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IEDEREEN IS VAN WAARDE, IEDEREEN HEEFT WAARDE

Kent u de Nationale Apotheker?
De Nationale Apotheek en Menzis hebben
afspraken gemaakt waarmee u bespaart op
zelfzorggeneesmiddelen. Heeft u een GarantVerzorgd
3 aanvullende verzekering? Dan kunt u tot € 100 per
jaar zelfzorggeneesmiddelen vergoed krijgen.
Hoe werkt het?
1. U schrijft zich in bij De Nationale Apotheek.
2. Log in en vraag uw € 100 tegoed op.
3. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd (dit
duurt 1 tot 3 werkdagen), kunt u de
geselecteerde producten bestellen in
de shop en betalen met uw tegoed.

Via de website www.nationale-apotheek.nl
kunt u online geneesmiddelen bestellen. Als
u via Menzis een aanvullende verzekering
GarantVerzorgd 3 heeft krijgt u 100 euro per
jaar aan zelfzorggeneesmiddelen. Denk aan
pijnstillers, neusdruppels, hoestdranken,
maagtabletten en vitamines.

Wilt u aan de slag in de schoonmaak?
Op dit moment is er veel werk in de schoonmaak. Lijkt werken
in de schoonmaak u leuk maar heeft dit nog niet eerder
gedaan? Half september start een opleidingsprogramma
van 3 maanden waarmee u klaar bent voor een baan in de
schoonmaak. Een vooropleiding is niet nodig!
De theorie is 15 lesuren. U gaat
daarnaast gelijk in de praktijk aan de
slag. Dit is in de vorm van een stage van
8 weken. Tijdens deze 8 weken krijgt u
hulp en begeleiding om weer werkfit
te worden en om de theorie gelijk in
praktijk te brengen. De stage doet u bij
de gemeente, een zorgorganisatie, een

hotel of een regulier schoonmaakbedrijf.
Voor dit programma kunnen 8
deelnemers zich inschrijven! Er wordt
in kleine groepjes gewerkt zodat dit
coronaproof is.
Geef u dus snel op via uw werkcoach of
direct bij peter.degroot@BWRI.nl
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Aan de slag? Dit zijn onze uitzendbureaus waar
je zeker eens contact mee op moet nemen.
Kijk op www.bwri.nl/vacatures-voor-werkzoekenden
www.bwri.nl
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Een terugval in
inkomen, hogere kosten
of minder te besteden
dan voorheen?
Tijdens de coronacrisis zijn veel mensen erachter
gekomen dat ze meer inzicht in hun financiën kunnen
gebruiken. Voor inwoners van Midden-Groningen
die meer overzicht en duidelijkheid willen in hun
persoonlijke inkomsten en uitgaven zijn er gratis
budgettrainingen van de Stichting Knip.

Colofon
Dit is een uitgave van BWRI,
Uitvoeringsorganisatie van de
Participatiewet voor Midden-Groningen.
Bezoekadres Inkomen en Voorzieningen.
Haydnlaan 2, Hoogezand
Bezoekadres Re-integratie.
Molenraai 1, Sappemeer
Telefoon 0598 373 700
Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
www.bwri.nl
Heeft u vragen/opmerkingen
over deze nieuwsbrief?
Stuur dan een e-mail naar:
cindy.stooker@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.

Meldpunt
Kindertoeslagaffaire

De trainingen worden na de zomervakantie
gegeven in kleine groepen met voldoende
ruimte tussen de cursisten (coronaproof ).
In zeven bijeenkomsten van twee uur leert
u over budgetteren en besparen. Aan het
eind van de training heeft u zelf een eigen
financiële jaarplanning gemaakt. Hiermee
heeft u elke maand overzicht van de
financiën en de planning.
De trainingen worden betaald door de
gemeente en de woningcorporaties Lefier

www.bwri.nl

en Groninger Huis. Voor de deelnemers is
de training gratis op voorwaarde dat zij
wonen in de gemeente Midden-Groningen
of huurder/woningzoekende zijn bij een
van de genoemde woningcorporaties.
Wilt u meedoen aan de training
of eerst meer informatie?
Neem dan contact op met de
Stichting Knip: info@stichtingknip.nl
of 06 – 22 28 34 68.

De Belastingdienst biedt
financiële compensatie aan
ouders die gedupeerd zijn door
de kinderopvangtoeslag. Heeft u
daarnaast behoefte aan andere
ondersteuning vanwege schulden,
gezondheidsproblemen, behoefte aan
werk of dagbesteding, gezinshulp of
huisvesting?
De gemeente Midden-Groningen
helpt gedupeerde ouders. U kunt bij
de gemeente ondersteuning vragen
via meldpunttoeslagen@
midden-groningen.nl

