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Terugblik 1,5 jaar Coördinator Armoedepreventie (vanaf juni 2017) 

December 2018 

Taak Resultaat  

Opzetten en ondersteunen Verjaardagsbox 

gemeente Tubbergen 

Werkzaamheden o.a.: promotie/pr, aanwezig bij 

overhandiging bijdragen/evenementen, 

aanmeldingen/afmeldingen bijhouden, bijwonen van 

vergaderingen en inpakavonden, mede-ontwerpen 

website/folder, aanvragen 

sponsoring/ondersteuning, contacten onderhouden 

met sponsoren, vrijwilligers en organisaties. 

De Verjaardagsbox gemeente Tubbergen geeft kinderen, bij 

wie er thuis weinig geld is, een fijne verjaardag door rond 

zijn/haar verjaardag een box te brengen met slingers, 

ballonnen, traktatie, lekkers, cadeautje, drinken enz. Op de 

dag van de verjaardag wordt nog een verse taart van de 

bakker bezorgd. Eind november wordt voor de 2
e
 keer een 

Sintbox uitgedeeld aan alle gezinnen voor een heerlijk 

avondje en er wordt dit jaar voor de eerste keer een 

Sinterklaasmiddag voor de kinderen tot en met 10 jaar 

georganiseerd. Afgelopen zomer kregen de gezinnen een 

Vakantiebox met allerlei leuks voor de vakantie. De 

Verjaardagsbox gemeente Tubbergen  is een goed draaiende 

vrijwilligersorganisatie onder de vlag van SWTD. De 

Verjaardagsbox gemeente Tubbergen heeft nu 22 vrijwilligers 

waaronder een coördinator en een pr-medewerker. 

Momenteel zijn 107 kinderen in de gemeente Tubbergen 

aangemeld bij de Verjaardagsbox. 

Opzetten en ondersteunen Verjaardagsbox 

Dinkelland 

Werkzaamheden o.a.: promotie/pr, aanwezig bij 

overhandiging bijdragen/evenementen, 

aanmeldingen/afmeldingen bijhouden, bijwonen van 

vergaderingen en inpakavonden, mede-ontwerpen 

website/folder, aanvragen 

sponsoring/ondersteuning,  contacten onderhouden 

met sponsoren, vrijwilligers en organisaties. 

De Verjaardagsbox Dinkelland geeft kinderen, bij wie er thuis 

weinig geld is, een fijne verjaardag door rond zijn/haar 

verjaardag een box te bezorgen met slingers, ballonnen, 

traktatie, lekkers, cadeautje, drinken enz. Op de dag van de 

verjaardag wordt nog een verse taart van de bakker bezorgd. 

Daarnaast krijgt het kind de mogelijkheid om een 

kinderfeestje te houden, waarbij er een keuze is tussen 4 a 5 

verschillende mogelijkheden. Eind november wordt voor de 

2
e
 keer een Sintbox uitgedeeld aan alle gezinnen voor een 

heerlijk avondje. Afgelopen zomer kregen de gezinnen een 

Vakantiebox met allerlei leuks voor de vakantie. De 

Verjaardagsbox Dinkelland is een goed draaiende 

vrijwilligersorganisatie onder de vlag van SWTD. De 

Verjaardagsbox Dinkelland heeft nu 23 vrijwilligers die 

onderverdeeld zijn in diverse werkgroepen. Momenteel zijn 

108 kinderen in de gemeente Dinkelland aangemeld bij de 

Verjaardagsbox. 

Beargumenteren noodzaak Formulierenservice en 

thuisadministratie en inzetten om deze 

voorzieningen te realiseren.  

Helaas is de Formulierenservice en Thuisadministratie in 

beide gemeenten nog niet gerealiseerd. Ik hoop op een snelle 

en goede realisatie omdat ik dit noodzakelijk acht voor de 

kwetsbare doelgroep in onze gemeenten. Deze voorzieningen 

werken preventief en werken m.i. kostenbesparend omdat 

schulden voorkomen kunnen worden. 

Maandelijkse nieuwsbrief Mijn nieuwsbrief wordt maandelijks aan ruim 170 personen 

in mijn netwerk per email verzonden. Alleen in de 

vakantieperiode en bij ziekte wordt de nieuwsbrief niet 

verstuurd. 

Vullen en bijhouden en promoten websites 

www.meedoeninTubbergen.nl  en 

www.meedoenindinkelland.nl  

De Meedoen websites zijn een platform voor alle organisaties 

die hulp bieden wanneer de inwoners (financiële) 

ondersteuning kunnen gebruiken. De websites worden op 

Facebook gepromoot. Daarnaast heb ik een 

http://www.meedoenintubbergen.nl/
http://www.meedoenindinkelland.nl/


 

 

advertentiebanner laten plaatsen op de nieuwssites 

https://tubbergen.nieuws.nl/ en 

https://dinkelland.nieuws.nl/  

Meedenken over, realiseren en uitvoeren van de 

kindpakketten 

Beide gemeenten hebben sinds december 2017 een mooi 

kindpakket gerealiseerd bestaande uit het Meedoenpakket, 

het Schoolpakket, de Verjaardagsbox en Stichting Leergeld. 

De aanvragen gaan via mij waarbij ik ondersteund word door 

een administratieve kracht. 

Subsidies bij fondsen aanvragen voor de 

Verjaardagsboxen en/of armoedebestrijding 

De diverse subsidies die nodig zijn om de Verjaardagsboxen 

draaiende te houden worden o.a. door mij aangevraagd. 

Beide verjaardagsboxen hebben momenteel voldoende geld 

in kas om kinderen een fijne verjaardag te bieden. Diverse 

organisaties hebben toegezegd de Verjaardagsbox te willen 

blijven steunen waardoor de toekomst van de 

Verjaardagsboxen vrijwel zeker gegarandeerd is. 

Voor diverse ondersteuners heb ik presentaties gehouden 

zoals voor de Lions Club, Rotery Ootmarsum, ElisabethFonds, 

Rabobank etc.  

Giften bij fondsen aanvragen voor cliënten Er zijn diverse landelijke initiatieven (o.a. Nationaal Fonds 

KｷﾐSWヴｴ┌ﾉヮが LｷﾐS; Fﾗ┌ﾐS;デｷﾗﾐぶ ┘;;ヴ┗ﾗﾗヴ ｷﾆ さﾏｷﾃﾐざ SﾗWﾉｪヴﾗWヮ 
aanmeld. Zo heb ik het afgelopen jaar 20 

zomerpretpakketten, 300 vrijkaarten voor Slagharen en 200 

cadeaubonnen van bol.com voor Sinterklaas aangevraagd en 

ontvangen. Daarnaast doe ik in schrijnende en bijzondere 

gevallen een aanvraag bij Nationaal Fonds Kinderhulp. Het 

Nationaal Fonds Kinderhulp heeft (vaste) bedragen 

beschikbaar voor diverse noodzakelijke zaken voor kinderen, 

zoals slaapkamerinrichting, schoolkosten, bril etc. Bij de Linda 

Foundation kan ik 5 gezinnen per jaar aanmelden. Deze 

ｪW┣ｷﾐﾐWﾐ ﾗﾐデ┗;ﾐｪWﾐ WWﾐﾏ;ﾉｷｪ ┣ﾗげﾐ オヶヰヰ ;;ﾐ I;SW;┌HﾗﾐﾐWﾐ 

rond Sinterklaas. 

Betrokken bij (oprichting) Stichting Leergeld 

gemeente Tubbergen 

Sinds januari 2018 is Stichting Leergeld gemeente Tubbergen 

succesvol opgestart. Er is een nauwe samenwerking tussen 

Leergeld Tubbergen en mij. Wanneer er door Leergeld of mij 

huisbezoeken afgelegd worden vragen beide partijen of de 

gezinnen al bekend zijn met de ander en worden mensen na 

hun toestemming automatisch benaderd door Leergeld of 

door mij. Daarnaast regel ik sponsorgeld voor Leergeld 

Tubbergen en/of zorg ik ervoor dat Leergeld Tubbergen door 

sponsoren gevonden wordt. 

Betrokken bij Stichting Leergeld Dinkelland Verwijzen van cliënten naar Stichting Leergeld Dinkelland 

Betrokken bij Voedselbank Dinkelland Goede samenwerking opgebouwd na een wat moeizaam 

begin. Regelmatig inbreng van nuttige 

spullen/levensmiddelen voor cliënten van de Voedselbank 

Betrokken bij Voedselbank Tubbergen Vanaf het begin betrokken en vaak overleg en meedenken 

met de coördinator, o.a. over nieuwe locatie, folder etc. 

Regelmatig bezoek van de Voedselbank om contact met de 

cliënten te onderhouden en beschikbaar te zijn voor de 

vragen die leven onder hen. Regelmatig inbreng van nuttige 

spullen/levensmiddelen voor cliënten van de Voedselbank. 

Bijeenkomsten (kinder)armoede (mede) organiseren  Er zijn al diverse bijeenkomsten georganiseerd met het 

https://tubbergen.nieuws.nl/
https://dinkelland.nieuws.nl/


 

 

onderwerp armoede. Op 7 juni 2017 de bijeenkomst 

armoede in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland, 

bijeenkomst kinderarmoede op 18 oktober 2017, congres 

overerving van armoede op 14 juni 2018.  

Deelnemen aan projectgroep armoede van de 

werkplaats sociaal domein Saxion  

Maandelijks komt de projectgroep armoede bij elkaar om 

armoede regio breed te bespreken en te bestrijden. Hieruit 

voortvloeiend is een mini conferentie armoede over 

ervaringsdeskundigen georganiseerd op 12 november 2018. 

Kijkje in de keuken organiseren Er zijn 2 kijkjes in de keuken georganiseerd, namelijk 1 in 

Dinkelland en 1 in Tubbergen. Het kijkje in de keuken wordt 

georganiseerd om de  professionals en vrijwilligers dichter bij 

elkaar te brengen en wegwijs te maken in elkaars 

werkzaamheden op het gebied van armoedebestrijding. 

Voorlichting geven op basisscholen Tot nu toe heb ik enkele keren voorlichting gegeven op 

diverse basischolen. Dit is gebeurd naar aanleiding van 

inzamelingsacties de klassen georganiseerd hebben, waarbij 

ik de opbrengst in ontvangst genomen heb en een 

presentatie gegeven heb over armoede in hun 

dorp/gemeente. 

Interviews geven, organiseren en volgen van 

trainingen ten bate van onderzoek van de 

Academische Werkplaats Jeugd Twente 

De Academische Werkplaats Jeugd is bezig met een 

onderzoek over armoede onder kinderen en de invloed op 

hun gezondheid. Hiervoor is een training ontwikkelt die in 

verschillende gemeenten georganiseerd wordt door een 

ervaringsdeskundige en professional (coördinator 

armoede/adviseur Jeugd SWTD). In Tubbergen zijn we medio 

ﾗﾆデﾗHWヴ ｪWゲデ;ヴデ ﾏWデ Sｷデ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; ざGW┣ﾗﾐSW ﾆｷﾐSWヴWﾐ ｷﾐ 
ﾆヴ;ヮヮW デｷﾃSWﾐざ Wﾐ ｷﾐ DｷﾐﾆWﾉﾉ;ﾐS ｪ;;ﾐ ┘W ｷﾐ ﾃ;ﾐ┌;ヴｷ ゲデ;ヴデWﾐ 
met deze training. 

Interviews geven voor PR Er zijn diverse interviews met mij afgenomen en gepubliceerd 

om armoede in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland op 

de kaart te zetten en de taboesfeer uit te krijgen. Ik zoek 

regelmatig publiciteit maar inmiddels weet de pers mij ook 

goed te vinden.  

Overleg met coördinatoren Oldenzaal en Losser Regelmatig vindt overleg plaats tussen ons als coördinatoren 

armoede. We slaan de handen ineen en leren van elkaar, 

ｪW┗Wﾐ Wﾉﾆ;;ヴ デｷヮゲ Wﾐ Sﾗげゲ Wﾐ Sﾗﾐデげゲく Ook worden gezamenlijk 

bijeenkomsten georganiseerd. 

Congressen bijwonen Om up to date te blijven van de nieuwste ontwikkelingen 

ヴﾗﾐSﾗﾏ ;ヴﾏﾗWSWHWﾉWｷS HW┣ﾗWﾆ ｷﾆ ┣ﾗげﾐ ヱ ; ヲ ┝ ヮWヴ ﾃ;;ヴ 
landelijke congressen.  

Trainingen/bijeenkomsten bijwonen Bｷﾃ┗ﾗﾗヴHWWﾉSぎ Tヴ;ｷﾐｷﾐｪ さEaaWIデｷWa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷIWヴWﾐ ﾏWデ 
ゲデ;デ┌ゲｴﾗ┌SWヴゲざが HｷﾃWWﾐﾆﾗﾏsten Wij in de buurt en 

bijeenkomsten werkgroep statushouders van Wij in de buurt, 

ﾐWデ┘Wヴﾆﾉ┌ﾐIｴ さVヴﾗWｪゲｷｪﾐ;ﾉWヴｷﾐｪ...ｴﾗW WWヴSWヴ ｴﾗW HWデWヴぁざ WデIく  
Promotie op website en Facebook d.m.v. aﾗデﾗげゲが 
filmpjes etc. 

Ik ben actief op sociale media. Elk nieuwsitem met betrekking 

tot armoede plaats ik op Facebook, Twitter en LinkedIn. Ik 

doel met name op de lokale nieuwsfeiten, de ontwikkelingen 

van de Verjaardagsboxen, Leergeld, Kijkje in de Keuken, 

デヴ;ｷﾐｷﾐｪ さGW┣ﾗﾐSW ﾆｷﾐSWヴWﾐ ｷﾐ ﾆヴ;ヮヮW デｷﾃSWﾐざが W┗WﾐWﾏWﾐデWﾐ 
waarbij wij aanwezig zijn, etc. Ik heb via Powtoon 

verschillende filmpjes gemaakt, nl. over de kindpakketten in 



 

 

beide gemeenten, over mijn functie, over SWTD en over de 

Verjaardagsboxen. 

Aaゲヮヴ;ﾆWﾐ ﾏ;ﾆWﾐ ﾏWデ KヴｷﾐｪﾉﾗﾗヮHWSヴｷﾃa さDW BW┌ヴゲざ 
over ondersteuning van inwoners in financiële nood. 

Diverse partijen zijn door mij benaderd of zij mee willen 

werken wanneer er een inwoner in financiële nood is. 

VﾗﾗヴHWWﾉS ｴｷWヴ┗;ﾐ ｷゲ ｴWデ Iﾗﾐデ;Iデ ﾏWデ さKヴｷﾐｪﾉﾗﾗヮ SW BW┌ヴゲざく 
Wanneer mensen via mij doorverwezen worden kunnen zij 

met korting of zelfs gratis bij hen terecht. Ook over de 

ヴWヮ;ヴ;デｷW ┗;ﾐ aｷWデゲWﾐ ┣ｷﾃﾐ ﾏWデ SW ヴWヮ;ヴ;デｷW ;aSWﾉｷﾐｪ ┗;ﾐ さDW 
BW┌ヴゲざ ;aゲヮヴ;ﾆWﾐ ｪWﾏ;;ﾆデく  

Spreekuur Wij in de Buurt Wekelijks ben ik één van de spreekuurhouders voor de 

netwerkorganisatie Wij in de Buurt. Wij in de buurt is de 

netwerkorganisatie die in de gemeenten Dinkelland en 

Tubbergen vrij toegankelijke voorzieningen aanbiedt en 

ondersteunt. Zij levert diensten waar inwoners zonder 

indicatie van de gemeente een beroep op kunnen doen. 

Vraagbaak en ondersteuner voor professionals en 

vrijwilligers die werken met inwoners die het 

financieel zwaar hebben. 

Professionals en vrijwilligers weten mij goed te vinden, zowel 

persoonlijk, telefonisch als per email of via sociale media. De 

┗ヴ;ｪWﾐ ┣ｷﾃﾐ ┣WWヴ ┌ｷデWWﾐﾉﾗヮWﾐSく V;ﾐき さK;ﾐ ｷﾆ ﾏｷﾃﾐ ┣ﾗ ｪﾗWS ;ﾉゲ 
ﾐｷW┌┘W I;ヴﾐ;┗;ﾉゲヮ;ﾆﾆWﾐ SﾗﾐWヴWﾐいざ デﾗデ さMｷﾃﾐ Iﾉｷ¥ﾐデ ┘ﾗヴSデ 
┣ｷﾃﾐ ｴ┌ｷゲ ┌ｷデｪW┣Wデ ┗;ﾐ┘WｪW ┘;ﾐHWデ;ﾉｷﾐｪが ┘;デ ﾆ;ﾐ ｷﾆ SﾗWﾐいざ 

Cliëntondersteuning  Cliëntondersteuning is een belangrijk en tijdsintensief 

onderdeel van mijn werkzaamheden. Mijn hulp wordt via 

diverse wegen ingeroepen. Door inwoners zelf, via Wij in de 

Buurt, via hulpverleners, scholen etc. Bij voorkeur leg ik een 

huisbezoek af omdat de thuissituatie vaak veelzeggend is. 

Indien mensen dit niet prettig vinden, is er de mogelijkheid 

om op kantoor af te spreken. Doel van het (huis)bezoek is om 

met de alleenstaande of het gezin te onderzoeken of zij al 

gebruik maken van alle voorzieningen die er in de gemeente 

zijn. Indien dit niet het geval is, dan geef ik informatie over de 

regelingen, voorzie ze voor zover mogelijk van de juiste 

formulieren en ondersteun met invullen wanneer men niet 

zelfredzaam is. Daarnaast bekijk ik in helicopterview de 

situatie en geef advies en ondersteuning. Bij Multi 

problematiek  verwijs ik さ┘;ヴﾏざ Sﾗﾗヴく V;;ﾆ ｷゲ Wヴ ;ﾉ 
hulpverlening, en wordt ik door de hulpverlening gevraagd 

mee te kijken. Soms is 1 huisbezoek voldoende, maar is er op 

een later moment nog wel regelmatig telefonisch of via email 

contact. Soms zijn meerdere huisbezoeken noodzakelijk 

omdat er geen andere voorziening is waar deze inwoner(s) 

gebruik van kunnen maken zoals een formulierenservice of 

thuisadministratie. Ik sluit bij behoefte ook regelmatig aan bij 

groepen zoals bij Stayble of het Werkatelier om informatie te 

geven en ondersteuning te bieden. 

Cliëntondersteuning inclusief (huis)bezoek(en): 

83 keer huisbezoeken waarvan ongeveer 40% 

eenmalig bezocht, 30% 2 keer bezocht en 20% 3 

keer of vaker bezocht. 

De resultaten van de clientcontacten ga ik niet benoemen. 

Deze zijn persoonlijk en niet geschikt voor dit document. 

Uit de genoemde huisbezoeken vloeien nog veel telefonische contacten en contacten via mail en Whatsapp. 

 

 



 

 

Persoonlijk contact gelegd met: 

Beleidsmedewerker/adviseur gemeentes Tubbergen/Dinkelland 

Wethouders Tubbergen/Dinkelland 

Politieke partijen Tubbergen/Dinkelland 

Voedselbanken Tubbergen/Dinkelland 

Kledingbank Oldenzaal 

Armoedepact Oldenzaal 

Coördinatoren armoedepreventie Oldenzaal en Losser 

Caritas Denekamp 

Caritas Oldenzaal 

Pancratius Tubbergen 

Stichting Jarige Job 

Stichting Leergeld Tubbergen 

Stichting Leergeld Dinkelland 

SUN 

Erfcoaches, Stil leed onder boeren 

Schuldhulpmaatje 

Village deals, Ellen Grunefeld en Marion Weinberg 

Consulenten ondersteuning/zorg/sociaal domein 

Jeugdconsulenten 

(Potentiële) vrijwilligers Voedselbank, Verjaardagsbox, Formulierenservice etc. 

Avedan 

Wijkracht 

Werkplein, Marloes en Suzanne 

Moneyways 

Resto van Harte 

Dorpsraad Tubbergen 

Elisabethfonds 

Adviesraad Sociaal Domein 

Het Wilghuuske 

Aveleijn (contactpersoon Marleen Waaijer) 

De Kledingbeurs Tubbergen 

Klankbordgroep ouderen 

Vluchtelingenwerk Tubbergen 

Stichting Palet Oldenzaal 

Humanitas 

Noaberteam 

Mariska Jacobs, Academische Werkplaats Jeugd Twente 

Marijke Nijkrake, bibliotheek, Taalpunt 

Birgit van Kesselaar, schoolmaatschappelijk werk Canisius 

Steungezin, Monique Schroder Almelo 

Verschillende medewerkers thuisbegeleiding van Carint, Zorgaccent en Livio 

Heidi ten Velde, Arbe Dienstverlening 

Leo Christiaans en Mark Mensink van Tubbergen Nieuws 

Leonore van de Burg, zorgondernemers Twente 

Jolanda van Velzen, Stichting Lezen en Schrijven 

Hans Ganzeboom, bestuur Caritas Plechelmes en lid stuurgroep Samen Welzijn 



 

 

LEA overleg 

Boaげs en politie 

Diverse basisscholen in beide gemeenten 

Roos de Heuf, theatergroep de Wilde Kastanje 

Lions Club Tubbergen 

Rotary club Ootmarsum 

Stichting Mensen voor mensen 

Peter van Heteren, gemeente Almelo 

Sadegul Bafali, jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming Overijssel 

Rode Kruis Tubbergen 

Rode Kruis Dinkelland 

De vakantiebank 

Afvaardiging ministerie van Sociale Zaken 

Plus Tubbergen 

Plus Vasse 

Rob van der Weide en Julieta Di Caro Peón, studenten Saxion 

Loeka Nijmeijer, student Saxion 

Van den Bent Stichting 

 

 

Telefonisch/email contact gelegd met: 

Linda Foundation 

Nationaal Fonds Kinderhulp 

Woningstichting Tubbergen 

ROC Fonds voor BOL studenten onder 18 

Procesmanagement gemeente Femke Lansink 

Pastor Meupelenberg 

ROZ, Mariëlle van Tintelen 

Naomie Kruithof, camping Bergvennen 

WWHゲｷデW さK;ﾐゲWﾐ ┗ﾗﾗヴ ;ﾉﾉW ﾆｷﾐSWヴWﾐざ 

Saxion, Sanne van der Heuvel 

Christiaan Pelgrim, NRC 

Mark Oude Breuil Op en rond de Essen 

Stichting Babyspullen 

Jaap Lageman, project Hallo Led 

Geert Lassche, Stichting Saron 

 

 

Planning 
Taak Urgent Belangrijk Niet urgent Niet 

belangrijk 

Taak 

overgedragen 

Verjaardagsbox Tubbergen X X    

Verjaardagsbox Dinkelland X X    

Realiseren Formulierenservice     X 

Maandelijkse nieuwsbrief  X X   

Vullen en bijhouden websites Meedoenin  X X   

Taak Urgent Belangrijk Niet urgent Niet 

belangrijk 

Taak 

overgedragen 



 

 

      

Subsidies bij fondsen aanvragen 

Verjaardagsboxen 

 X X   

Kijkje in de keuken Tubbergen X X    

Kijkje in de keuken Dinkelland X X    

Bijeenkomst armoede organiseren   X X   

Gastles geven over armoede Saxion  X X   

Voorlichting geven op basisscholen  X X   

Voorzieningenwijzer onderzoeken  X X   

Verdiepen en pilot wanbetalers Menzis  X X   

Bijwonen LEA  X X   

Spreekuur houden of organiseren  X X   

Cliëntondersteuning/(huis)bezoek(en) X X    

Cliëntondersteuning per email en telefoon X X    

Presentaties houden  X X   

Eén loket functie realiseren X X    

Kledingbank in Dinkelland en Tubbergen  X X   

Armoedepact organiseren in Dinkelland   X X   

Armoedepact organiseren in Tubbergen  X X   

Schoolcoach/mentor/brugfunctie 

realiseren samen met Astrid en Rick 

    X 

Grip op geld/ervaringsdeskundige 

cursussen voor volwassenen realiseren 

 X X   

Aanvragen kindpakket beoordelen X X    

Uitgestelde kinderfeestjes benaderen   X X  

Samenwerken met Caritas m.b.t. 

Sinterklaas(bezoek) 

  X X  

Huisartsen/fyisotherapeuten benaderen  X X   

Persoonlijk contact met beide 

woningstichtingen 

 X X   

Contact met scholen en 

schoolmaatschappelijk werk 

 X X   

VOGげゲ Wﾐ Iﾗﾐデヴ;IデWﾐ ヴWｪWﾉWﾐ ┗ﾗﾗヴ 
┗ヴｷﾃ┘ｷﾉﾉｷｪWヴゲ VWヴﾃ;;ヴS;ｪゲHﾗ┝Wﾐ Wﾐ VOGげゲ 
voor vrijwilligers Voedselbank 

 X X   

Gratis diensten (kapper etc.) regelen via 

Quiet of lokaal 

  X X  

Website Kansen voor alle kinderen 

opnieuw benaderen 

  X X  

Werkgevers bewust maken van 

werknemers met schulden 

 X  X  

Lokale ondernemers benaderen voor 

deelname kindpakket, bijv. tweedehands 

fiets, laptop, telefoon 

 X X   

Computerbank oprichten?  X X   

Kraambank oprichten?  X X   

Repaircafe oprichten?  X X   

Plan maken om stille armoede naar boven 

te krijgen 

 X X   

Inzetten op armoede onder de boeren  X X   



 

 

Inzetten op armoede onder werkenden  X X   

 


