons alleen op afspraak
bezoeken. Dit doen we voor uw en
onze gezondheid. Ook houden we
ons aan de landelijke maatregelen.

Het Provinciaal Studiefonds kan u helpen met een bijdrage
voor de kosten van uw studie of die van uw minderjarige
kinderen. U kunt aanvragen voor het schooljaar 2021-2022.
Studiefonds voor tegemoetkoming
in reis- en/of studiekosten
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt
u misschien via de provincie een
tegemoetkoming krijgen voor de (reis)
kosten van uw opleiding of die van uw
kinderen. U kunt vanaf nu een aanvraag
doen voor het schooljaar 2021-2022.
Heb ik recht op een tegemoetkoming?
Het Studiefonds is voor leerlingen of
studenten met een laag inkomen:
• Ouders van leerlingen in het voortgezet
onderwijs jonger dan 18 jaar kunnen een
aanvraag indienen voor
tegemoetkoming in de reiskosten.
• Ouders van studenten van 16 of 17
jaar die een MBO-opleiding volgen
kunnen een aanvraag indienen voor
tegemoetkoming in de studiekosten.

www.bwri.nl

• Studenten op het MBO en boven de
18 jaar (alleen met een doorverwijzing
van de opleiding) kunnen een aanvraag
indienen voor tegemoetkoming
in de studiekosten.
• MBO/HBO/WO-studenten ouder dan
30 jaar kunnen een aanvraag indienen
voor tegemoetkoming in de reis- en
studiekosten.
Meer informatie en aanvraag indienen
Kijk voor meer informatie over de
voorwaarden op de website van de
provincie: www.provinciegroningen.
nl/subsidies/wonen-en-welzijn/
studiefonds-20212022
Daar kunt u ook uw aanvraag indienen. U
ontvangt binnen 6 weken na ontvangst
van de aanvraag (voorzien van de
gevraagde bijlagen) een besluit.

Ons kantoor aan de Molenraai 1 in Sappemeer

Maandenlang kon u ons alleen telefonisch
en digitaal bereiken. Gelukkig is het weer
verantwoord om de Haydnlaan en de
Molenraai te openen. En natuurlijk zorgen
we er samen voor dat dit veilig kan. U kunt
ons alleen op afspraak bezoeken. Bel of mail
daarom van tevoren voor een afspraak.
Voor uw en onze gezondheid houden we
ons aan de landelijke maatregelen. We
houden 1,5 meter afstand van elkaar en
we dragen binnen mondkapjes. Als dit kan
komt u alleen. Wij vinden het erg fijn om
u weer te mogen begroeten. En natuurlijk
blijven we ook digitaal en telefonisch heel
goed bereikbaar.
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Heeft u kind
moeite met school?
Vindt uw kind het lastig om zich te concentreren op
huiswerk van school? Of heeft uw kind moeite met een
bepaald vak? KOMonderwijs kan uw kind helpen.
KOMonderwijs richt zich op het geven van
onderwijsbegeleiding aan leerlingen van
de basisschool en middelbare school. De
begeleiding is ook mogelijk als er sprake
is van minder financiële draagkracht. We
maken bij aanmelding een afspraak voor
een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit
gesprek leren we u, en uw kind beter kennen
en vertellen we wat over onze werkwijze.
Ook kijken we tijdens dit gesprek naar de
financiën. Ons uitgangspunt is: financiën
mogen nooit een reden zijn om uw kind niet
te helpen!
De begeleiding vindt momenteel plaats in
de bibliotheek in Hoogezand. In een klasje
zitten maximaal 6 leerlingen. Zij worden

begeleid door 2 begeleiders. Naast de
begeleiders werkt KOMonderwijs ook met
een mentor. De mentor neemt 1 keer in de
maand contact met u op en bewaakt de
voortgang van de leerling. Voor de inhoud
van de begeleiding nemen we contact op
met de school, zodat we op het aanbod van
school kunnen aansluiten. De begeleiding
van de basisschoolleerlingen begint wekelijks
met een leerzaam spel; de begeleiding is
nuttig en leuk! U kunt een kijkje nemen op
onze website voor meer informatie: https://
komunity.nl/organisatie/komonderwijs. U
kunt uw zoon/dochter aanmelden via de
website of door te mailen naar
intake@komonderwijs.nl.
Hopelijk tot snel!
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Heeft u vragen/opmerkingen
over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar:
e.hut@bwri.nl
mef.koenders@bwri.nl
Wilt u op de hoogte blijven?
Dan kunt u ons volgen op social media.
BWRI staat op facebook en LinkedIn.
Hoewel deze nieuwsbrief met veel zorg
gemaakt is, kunt u aan de inhoud ervan
geen rechten ontlenen.

Heeft u een computer nodig? De Computerbank kan u helpen aan een
leencomputer. Hieronder staat een ingezonden stuk van de Computerbank.
In oktober 2017 is de Stichting de
Computerbank opgericht. Dat was toen een
nieuw initiatief. De computerbank geeft
computers in bruikleen aan mensen die het niet
zelf kunnen betalen. De voorraad aan gebruikte
computers was groot.
Het waren allemaal
desktops. Ons eerste
project was “Allemaal
Digitaal’. Met dit project
konden wij gezinnen helpen met schoolgaande
kinderen en alleenstaanden (met of zonder
een rugzak) met een minimuminkomen om
‘aangesloten te blijven’ in de samenleving.
Kinderen gebruikten de computers bij het
maken van huiswerk en leren vaardigheden
die hen later van pas kunnen komen bij een
vervolgopleiding en/of het vinden van een baan.

In 2018 en 2019 werden meer dan 200
computers in bruikleen verstrekt. Een prachtig
resultaat. De Computerbank werkt nauw samen
met DIG050. Daar is een helpdesk met mannen
en vrouwen die een IT-knobbel hebben. Zij
zorgen ervoor dat de
laptops en computers
goed draaien. DIG050 is
een soort dagbesteding
voor iedereen die iets
heeft met computers. De medewerkers krijgen
een vrijwilligersvergoeding van € 2,- per dagdeel.
Dat is niet veel maar als je een paar dagdelen
werkt, is het net een tas met boodschappen.
Begin 2019 werd ook het project Leenlaptops(#)
geboren. Een project speciaal voor
basisschoolleerlingen uit een minima-gezin.
Ons doel was ervoor te zorgen dat ze thuis hun
spreekbeurt of werkstuk konden maken en dat
niet meer op de school hoefden te doen. Wij
hadden het prachtige plan om elke laptop van
een dierensticker en een bijpassende naam te
voorzien. Bij de eerste 50 laptops was dat nog
haalbaar. Het project liep echter zo goed en
de vraag was zo groot dat we nu afzien van de
sticker en de naam. Dat is wel jammer maar het
werkt nu een stuk minder gestrest. Opvallend

Computer

Het doel van ons project was om te zorgen dat
deze groepen een betere kans krijgen in de
samenleving en niet verder zou wegzakken in
armoede en sociale isolatie en uitsluiting door
het gebrek aan een computer. Met name voor
kinderen is het belangrijk dat zij de mogelijkheid
krijgen om te ontsnappen aan de armoede
waarin zij zijn opgegroeid.
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was de grote belangstelling van scholen in de
gemeente Groningen. In Midden-Groningen
kwamen weinig aanvragen binnen. Eigenlijk
maar goed ook want we hadden niet meer
laptops kunnen regelen dit jaar.
Erg verrast waren we 2020 door de gemeente
Groningen. Zij stelden de laptops beschikbaar
die in de eerste Corona golf zijn uitgereikt. Mede
dankzij een gift van een fonds werden de laptops
aan onze voorraad
toegevoegd. Een
fantastisch gebaar.
De laptops komen
allemaal voor
de zomervakantie terug zodat we ze kunnen
nakijken en gereed kunnen maken voor het
nieuwe schooljaar.
Het project leenlaptops kost geld. De
Computerbank koopt geen nieuwe laptops
maar heeft een adresje voor goede gebruikte
apparaten. Op die manier kunnen we een
degelijk apparaat aanbieden aan de kinderen.
Een gebruikte laptop kost € 300,- en dat is
inclusief tas en muis. Dat hadden we zelf niet
maar gelukkig was er steun van fondsen in 2020.
Met deze hulp zijn we erg blij.

nodig?

