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“Opvoeden doen we samen”
Gezinnen die het zwaar hebben worden 
gekoppeld aan een warm en stabiel gezin 
in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra 
liefde en aandacht. En de ouders worden even 
ontlast. De hulp is elke dag beschikbaar. 

Wie kan zich aanmelden als vraaggezin?
Herken je dat? Soms lijkt alles tegen te 
zitten. Problemen stapelen zich op in het 
gezin. Er hoeft maar iets te gebeuren of de 
emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om 

voldoende tijd en aandacht aan de kinderen 
te besteden. Of aan jezelf. Dan kan een ander 
gezin in de buurt een uitkomst zijn. Een gezin 
waar jouw kinderen regelmatig welkom zijn. 
Maar niet iedereen heeft mensen om zich 
heen die hulp kunnen bieden. Buurtgezinnen 
is er voor alle gezinnen met kinderen in alle 
leeftijden die behoefte hebben aan steun
bij de opvoeding.

Kijk voor meer informatie op de
website van Buurtgezinnen.

Je kunt je kind aanmelden
op twee manieren:
1.  Je laat een kopie van laatste 

uitkeringsspeci� catie zien. 
2.  Door middel van een doorverwijzing van 

iemand of een organisatie die jou begeleidt. 
Bijvoorbeeld de voedsel- of de kledingbank, 
stichting Humanitas of de GKB. 

Voor de maand juni is er een actie
gericht op de grootouders.
Nu kunnen de oma’s en opa’s ook nog zorgen 
voor mooi speelgoed. Zomaar omdat de 
kleinkinderen het verdienen. 

Dus grootouders ga langs bij Speelgoedbank 
Amalia en verras uw kleinkinderen binnenkort. 
U kunt drie stuks mooi speelgoed uitkiezen. 
De speelgoedbank is te vinden in het gebouw 
van de Badde, Thorbeckelaan 54
in Hoogezand.

U kunt ook de winkel bezoeken op 
woensdagmiddag van 13.30 uur tot
16.00 uur en de eerste zaterdag van de
maand van 13.00 uur tot 16.00 uur.
U kunt contact opnemen per
telefoon 06-15131851 of per email
info@speelgoedbank-amalia.nl

De speelgoedbank is 
een winkel zonder kassa 
voor ouders met een 
laag inkomen. Je kunt 
als ouder in de winkel 
gratis een speelgoed 
uitzoeken voor
jouw kind.  

Elkaar helpen bij de
opvoeding van kinderen

Speelgoedbank Amalia heeft
een actie voor de opa’s en oma’s

Sinds november 2021 is Buurtgezinnen van start 
gegaan in de gemeente Midden-Groningen. Het is een 
nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte. 
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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.
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De gemeente vindt het belangrijk
dat haar inwoners blijven meedoen
in de samenleving. 

Inwoners van Midden-Groningen met een klein 
inkomen kunnen een energietoeslag aanvragen 
bij de gemeente. Heeft u een bijstandsuitkering 
dan ontvangt u de toeslag automatisch op uw 
bankrekening.

Gratis zelftesten
en mondkapjes

Inloopmiddagen voor 
hulp bij het aanvragen 
van energietoeslag

Met ingang van 1 juni 2022 stelt de gemeente gratis zelftesten 
en mondkapjes beschikbaar voor mensen met een laag 
inkomen. Per gezin kunt u maximaal tien stuks van elk materiaal 
ophalen bij verschillende ophaalpunten. 

De mensen met een uitkering van de gemeente zijn per 
brief hierover geïnformeerd. Ook de ophaalpunten en de 
openingstijden staan in de brief vermeld. Neem uw brief mee 
bij het ophalen. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u iemand 
anders de zelftesten en mondkapjes voor u laten ophalen. 

Ontvangt u geen uitkering van BWRI 
dan kunt u zelf de toeslag aanvragen. 
Wilt u hulp bij het aanvragen van de 
energietoeslag? Kom langs bij een van 
de inloopmiddagen:

woensdag 8 juni 13.00-16.00 uur
Wijkcentrum ’t Spinnenweb
Burgemeester Jonkerenstraat 11a

9611 EE Sappemeer

donderdag 16 juni 14.30-17.30 uur
Dorpshuis de Houtstek
Hoofdweg 9a

9621 AC Slochteren


