Geachte raadsleden en burgerraadsleden,
Bij de voorlichtingsbijeenkomst van 2 oktober jongstleden heb ik u toegezegd informatie te
verschaffen over onze instrumenten. In de bijlagen vind u daarom de inkomenskaart, de
schuldenkaart en de oppluskaart. Deze kaarten bieden overzichtelijke informatie voor intermediairs
en burgers. De kaarten worden jaarlijks geactualiseerd en ze zijn te vinden op de site van
www.pasopjegeld.nl
In april 2018 is er, naar aanleiding van een vraag van de raad, ook nog een bredere inventarisatie
gedaan naar allerlei initiatieven, organisaties, plekken die een aanbod hebben waar mensen met een
laag inkomen gebruik van kunnen maken. Voor de volledigheid reik ik u dit overzicht ook aan.
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,

Jim M. Janssen,
Wethouder Organisatie, Sociale Zaken, Ouderenbeleid en Cultuur.

Inkomenskaart Maastricht 2018

Deze Inkomenskaart geeft een overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen. Per regeling staan de voorwaarden globaal
genoemd. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Bedragen gelden per 1-1-2018 en kunnen in de loop van het jaar veranderen. Kijk op de
genoemde websites voor actuele bedragen en voorwaarden. Meer informatie op www.pasopjegeld.nl.

INKOMEN
Geen of laag inkomen

Wet op het minimumloon

Werknemers hebben recht op het wettelijk minimumloon.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon

Toeslagenwet

Aanvulling op uitkering UWV, of loon bij ziekte. Voorwaarden: uitkering van het UWV;
inkomen onder sociaal minimum. Aanvraag/informatie: www.uwv.nl, tel. 0900-9294.

WW/Participatiewet (PW)

Uitkering na werkloosheid, bij voldoen aan de wekeneis en beschikbaarheid voor werk./
(gezins)uitkering bij inkomen onder sociaal minimum, bij geen of laag inkomen, niet te
veel vermogen, niet direct beschikbaar voor werk. Tussen 18-27 jaar: 4 weken
wachttijd/zoektijd vooraf aan aanvraag. Aanvraag: www.werk.nl. Informatie: Sociale
Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH), www.socialezaken-mh.nl tel. 14 043.

Oudere werknemer
na WW-uitkering

IOAW of IOW

Inkomensvoorziening voor 50+ werklozen na WW-uitkering en/of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt, of > 60 jaar na WW- of WGA uitkering.
Aanvraag/informatie IOAW: UWV of SZMH, www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.
Aanvraag/informatie IOW: UWV, www.uwv.nl.

Nabestaande

ANW

Voor nabestaanden < AOW leeftijd na overlijden partner. Voorwaarden: verzorgen van
kinderen < 18 jaar, óf geboren voor 1950 óf 45% arbeidsongeschikt. Voor wezen < 16 en
onder voorwaarden 16><21 jaar. Aanvraag/informatie: Sociale Verzekeringsbank (SVB),
www.svb.nl, tel. 0475-368003.

Pensioengerechtigde

AOW

Uitkering op minimumniveau voor pensioengerechtigden. Aanvraag/informatie
www.svb.nl, tel. 0475-368160. Aanvulling via opgebouwd bedrijfs- of beroepspensioen;
aanvraag/ informatie via pensioenfonds en/of via AIO: Aanvraag/informatie www.svb.nl.

Geen/beperkt inkomen
door ziekte of beperking

Jonggehandicaptenkorting

Aanvulling inkomen jonggehandicapten bij (recht op) een Wajong-uitkering.
Aanvraag/informatie: www.belastingdienst.nl.
Onder menu -> aftrek en kortingen. Tel. 0800-0543.

Arbeidsongeschikt WIA/
Wajong

Uitkering voor arbeidsongeschikten. Bij meer dan 35% arbeidsongeschikt. Langer dan 104
weken ziek of gehandicapt / Voor hen die duurzaam en volledig niet kunnen werken; ook
voor de zittende Wajongers die wel kunnen werken.
Voorwaarden: arbeidsongeschikt op of na 18de en vóór 30ste verjaardag.
Aanvraag/informatie: UWV, www.uwv.nl, tel. 0900-9294.

Belastingdienst

Aangifte Inkomstenbelasting i.v.m. heffingskortingen en/of teruggaaf,
www.belastingdienst.nl, tel. 0800-0543.

NOODZAKELIJKE UITGAVEN EN ONTSPANNING
Ontspannende en
sociale activiteiten
zijn te duur

Bijdrage sociale en
culturele activiteiten

Bijdrage voor culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten. Maximale vergoeding:
aanvrager € 100 per jaar en € 50 per gezinslid. Voorwaarden: inkomen maximaal 110%
van bijstandsnorm.
Aanvraag/informatie: SZMH, www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Drie jaar of langer een
laag inkomen

Individuele
inkomenstoeslag

Bijdrage voor algemene uitgaven. Voorwaarden: 3 jaar of langer een inkomen tot 100% van
de bijstandsnorm, leeftijd 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd.
Toekenning wordt individueel beoordeeld.
Aanvraag/informatie: SZMH, www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Aanslag (locale)
belastingen

Kwijtschelding
inkomstenbelasting/
gemeentelijke
en waterschapsbelastingen

(Gedeeltelijke) kwijtschelding. Voorwaarden: laag inkomen, geen vermogen en de aanslag
mag niet of niet langer dan drie maanden geleden betaald zijn.
Aanvraag/informatie: Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW),
www.BsGW.nl, tel. 088-8420420.

KINDEREN
Kinderen en jongeren

Kindgebonden budget

Bijdragen voor de kosten van kinderen tot 18 jaar. Voorwaarden: o.a. recht op
kinderbijslag. Alleenstaande ouders ontvangen in 2018 maximaal € 3.101 meer
kindgebonden budget. Aanvraag/informatie: www.toeslagen.nl, tel: 0800-0543.

Kinderen in de
kinderopvang

Kinderopvangtoeslag

Bijdrage voor kosten kinderopvang. Voorwaarden: werk, opleiding, re-integratie of
inburgeringscursus. Hoogte is afhankelijk van het inkomen. Aanvraag/informatie:
Belastingdienst, www.toeslagen.nl, tel. 0800-0543.

Tegemoetkoming kosten
kinderopvang

Bij uitkering Participatiewet wanneer kinderopvang nodig is omdat een re-integratietraject
of inburgeringtraject wordt gevolgd. Gedeeltelijke vergoeding mogelijk.
Aanvraag/informatie: Loket Kinderopvang, tel. (043) 350 56 97.

Inkomensafhankelijke
combinatiekorting

Korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Voorwaarden: werk en
kind is jonger dan 12. Hoogte afhankelijk van inkomen. Aanvraag/informatie:
Belastingdienst, www.belastingdienst.nl, tel. 0800-0543.

Werk en zorg voor
thuiswonende kinderen

Kindpakket

www.gemeentemaastricht.nl/kindpakket

Jeugdsportfonds

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar in de provincie Limburg, die om financiële
reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Maximaal 225,- per kind per
cursusjaar. Aanvraag: alleen intermediairs: www.jeugdsportfonds.nl/fonds/limburg
Info: kim.wijnants@jeugdsportfonds.nl, tel. 06-5090 4504.

Jeugdcultuurfonds

Financiële bijdrage voor kinderen tussen 4 en 18 jaar voor lessen op kunst en
cultuurgebied. Bijdrage voor contributie, lesgeld of attributen maximaal € 419,75 per 12

maanden. Aanvraag/info: alleen intermediairs via limburg@jeugdcultuurfonds.nl of
www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/limburg

Declaratieregeling (II)
kinderen

Tegemoetkoming voor kind op de basisschool maximaal € 50 per kind per kalenderjaar.
Voor kind op vervolgonderwijs en < 18 maximaal € 220 per kind per kalenderjaar:
www.socialezaken-mh.nl.

Stichting Leergeld

Bij binnen- en buitenschoolse kosten leerplichtige kinderen. Verzorgt aanvragen en
doorverwijzingen voor Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en
Fiets/Schoenenbank/Goede Start Maastricht. Aanvraag/informatie:
www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl.

Wil aan het werk

Re-integratie instrumenten

Ondersteuning bij het vinden van werk door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Ook
Servicepunten Werk en Bemiddeling in verschillende wijken. Speciale aanpak voor
jongeren tussen 16 - 27 jaar; voorwaarden: geen werk of school en geen vwo-, havo-, of
mbo2-diploma. Aanvraag/informatie: SZMH, www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Wil eigen bedrijf
starten, houden of
stoppen

Bijstand zelfstandigen

Bedrijfskapitaal (lening), periodieke uitkering of IOAZ. Voorwaarden: zelfstandige die wil
starten, stoppen of die financiële problemen heeft. Aanvraag/informatie: SZMH,
www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043 en Kamer van Koophandel, www.kvk.nl.
Tel. 088-585 1 585.

Schuldhulpverlening
financiële informatie /
dienstverlening /
hulp bij administratie

Financiële dienstverlening en krediet: Kredietbank Limburg.
Contact/spreekuurinformatie: www.kredietbanklimburg.nl, tel. 045-5605705 of
www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Huurtoeslag

Bijdrage voor de huur. Voorwaarden: naar verhouding hoge huur en laag inkomen.
Aanvraag/informatie/berekening: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, tel. 0800-0543.

Wmo

Voorzieningen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, o.a: woon-,
rolstoel- vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden, begeleiding (individueel en
groep), dagbesteding. Voorwaarden: beperking(en), geen oplossing in eigen netwerk of
binnen algemene voorzieningen. Eigen bijdrage. Melding/informatie: Team Wmo
SZMH, www.socialezaken-mh.nl/nl/zorg-ondersteuning, tel: 14 043.

Zorgverzekeringswet
(ZVW)

Medische zorg en behandeling thuis: o.a. persoonlijke verzorging, verpleging,
behandeling, hulpmiddelen. Indicatie nodig. Aanvraag/informatie: zorgverzekeraar/
huisarts/ wijkverpleegkundige.

Wet langdurige zorg (WlZ)

24-uurs zorg en toezicht (in instelling en thuis) noodzakelijk, niet op genezing gericht en
niet door de ZVW gedekt. Voorwaarden: ziekte, beperkingen of ouderdom. Eigen bijdrage.
Aanvraag/informatie: CIZ, www.ciz.nl, tel: 0900-1404.

Bijzondere bijstand

Bijdrage voor kosten door bijzondere omstandigheden en bij beperkingen door ziekte,
handicap en ouderdom. Aanvraag/informatie: bij de vaste contactpersoon van Sociale
Zaken Maastricht Heuvelland, of via www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Individuele studietoeslag

Bijzondere bijstand voor studiekosten bij beperking, recht op WSF of WTOS, inkomen
tot 100% bijstandsnorm, 18 jaar of ouder, geen of weinig vermogen.
Aanvraag/ informatie: Sociale Zaken Maastricht Heuvelland,
www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Kortingsregeling
Maaltijdvoorziening/
Sociale alarmering/
Klussendienst.

Korting op kosten maaltijdvoorziening/sociale alarmering/tarief klussendienst.
Voorwaarden: pensioengerechtigde leeftijd of een lichamelijke, verstandelijke en/of
psychische beperking of chronisch ziek. Tevens inkomens- en vermogenstoets.
Aanvraag/informatie: SZMH, Team Wmo, www.gemeentemaastricht.nl,
tel. 14 043.

Tegemoetkoming premie
aanvullende verzekering

Bijdrage voor de premie van de aanvullende zorgverzekering. Voorwaarden: inkomen
maximaal 110% van bijstandsnorm. Aanvraag/informatie: SZMH,
www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

Zorgtoeslag

Bijdrage voor de premie van de zorgverzekering. Voorwaarden: naar verhouding hoge
kosten zorgverzekering en laag inkomen.
Aanvraag/informatie: Belastingdienst, www.toeslagen.nl, tel. 0800-0543.

Collectieve
ziektekostenverzekering

Zorgverzekering met korting bij VGZ Zuid-Limburgpakket. Voorwaarden: inkomen
maximaal 150% van wettelijk minimumloon. Aanvraag/informatie: Sociale Zaken
Maastricht Heuvelland, www.socialezaken-mh.nl, tel. 14 043.

WERK

SCHULDEN
Achterstanden
betaling(en) en/of
leren budgetteren

WONING
Kan huur niet betalen

BEPERKINGEN
Beperkingen door
ziekte, handicap of
ouderdom

ZORGVERZEKERING
Kan zorgverzekering
niet betalen

Schuldenkaart Maastricht 2018
DIGITALE HULP BIJ FINANCIËLE VRAGEN
Pas op je geld
Pas op je geld geeft inwoners van Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Valkenburg a/d Geul, Vaals en
Maastricht inzicht in de eigen financiële situatie. Pas op je geld biedt tips en ondersteuning om geld te besparen en
schulden aan te pakken om daarmee op eigen kracht een gezonde financiële situatie te krijgen.
Daarnaast verwijst de website ook naar digitale instrumenten en organisaties die hierbij kunnen helpen.
Verder is de website bedoeld als hulpmiddel voor de professionals en vrijwilligers van die organisaties. Meer
informatie: www.pasopjegeld.nl.

INFORMATIE, ONDERSTEUNING EN ADVIES
Wijkservicepunten
www.trajekt.nl/contact
Hier kunt u terecht voor informatie, ondersteuning en advies voor zaken als hulp bij het aanvragen van huur- en
zorgtoeslag, bijzondere bijstand of het invullen van belastingformulieren, uitleg over opleiding en scholing,
schuldproblemen, info over vrijetijdsbesteding of vrijwilligerswerk.
Sociale teams
www.sociaalteammaastricht.nl
Hier kunt u terecht met uiteenlopende vragen. Het Sociaal Team kan mensen en groepen met elkaar in contact brengen.
Administratie op orde
Hulp bij o.a. het ordenen van papieren, het invullen van formulieren; inzicht krijgen in inkomsten en uitgaven en grip op
budget.





Schuld & Budget Buddy Maastricht
Info: www.trajekt.nl
Klapperproject Trajekt
Info: www.trajekt.nl
Humanitas Thuisadministratie
Info: www.humanitas.nl
Liftjeleven groep
Info: www.liftjeleven.nu

Kredietbank Limburg (KBL)
045-560 57 05 - info@kblb.nl
www.sociaalteammaastricht.nl
Spreekuren bij:

de wijkservicepunten van Trajekt;

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland;

Wooncorporatie Maasvallei, Servatius en Woonpunt.
Stappenplan
U meldt zich aan via een wijkservicepunt, of direct bij de KBL. Vervolgens wordt uw financiële situatie bekeken: Wat is er
aan schulden, welke uitgaven kunnen worden beperkt en hoe kan het inkomen worden vergroot? Bijvoorbeeld door het
aanvragen van toeslagen of kwijtschelding van belastingen.
Trajectplan
Daarna wordt een geschikt traject bepaald. Dat kan zijn: verstrekken van een persoonlijke lening, schuldhulpverlening,
hulp bij aanleren van financieel gezond gedrag.

KREDIETBANK LIMBURG (KBL)
Schuldhulpverlening
1. Schuldsanering
KBL maakt afspraken met betrokkene en de schuldeisers. Er wordt gekeken naar de maandelijkse ruimte voor aflossing.
Deze wordt ingezet om binnen 36 maanden de schulden terug te betalen. KBL probeert dan een regeling - minnelijke
schikking - te treffen met alle schuldeisers tegen finale kwijting. KBL kan dit niet afdwingen.
2. Saneringskrediet
Bij een saneringskrediet worden in één keer alle schulden afgelost tegen finale kwijting. Het krediet wordt vanaf dat
moment bij de KBL afgelost, meestal binnen 36 maanden. De cliënt heeft dan geen rechtstreekse contacten meer met de
schuldeisers.
3. Herfinanciering
De schulden worden helemaal afbetaald via een lening. De looptijd wordt individueel vastgesteld.
Bij schuldhulpverlening wordt ook gewerkt aan het vermijden van schulden, bijvoorbeeld door individuele
budgetbegeleiding of door het volgen van een cursus.
Aanvullende diensten
1. Budgetbeheer
De KBL ontvangt de inkomsten en betaalt hieruit de financiële verplichtingen. Afhankelijk van het pakket is een eigen
bijdrage verschuldigd.
2. Beschermingsbewind
Beschermingsmaatregel - door de rechter uitgesproken - voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
en bij een problematische schuldensituatie.
Taken bewindvoerder:
Onder andere het beheren van financiële zaken, zoals aanvragen minimaregelingen, belastingaangifte box1 en
ondersteunen bij overige financiële zaken, optreden tegen schuldeisers, (financiële) verantwoording aan de rechtbank.
WNSP
3. Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
Wanneer een minnelijke schikking niet mogelijk is, dan kan de rechter een WSNP toekennen. De rechter benoemt een
WSNP-bewindvoerder die erop toeziet dat de regels van WNSP worden nageleefd. Deze bewindvoerder beheert alle
correspondentie.
Toelating tot WSNP is één keer in de 10 jaar mogelijk.
Taken bewindvoerder:
De WSNP bewindvoerder doet geen beheer van inkomen/financiën maar handelt in het belang van schuldeisers.

OP+PLUSKAART Maastricht 2018
KINDEREN
Stichting Leergeld
Kosten voor onderwijs, welzijn, sport en cultuur voor leerplichtige kinderen. Voorwaarden: laag inkomen.
Informatie/Aanvraag: www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl, e-mail: info@maastrichtenheuvelland.leergeld.nl, tel. 043-3118810.
Speelgoedbank Hoelahoep
Speelgoed voor kinderen van 0 t/m 15 jaar, 1 x per maand 2 stuks speelgoed en 1 boek per kind.
Voorwaarden: aanmelden via tussenpersoon. Informatie/aanvraag: Trajekt Centre Manjefiek Malberg, Malbergsingel 70 (bezoekadres
Sproetepad 20), e-mail: hoelahoep2014@hotmail.com, tel. (043) 763 00 30.
Speelpan
Uitleen van speelgoed voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Speelpan is een plek waar ouders/opvoeders met hun kinderen samen kunnen
spelen, andere ouders/kinderen ontmoeten en creatief bezig zijn. Tijdens openingstijden kunt u praten met medewerkers over (het
spelen van) kinderen. Informatie: West: www.trajekt.nl/initiatief/speelpan-west. Oost: www.trajekt.nl/initiatief/speelpan-oost
Centre Céramique
Gratis lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar en voor studenten tussen 18 en 25 jaar (wel eenmalig 3 euro inschrijfgeld). Gebruik
internet/computerwerkplek; lenen e-books en gebruik maken van databanken. Digitale dag- en weekbladen zijn gratis. Kortingen op
activiteiten en cursussen. Informatie/aanvraag: www.centreceramique.nl/bibliotheek, e-mail: ledenservice@maastricht.nl, tel. (043)
350 56 00.
Maastricht Sport
Allerlei gratis sportactiviteiten voor verschillende leeftijden. Informatie/aanvraag: www.maastrichtsport.nl, tel. (043) 350 45 00.

ETEN EN DRINKEN
Voedselbank Maastricht
Voedselpakketten, kleding, luiers, toiletartikelen. Voorwaarden: aanmelden via hulpverlenende instanties.
Informatie/aanvraag: www.voedselbanklimburg-zuid.nl.
Locaties: Heugemerveld, Paus Leo XIII Plein 20. Woensdag 15.00 - 17.30u Mariaberg, Fatimaplein 73. Donderdag 14.00 - 17.00u.
De Gouwe
Directe hulp op het gebied van voeding en kleding. Aanvragen via professional of vrijwilliger met het aanvraagformulier op
www.gouwe.net.
Betaalbare maaltijden

Eten met Manus
Locatie: Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4.
Informatie/aanvraag: via platformwvv24@gmail.com of tel: (043) 362 12 32.

Resto van Harte
Locaties: Koepelhof, Koepelstraat 84, Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4 en Zevenbronnen, Lovendaalhoeve 30.
Informatie/aanvraag: https://reserveren.restovanharte.nl/onze-restos/?s=13, tel: 0900 – 9003030

Vorkje Prikken Maastricht
Locatie: Hoogfrankrijk 27 . Informatie/reservering: www.vorkjeprikken.com, tel: 06-3752 7575

Buurtbistro Malberg
Elke donderdag in Centre Manjefiek. Het menu wordt aan het begin van de week vermeld op het prikbord. Aanmelding en
informatie: via 043-76300030 of bij de receptie van het Wijkservicepunt.

Buurtservice
Elke woensdagmiddag (vooraf reserveren). Deze kan genuttigd worden bij de Buurtservice of thuis gebracht (max. 12
personen). Locaties Caberg, Malpertuis, Brusselse Poort West of Malberg. Informatie/aanvraag: via
buurtservice@hotmail.com of tel. (043) 300 03 83.

In de Rooden Leeuw
Locatie: Bogaardenstraat 50, tel. (043) 350 06 25. Aanvraag/informatie: www.roodenleeuw.nl en centrum@roodenleeuw.nl.

Landbouwbelang
Elke maandag vegetarisch /veganistisch eetcafé op locatie: Biezenwal 3

Thuisafgehaald
Maaltijden delen met je buren: www.thuisafgehaald.nl.

KLEDING, VERZORGING, MEUBELS, FIETSEN E.D.
Kringloopwinkels in Limburg: www.allekringloopwinkels.nl/limburg.
Kringloopwinkels in Maastricht:
Twiedehands-Twiedekans: Kleding, huisraad, meubels, kunstshop e.d.
www.twiedehands-twiedekans.nl. Francois de Veyestraat 9, tel. (043) 325 57 70.
Kringloop de Loods: meubelen, accessoires, kleding of elektronica.
Heerderdwarsstraat 47, 6224 LS Maastricht, tel. 06 58985898. www.kringloopdeloods.nl

Kringloop-Hartelstein : Kleding, schoenen, gebruiksvoorwerpen, boeken, meubels enz.
www.kringloop-hartelstein.nl, Hartelstein 204, tel.(043) 364 55 15 of 06 21 15 28 40.
Kringloop Zuid : Meubels, lampen, curiosa, huishoudelijke apparatuur, kleding, woonaccessoires, boeken, speelgoed, fietsen enz.
www.kringloopzuid.nl, e-mail: info@kringloopzuid.nl. Watermolen 52 Maastricht, tel. (043) 362 08 58.
Dress for succes Maastricht Geeft onder voorwaarden representatieve kleding aan mensen op zoek naar een baan.
Informatie/contact: T: 06-1554 8926, www.dressforsuccess.nl/maastricht en dfs.maastricht@hotmail.com.
Fietsbank /De Vlinder / De goede start
Voor iedereen die geen geld heeft voor de aanschaf of reparatie van een fiets, lap-top, bril, baby- of verzorgingsproducten.
Informatie/Aanvraag: www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl/fietsbank, e-mail: info@maastrichtenheuvelland.leergeld.nl, tel. 043 311 88 10.
Fris en Fruitig van Stichting Bureninitiatief
Verzorgingsproducten, lichamelijke verzorging voor inwoners Nazareth/Limmel. Locatie: Kasteel Schaloenstraat 54, tel: 06 42329041
Doorgeefwinkel | Weggeefwinkel Maastricht
Landbouwbelang: woensdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur (m.u.v. schoolvakanties). Biesenwal 3 (ingang via Maaskade).
Informatie: www.facebook.com/Doorgeefwinkel-Maastricht-142611005800141.
Trajekt locatie De Heeg: aan de Roserije op maandag en dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur, donderdag van 12.00 tot 16.00 uur
www.facebook.com/weggeefwinkelDeHeeg.

DIVERSEN
Stichting burenititiatief Nazareth/Limmel
Diverse initiatieven en activiteiten. Adres: Kasteel Schaloenstraat 54, 6222 TP Maastricht, T: 06 42329041, E:
st.bureninitiatief@gmail.com, website: www.stichtingbureninitiatief.nl.
Werkhuis Wittevrouwenveld
Het Werkhuis is er voor iedereen. Mensen kunnen er aan de slag in de verschillende werkplaatsen naar keuze. Ze kunnen er praktische
ervaring opdoen, mensen ontmoeten of van anderen iets leren. Organisaties en ZZP-ers kunnen ook gebruik maken van een werkplaats.
Informatie/aanvraag: www.werkhuismaastricht.nl, e-mail: info@werkhuismaastricht.nl, tel. (043) 785 03 84 of 06 46 46 37 67.
De Buurtservice
De Buurtservice brengt mensen samen die elkaar willen helpen. Bijvoorbeeld met boodschappen doen, kleine klusjes in huis of tuin, het
uitlaten van de hond, maar ook gezellig naar de markt gaan of samen koffie drinken. Dit in ruil voor een kleine wederdienst in overleg.
Iedere woensdagmiddag wordt een eenvoudige warme maaltijd bereid (vooraf reserveren). Informatie/aanvraag: e-mail:
buurtservice@hotmail.com of tel. (043) 300 03 83.
Veur elkaar
Voor bewoners die (tijdelijk) geen beroep kunnen doen op buren, kinderen, kennissen of ouders. Voorwaarden: alleen voor inwoners
van Mariaberg en Pottenberg. Informatie/aanvraag: www.veurelkaar.nl. Pottenberg: tel. 06 237 799 13, e-mail
pottenbergveurelkaar@live.nl. Mariaberg: Leonne Kepser via (043) 321 42 67 of 06 555 939 30.
Buurtbrök
Het aanbod van producten en activiteiten kan per Buurtbrök verschillen. Het is een soort gezelligheidswinkel voor buurtbewoners, die
op kleine schaal producten en diensten voor de buurt aanbiedt. Aanvraag/informatie: www.trajekt.nl/zoeken?zoek=Buurtbrok.
Wyckerpoort, Prof. Kernstraat 1, tel. (043) 850 28 90. Malpertuis, Cantecleerstraat 91, tel. (043) 323 3039, Pottenberg, Terra Cottaplein
16-17, tel. (043) 851 50 02. Mariaberg, Proosdijweg 63, tel. (043) 851 45 92.
Stichting Saints & Sinners
Biedt individuele begeleiding en activiteiten aan. Hulp in de vorm van een goede doorverwijzing, voedselpakket, klussen of
ondersteunende programma’s. Informatie/aanvraag: www.saintsandsinners.nu of e-mail: info@saintsandsinners.nu, tel. 06 21 10 63 91.
Wehelpen: www.wehelpen.nl/LI/Maastricht: gratis zelf je hulp organiseren en aanbieden.

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIES - VANGNET
Vincentiusvereniging
Nadruk op hulp bij acute financiële en materiële nood, die niet wordt opgepakt door andere instanties, zoals overheid en
maatschappelijke organisaties. Aanvragen door hulpverlener of hulpverlenende instantie via www.vincentiusmaastricht.nl.
Voor projecten e-mail: vincentiusmaastricht@gmail.com.
Stichting Stille Armen
Jaarlijkse kerstpakketten via intermediairs. Ook een noodfonds, waarmee bij ernstige gevallen van hulpbehoevendheid wordt geholpen
met diensten en/of goederen (nooit geld). Aanvragen via hulpverlener of hulpverlenende instantie.
Informatie/advies: www.stgsam.nl of stgsam1932@gmail.com.
Stichting JCN
De Jan en Clara Nijssen Stichting ondersteunt individuele 70-plussers, die dreigen te vereenzamen of anderszins hulp nodig hebben. En
die door de gebruikelijke instanties niet of nauwelijks geholpen kunnen worden. Zij verzorgen rechtstreekse giften en/of maken
activiteiten mogelijk voor deze doelgroep. Informatie/advies: margo.walkowiak@maastricht.nl.

GEMEENTELIJKE INKOMENSONDERSTEUNENDE
MAATREGELEN
1.BIJZONDERE BIJSTAND
Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Denk
bijvoorbeeld aan kosten voor een advocaat (rechtsbijstand), of extra waskosten als gevolg van ziekte.
Of u ook in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals
uw huis, auto en spaargeld. Maar ook als uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm, kunt u in
aanmerking komen voor bijzondere bijstand. De gemeente berekent de bijdrage naar draagkracht. U
krijgt dan een lager bedrag uitgekeerd.
Info: www.socialezaken-mh.nl of tel. 14043. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen zich melden
bij hun vaste contactpersoon.
Individuele inkomenstoeslag
Huishoudens die langer dan drie jaar een bijstandsuitkering of een ander inkomen op bijstandsniveau
hebben, kunnen een individuele inkomenstoeslag aanvragen.
Het bedrag wordt een keer per jaar uitgekeerd en kan elk jaar opnieuw aangevraagd worden. Het is
belangrijk om op tijd aan te vragen, want de individuele inkomenstoeslag wordt niet met
terugwerkende kracht gegeven.
Kijk voor de voorwaarden op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.
Info: www.socialezaken-mh.nl of tel. 14043. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen zich melden
bij hun vaste contactpersoon.

Individuele studietoeslag voor studenten met een beperking
Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Maar studenten met een
beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Dan is de individuele studietoeslag een
mogelijkheid. Het is belangrijk om op tijd aan te vragen, want de individuele studietoeslag wordt niet
met terugwerkende kracht gegeven.
Kijk voor de voorwaarden op www.socialezaken-mh.nl
2. MINIMAREGELINGEN
Bijdrage sociale en culturele activiteiten
(Regeling Maatschappelijke Participatie)
Deze is zowel bestemd voor kinderen als voor volwassenen. Het betreft een vergoeding voor de
kosten van sociale en culturele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van lidmaatschap van
een vereniging of kosten van een abonnement voor telefoon, internet of krant.
Info: www.socialezaken-mh.nl of tel. 14043. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen zich melden
bij hun vaste contactpersoon.
Bijdrage in de schoolkosten van kinderen
(Schoolkostenregeling)
Voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar bestaat er een vergoeding voor schoolkosten zoals
gymkleding of de aanschaf van materiaal.

Initiatieven armoede

Pagina 1

Info: www.socialezaken-mh.nl of tel. 14043. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen zich melden
bij hun vaste contactpersoon.
Het college heeft in 2016 het besluit genomen tot vereenvoudiging van de gegevensuitvraag en
terugdringen non gebruik tot regelingen, waarover u per RIB geïnformeerd bent.
Zie: https://RIB_Vereenvoudiging_gegevensuitvraag_en_terugdringen_nongebruik_minimaregelingen
Kortingsregeling Maaltijdvoorziening/Sociale alarmering
Korting op kosten van maaltijdvoorziening/sociale alarmering voor mensen met een
pensioengerechtigde leeftijd of met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking of
chronisch zieken. Er vindt een inkomens- en vermogenstoets plaats. Vergoeding wordt betaald aan
zorgleverancier.
Meer info via www.socialezaken-mh.nl of tel. 14043.
Collectieve ziektekostenverzekering van VGZ: het Zuid-Limburgpakket
Voor iedereen met een bijstandsuitkering of een inkomen tot 150 procent van de voor u geldende
bijstandsnorm bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering
van VGZ, het Zuid-Limburgpakket. Dit pakket vergoedt het verplichte eigen risico. Verplichte
bijdragen tot maximaal € 500,- zijn meeverzekerd. Het is een volledig integrale verzekering. Dit
betekent zowel een basis- als een aanvullende verzekering voor € 161,08 per maand. (bedragen
2017)
Voor meer informatie over het VGZ Zuid-Limburgpakket kunt u terecht bij VGZ via het gratis
telefoonnummer 0800-250 00 10 of kijk op www.vgz.nl/zuidlimburg en www.socialezaken-mh.nl.
Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering
Als u een aanvullende zorgverzekering heeft, komt u misschien in aanmerking voor een vergoeding
van maximaal € 100,- per volwassene per kalenderjaar. Wanneer uw aanvullende verzekering minder
kost dan € 100,- per jaar, ontvangt u een vergoeding op basis van de echte kosten.
Voor meer informatie:
Kijk op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (www.socialezaken-mh.nl) of bel met de
balie via 14 043.
Als u al een vaste contactpersoon bij sociale zaken Maastricht Heuvelland heeft, kunt u ook daarmee
contact opnemen.
Kinderopvang
Soms is er een vergoeding mogelijk voor de eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang of
peuterspeelzaalwerk. Voorbeelden hiervan zijn:
U werkt niet, maar studeert wel;
U werkt niet, maar volgt een re-integratietraject of inburgeringscursus;
U bent een tienermoeder (jonger dan 20 jaar);
Uw kind heeft om sociale en/of medische redenen (bijzondere) kinderopvang nodig.
Voor meer informatie:
Kijk op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (www.socialezaken-mh.nl) of bel met de
balie via 14 043.
Als u al een vaste contactpersoon bij sociale zaken Maastricht Heuvelland heeft, kunt u ook daarmee
contact opnemen.
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KINDEREN
Kindpakket Maastricht: www.gemeentemaastricht.nl/kindpakket
Meedoen met leeftijdgenootjes is belangrijk. Ook voor Maastrichtse kinderen uit gezinnen met een
laag inkomen. Daarom is er het Kindpakket.
Via het Kindpakket kunt u als ouder, verzorger of professional vergoedingen aanvragen voor school,
sport, cultuur, vrije tijd of andere dingen die belangrijk zijn voor kind(eren). Zoals het vieren van een
verjaardag, aanschaf van een fiets of kleding. Voor het Kindpakket werkt de gemeente samen met
verschillende fondsen, stichtingen en Kansen voor alle kinderen .
Voor meer informatie over het kindpakket: Zie Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland richt zich onder het motto ‘Alle kinderen mogen meedoen’
op het voorkómen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.
Denk aan kosten voor onderwijs, welzijn, sport en cultuur voor leerplichtige kinderen.
Info: www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl
e-mail: info@maastrichtenheuvelland.leergeld.nl,
tel. 06 39 40 28 43.
Jeugdsportfonds
Via het Jeugdsportfonds kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen
sporten. Het fonds helpt door het betalen van de contributie en soms sportkleding of attributen.
Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs of professionals die betrokken zijn bij
het gezin. Bijvoorbeeld de leerkracht of docent, de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker of
de consulent van Sociale Zaken of het Sociaal Team. Ook Leergeld Maastricht & Heuvelland kan
optreden als intermediair. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de sportvereniging waar
het kind lid van is.
Algemene informatie over het Jeugdsportfonds vindt u op www.jeugdsportfonds.nl.
Zie ook: http://www.allekinderendoenmee.nl
Jeugdcultuurfonds
Via het Jeugdcultuurfonds kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen in
aanmerking komen voor een vergoeding voor bijvoorbeeld danslessen, muziekles, toneelles, tekenles
of DJ-les. Want meedoen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur is belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen. Het Jeugd Cultuur Fonds vergoedt lessen en de aanschaf van de nodige
attributen, instrumenten en kleding.
Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs of professionals die al betrokken zijn bij
het gezin. Bijvoorbeeld de leerkracht of docent, de school, de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk
werker van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie. Ook de Stichting Leergeld Maastricht &
Heuvelland kan optreden als intermediair. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de
instelling waar het kind les heeft.
Algemene informatie over het Jeudcultuurfonds vindt u op http://toutmaastricht.nl/projecten/voorkinderen/lancering-jeugdcultuurfonds-limburg
Zie ook: http://www.allekinderendoenmee.nl

Nationaal fonds kinderhulp
Het Nationaal Fonds Kinderhulp is er voor kinderen die in armoede opgroeien en er daardoor niet
gewoon bij kunnen horen. En die voor steun nergens anders terecht kunnen. Dan helpt het fonds
bijvoorbeeld met de contributie voor een sportclub, een fiets, een opleiding of een dagje uit.
Aanvragen kunnen alleen door een maatschappelijke organisatie worden gedaan, zoals een
jeugdhulpinstelling, het sociaal team in uw wijk of de Voedselbank.
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Kijk voor meer informatie op www.kinderhulp.nl.
Stichting Jarige Job
Stichting Jarige Job maakt verjaardagen voor kinderen tussen 4 en 12 jaar mogelijk.
Jarige Job werkt samen met Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland.
Kijk op Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland of uw kind in aanmerking komt en hoe u kunt
aanvragen.
Stichting Fietsbank Maastricht
In Maastricht is er een fiets-, schoenen- en brillenbank voor kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen: Fiets/Schoenenbank/Goede Start Maastricht.
Kinderen kunnen daar fietsen, nieuwe schoenen en brillen krijgen. Het aanbod is sinds kort uitgebreid
met nieuwe kinderkleding en notebooks en/of computers voor kinderen.
Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland verzorgt de doorverwijzing naar de Fietsbank Maastricht.
Kijk op de website van de Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland of u in aanmerking komt en hoe
u een aanvraag kunt doen.
Aan bovenstaande organisaties zijn extra gelden toegekend vanuit het extra budget voor kinderen in
armoede.
Zie: RIB Kansen voor alle kinderen 202017-16852

Speelgoedbank Hoelahoep
Speelgoed voor kinderen van 0 t/m 15 jaar, 1 x per maand 2 stuks speelgoed en 1 boek per kind.
Voorwaarden: aanmelden via intermediair.
Info: Centre Manjefiek Malberg, Malbergsingel 70 (bezoekadres Sproetepad 20),
e-mail: hoelahoep2014@hotmail.com,
tel. (043) 763 00 30.
Speelpan West
Uitleen van speelgoed voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Speelpan West is een plek waar
ouders/opvoeders met hun kinderen samen kunnen spelen, andere ouders/kinderen ontmoeten en
creatief bezig zijn. Tijdens openingstijden kunt u praten met medewerkers over (het spelen van)
kinderen. Informatie: www.trajekt.nl/initiatief/speelpan-west
Centre Céramique
Gratis lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar en voor studenten tussen 18 en 25 jaar (wel eenmalig
inschrijfgeld € 3). Gebruik internet/computerwerkplek; lenen e-books en gebruik maken van
databanken. Digitale dag- en weekbladen zijn gratis. Kortingen op activiteiten en cursussen.
Info: www.centreceramique.nl/bibliotheek
e-mail: ledenservice@maastricht.nl
tel. (043) 350 56 00.
Maastricht Sport Maastricht Sport biedt allerlei gratis sportactiviteiten voor verschillende leeftijden.
Info: www.maastrichtsport.nl
LEFteam: Buurzaam koken
Dit project is speciaal voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar waarvan de ouders minder
draagkrachtig zijn. Tijdens de woensdagmiddag zijn ouder(s) en kind(eren) van harte welkom om
gezamenlijk te koken en te bakken. Uiteraard onder begeleiding en ondersteuning van onze
LEFjongeren, vrijwilligers en buurtbewoners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bereiden van aan soep
en ovengerechten of het bakken van brood en gebak. Dit alles met respect voor het gedachtegoed
van Coöperatie Blauwdorp: (h)eerlijk en gezond. Het zelfbereid eten kan vervolgens conform de
coöperatieve gedachte kosteloos mee naar huis worden genomen.
Info: www.lefteam.nl
e-mail: info@lefteam.nl
Elisabeth Strouvenlaan 51A
6214 AX Maastricht
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Tel: 043 358 1927
Werkbudget bij sociale teams en bij team Jeugd
De sociale teams en het team jeugd van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland hebben een
werkbudget voor onvoorziene omstandigheden, om een bijdrage te kunnen leveren zodat problemen
niet groter worden. De teams houden bij welke vragen er gesteld zijn en welke ondersteuning er
geboden wordt, zodat we zich krijgen op waar nog behoefte aan is, en we kijken ook naar de
maatschappelijke kosten en opbrengsten. Bovendien leggen we een verbinding tussen de sociale
teams en hun werkzaamheden in het kader van de terreinen jeugd, wmo, participatie en armoede.
Info: zie verder in dit document bij sociale teams
Extra inzet opvoedingsondersteuning bij scholen
Met de vorming van onze integrale kindcentra krijgen ouders ondersteuning op diverse thema’s als
taallessen, gezondheidsvoorlichting, omgaan met lastig gedrag en financiële zaken. Extra investering
in opvoedondersteuning op scholen in Maastricht-Oost en -West, met name daar waar veel
(kansarme) kinderen op school zitten, wordt deels gedaan uit het extra budget van kinderen in
armoede en deels uit het innovatiebudget jeugd.
No credit Game over
Kinderen financieel verantwoord gedrag aanleren op een wijze die past bij hun ontwikkeling en
situatie, kan op heel veel verschillende manieren.
Sinds 2016 voeren we met succes het serious urban game “NoCredit GameOver!” uit. Dit spel richt
zich op scholieren tussen 16-19 jaar, van speciaal onderwijs tot en met gymnasium.
‘NoCredit, GameOver!’ stelt jongeren voor een uitdagende opdracht. Op een interactieve manier
ondervinden zij wat het betekent om op eigen benen te staan en schulden te hebben. Tijdens het spel
leren ze zich wapenen tegen de valkuilen van de consumptiemaatschappij en gaan ze in een groepje
manieren zoeken om de schulden van ‘hun’ personage aan te pakken.
Met het spel wordt telkens eenzelfde reallife situatie nagebootst. Rekening houdend met de
belevingswereld van jongeren, het schoolniveau en het groepsniveau, wordt deze situatie verschillend
ingekleurd.
Met een tablet en social media gaan de jongeren op pad in Maastricht. Ze bezoeken zelf
verschillende organisaties en diensten (jongerenloket Sociale Zaken, kredietbank Limburg, banken,
Deurwaarders, juridisch loket, Humanitas, Podium 24, uitzendbureaus etc). om praktische
oplossingen voor het probleem van hun personage te vinden. Op hun tocht verzamelen ze materiaal
zoals interviews, foto’s, QR codes, en documenten. Hiermee bewijzen ze dat ze niet alleen hun weg
kunnen vinden in de digitale wereld maar ook in de – soms keiharde - realiteit.
In de interactieve nabespreking wordt het gedrag en de beslissingen van de jongeren geëvalueerd.
Dit brengt een belangrijk gesprek op gang dat een eerste aanzet geeft naar meer zelfstandigheid en
weerbaarheid naar het omgaan met geld en het leren van elkaars oplossingen.
In het schooljaar 2016-2017 hebben 1363 jongeren een speelsessie gevolgd.
Info: sandra.smeitink@trajekt.nl
Moneyways
Zoals boven aangegeven kan het aanleren van financieel gezond gedrag bij kinderen op veel
verschillende manieren. Naast ons project “No credit Game over!” bieden we met ingang van het
schooljaar 2017-2018 ook het programma Moneyways aan. Dit programma is met financiering van
het ministerie van SZW ontwikkeld.
Moneyways bestaat uit drie lessen en maakt daarbij gebruik van de peer education-methodiek. De
peer educators zijn jonge rolmodellen die qua leeftijd, achtergrond en referentiekader dicht bij de
doelgroep staan en een persoonlijke link hebben met het thema (ervaringsdeskundigen). Omdat zij in tegenstelling tot de docent - als gelijke (peer) voor de groep staan, kunnen zij makkelijker
persoonlijke ervaringen delen over bijvoorbeeld armoede in het gezin en groepsdruk en daarmee
laagdrempelig de dialoog aangaan. Voorafgaand aan een Moneyways-traject worden altijd afspraken
met scholen gemaakt over de inbedding van het project in de zorgstructuur van de school en de
verduurzaming van preventie van armoede en schulden binnen de school. In de tweede helft van
2017 zijn de voorbereidingen getroffen om met ingang van het kalenderjaar 2018 lessen uit te voeren.
Info: www.diversion.nl
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Speakingminds
Armoede met kinderen bespreekbaar maken kan op vele verschillende manieren.
Vanuit het ministerie van Sociale Zaken is het project “Speaking minds, jongeren denken na over
armoedebeleid”, gesubsidieerd. Dit project is een initiatief van Save the Children, Defence for
Children en Stimulansz. In dit project staat het in contact brengen van kinderen en jongeren uit
kwetsbare groepen met beleidsmakers centraal. Jongeren leren hoe beleid tot stand komt en hoe zij
hier invloed op uit kunnen oefenen. Vervolgens gaan de jongeren aan de slag met de
armoedeproblematiek en bedenken ze mogelijke oplossingen. Beleidsmedewerkers koppelen terug
wat er wordt gedaan met de ideeën van jongeren.
In het schooljaar 2017-2018 heeft een groep leerlingen van ROC Leeuwenborgh het project
Speakingminds gevolgd.
Info: www.speakingminds.nl

Veel van bovengenoemde initiatieven zijn gestart vanuit het actieplan armoede en/of vanuit de extra
gelden voor kinderen in armoede.
Zie: https://actieplan-armoedebestrijding-2016-2018
Zie Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.

ETEN EN DRINKEN
Voedselbank Maastricht
Voedselpakketten, kleding, luiers, toiletartikelen. Aanvragen via hulpverlenende instanties.
Info: aanvraagformulier via www.voedselbanklimburg-zuid.nl.
Heugemerveld: Paus Leo XIII Plein 20. Woensdag 15.00 - 17.30 uur
Mariaberg: Fatimaplein 73. Donderdag 14.00 - 17.00 uur.
De Gouwe
Directe hulp op het gebied van voeding en kleding. Aanvragen via professional of vrijwilliger via het
aanvraagformulier op www.gouwe.net

Betaalbare maaltijden (prijzen rond 4, euro, voor minima en studenten)
Eten met Manus
Locatie: Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4.
Info: via platformwvv24@gmail.com
Tel: (043) 362 12 32.
Resto van Harte
Resto VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving en wil eenzaamheid en sociaal
isolement onder de aandacht brengen en bestrijden. Door mensen met elkaar in verbinding te
brengen, zodat zij samen kunnen koken en eten, en vooral zelf kunnen bijdragen aan een leefbare
gemeenschap.
Info: www.restovanharte.nl
Tel: 0900 - 900 30 30.
Locatie: Theresiaplein 18 of Locatie Koepelhof, Koepelstraat 84, 6224 LW
Vorkje Prikken Maastricht
Vorkje Prikken is een bijzonder en veelzijdig restaurant waar iedereen van elke leeftijd, achtergrond,
geaardheid en inkomen kan genieten van een heerlijke en gezonde 3-gangen maaltijd in een
gemoedelijke sfeer voor een hele lage prijs. Uniek is het gezinstarief van €4,40 voor een heel gezin,
ongeacht de samenstelling.
Info: www.vorkjeprikken.com
Locatie: m.i.v. 13 december 2017 The Masters Home, Hoogfrankrijk 27
Tel: 06-3752 7575
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Buurtbistro Malberg
Elke donderdag in Centre Manjefiek. Het menu wordt aan het begin van de week vermeld op het
prikbord.
Info: 043-76300030 of bij de receptie van het Wijkservicepunt.
In de Rooden Leeuw
Locatie: Bogaardenstraat 50
Info: www.roodenleeuw.nl
e-mail: centrum@roodenleeuw.nl
tel. (043) 350 06 25
Buurtbrök
Een buurtbrök is geen winkel, geen buurthuis, geen café, maar iets er tussen in. Een buurtbrök is er
om binnen te lopen; het is een soort gezelligheidswinkel voor buurtbewoners, die op kleine schaal
producten en diensten voor de buurt aanbiedt. Mensen kunnen er terecht voor een kop koffie en/of
een stuk vlaai, het lezen van de krant of een tijdschrift, computer of internet, spelletjes of andere
(groeps)activiteiten, cursussen, enzovoort. Buurtbewoners dragen zelf zorg voor organisatie en
uitvoering van de buurtbrök in hun buurt. De Buurtbröken serveren ook maaltijden.
Info: www.trajekt.nl
Locaties:
Wyckerpoort, Prof. Kernstraat 1, tel. (043) 850 28 90.
Pottenberg, Terra Cottaplein 16-17, tel. (043) 851 50 02.
Mariaberg, Proosdijweg 63, tel. (043) 851 45 92.
Warme maaltijd op maandag en vrijdag tussen 12.30 en 13.30 uur. Broodje gezond of broodje spek
en ei op dinsdag en donderdag van 12-14 uur.

KLEDING, VERZORGING, MEUBELS, FIETSEN E.D.
Fietsbank Maastricht
Voor iedereen die geen geld heeft voor de aanschaf of reparatie van een fiets. Voorwaarden: mensen
die voor een fiets in aanmerking komen, moeten in ruil hiervoor twee weken een dagdeel per week
meehelpen in de fietsbank.
Info: www.fietsbank.com.
Malpertuis, Ermerikstraat 18, tel. 06 - 18 10 85 36.
Limmel, Willem Alexanderwg 21, tel. 06 22 31 15 48.
Blauwdorp, Hertogsingel 98-100, tel. 06 18 10 85 36.
De Vlinder / De goede start
Producten voor baby’s en of verzorgingsproducten. Aanvragen via hulpverlenende instanties.
Info: www.facebook.com/devlindergoedestart
Fris en Fruitig van Stichting Bureninitiatief
Verzorgingsproducten, lichamelijke verzorging voor inwoners Nazareth/Limmel.
Info: Kasteel Schaloenstraat 54
Tel: 06 42329041
Twiedehands-Twiedekans
De stichting stimuleert kansarmen en jongeren door sociale projecten in educatieve en creatieve zin.
Dagbestedingstrajecten, een kringloopwinkel met ruim aanbod van kleding, huisraad, meubels,
kunstshop e.d. zijn onder ander activiteiten die zij samen met een aantal vrijwilligers organiseert.
Info: www.twiedehands-twiedekans.nl.
Francois de Veyestraat 9, tel. (043) 325 57 70.
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Kringloop-Hartelstein
Verkoop van kleding, schoenen, gebruiksvoorwerpen, boeken, meubels enz. Met de opbrengsten
wordt een aantal dak- en thuislozen onderdak geboden en bouwen ze samen aan een zinvol bestaan.
Info: www.kringloop-hartelstein.nl
Hartelstein 204,
Tel.(043) 364 55 15 of 06 21 15 28 40.
Kringloop Zuid
Verkoop van meubels, lampen, curiosa, huishoudelijke apparatuur, kleding, woonaccessoires,
boeken, speelgoed, schilderijen, fietsen enz.
Info: www.kringloopzuid.nl
e-mail: info@kringloopzuid.nl.
Watermolen 52 Maastricht
Tel. (043) 362 08 58.
Dress for succes Maastricht
Geeft onder voorwaarden representatieve kleding aan mensen op zoek naar een baan.
Info: www.dressforsuccess.nl/maastricht
e-mail: dfs.maastricht@hotmail.com
T: 06-1554 8926
Weggeefwinkel | Doorgeefwinkel Maastricht
Doorgeefwinkel van Landbouwbelang: woensdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur (m.u.v.
schoolvakanties). Biesenwal 3 (ingang via Maaskade). I
Info: www.facebook.com/Doorgeefwinkel-Maastricht-142611005800141.
Trajekt locatie De Heeg: aan de Roserije maandag en dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur,
donderdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur
Info: www.facebook.com/weggeefwinkelDeHeeg.
Veur diech vaan us allemoal
Groep mensen die andere mensen ondersteunen met (gratis) kleding of voedselpakketten.
www. facebook.com/veur diech vaan us allemoal

ONDERSTEUNING BIJ GELDVRAGEN
Inloopspreekuren wijksteunpunten
Medewerkers van de wijkservicepunten beantwoorden vragen en geven advies en ondersteuning bij
vragen die zich in uw dagelijks leven voordoen. Vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomen werk,
ouder worden, leven met een beperking en het opvoeden van kinderen.
Noord Oost
Voltastraat 50, 6224 EM
Geopend: dinsdag van 9-12 en van 14-16 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag van 9-12 uur
Noord West
Centre Manjefiek Malberg
Malbergsingel 70, 6218 AV
Geopend maandag, woensdag en donderdag van 9-12uur
Zuid Oost
Buurtcentrum de Boeckel
Roserije 410, 6218 DN
Geopend dinsdag en donderdag 9-12 uur
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Zuid West
Buurtcentrum Mariaberg
Anjelierenstraat 35, 6214 SW
Geopend dinsdag, donderdag en vrijdag 9-12 uur
Klapperproject Trajekt
Vrijwilligers helpen thuis en tijdens inloopspreekuren in een van de Wijkservicepunten om je
administratie te ordenen. Daarnaast attenderen ze je op voorzieningen en regelingen waar je mogelijk
nog gebruik van zou kunnen maken.
Meer info bij de wijkservicepunten of informatieenadvies@trajekt.nl
Schuld- en Budgetbuddy’s
Vrijwilligers helpen je om financieel orde op zaken te stellen, en ze leren je ook hoe je in de toekomst
zelfstandig je financiën gezond houdt.
Info: sbbmaastricht@trajekt.nl
Humanitas
Humanitas thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden.
Vrijwilligers zetten samen met jou je inkomsten en uitgaven op een rij, gaan na waar je recht op hebt
en maken een overzichtelijk huishoudboekje.
Info: ta.maastricht@humanitas.nl
Tel 043-3560448
Stichting LIFT
Stichting Lift organiseert budgetkringen samen met andere organisaties als bijvoorbeeld FLOW of In
de rooden leeuw. Een budgetkring is een werkgroep waarin je gestimuleerd wordt om zorgvuldig om
te gaan met geld en met je leven. Een kring bestaat ui ongeveer acht personen die elke twee weken
bij elkaar komen onder begeleiding van getrainde vrijwilligers.
Info@budgetkring.nl
Tel: 043-8523459
Over de versterking van de ketensamenwerking tussen partijen op het gebied van
schuldhulpverlening, één van de doelstellingen uit het actieplan armoede, hebben wij u geïnformeerd
bij de behandeling van het beleidsplan schuldhulpverlening.
Zie https://maastricht.programmaschuldhulpverlening
Sociale teams
Het Sociaal Team is een team waarbij verschillende deskundigen zeer nauw samen werken. Dat
heeft als voordeel dat zij voor veel vragen goede adviezen kunnen geven. Als zij het antwoord niet
weten, schakelen zij hun netwerk in. Het kan ook zijn, dat er binnen de buurt mensen wonen die
dezelfde vraag hebben. Of die elkaar zouden kunnen helpen. Of groepen mensen die al samen iets
hebben opgezet. Het Sociaal Team kan die mensen en groepen met elkaar in contact brengen.
In Maastricht zijn 8 sociale teams actief.
Info: www.sociaalteammaastricht.nl
www.facebook.com
Caberg-Malpertuis (en Pottenberg, Frontenkwartier en Brusselsepoort)
T: 06 27850405
E: www.sociaalteammaastricht.nl
www.facebook.com/sociaalteam
Elke dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur in Centre Manjefiek Malberg (Malbergsingel 72).
Daalhof (en Belfort, Hazendans, Campagne en Wolder)
T: 06 15309653
E: www.sociaalteammaastricht.nl
www.facebook.com/sociaalteamdaalhof
Elke donderdag van 17.00 tot 17.30 uur in ‘t Omnium (Aureliushof 160A).
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De Heeg (en Eyldergaard, Heer, Vroendaal, Heugemerveld, Randwyck en Heugem)
T: 06 15309537
E: www.sociaalteammaastricht.nl
www.facebook.com/STDeHeeg
Elke donderdag van 9.00 tot 11.00 uur in Koffiehuis ’t Heegeneerke in De Boeckel (Roserije 410).
Limmel-Nazareth (en Beatrixhaven, Meerssenhoven, Borgharen en Itteren)
T: 06 46003624
E: www.sociaalteammaastricht.nl
https://www.facebook.com/Sociaal-Team-Limmel-Nazareth-285109451885446
Elke week van 14.00 tot 16.00 bij Stichting Bureninitiatief (Kasteel Schaloenstraat 54).
Mariaberg (en Blauwdorp, Biesland en Trichterveld)
T: 06 21128839
E: www.sociaalteammaastricht.nl
www.facebook.com/sociaalteammariaberg
Elke maandag van 15.00 tot 17.00 uur in Buurtcentrum Mariaberg (Anjelierenstraat 35).
Wittevrouwenveld/Wyckerpoort (en Amby en Scharn)
T: 06 27850504
E: www.sociaalteammaastricht.nl
www.facebook.com/sociaalteamwittevrouwenveldwyckerpoort
Elke dinsdag van 11.00 tot 13.00 uur in het Wijkservicepunt (Voltastraat 50)
Wij werken nauw samen met het Wijkservicepunt. U kunt uw vraag daarom ook daar achterlaten.
Malberg/Boschpoort (en Oud-Caberg, Lanakerveld, Belvédère, Boschpoort en Bosscherveld)
T: 06-46887957
E: www.sociaalteammaastricht.nl
Facebook is in voorbereiding
Elke dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur in Centre Manjefiek Malberg (Malbergsingel 72).
Centrum (en Binnenstad, Jekerkwartier, Kommelkwartier, Statenkwartier, Boschstraatkwartier,
Wyck, Céramique, Sint Maartenspoort, Villapark, Jekerdal en Sint Pieter)
T: 06-46830424
Facebook is in voorbereiding
E: www.sociaalteammaastricht.nl
Maandagmiddag van 13.00 tot 13.00 uur bij Bboost
SFFR
De medewerkers van SFFR (studenten fiscaal recht) geven op geheel vrijwillige basis wekelijks
fiscaal advies. SFFR houdt zich bezig met aangiften inkomstenbelasting, toeslagen en het schrijven
van bezwaarschriften voor mensen met een laag inkomen.
Locatie: wijkservicepunt Wittevrouwenveld op woensdagochtend van 9-12.
Vanaf 2018 start er ook een wekelijks spreekuur op locatie Randwycksingel 22, van 9-12 uur.

ELISABETH STROUVENFONDS i.s.m. GEMEENTE MAASTRICHT
Droommoeders: dromen over een goede toekomst voor je kind
Het project wordt uitgevoerd door een uniek samenwerkingsverband tussen de Kredietbank Limburg,
MIK Kinderopvang, Trajekt en Bureau Jeugdzorg Limburg.
Dit project voorziet in een eerste integrale aanpak voor jonge alleenstaande moeders tot 27 jaar EN
hun kinderen, gericht op alle pijlers van hun bestaan. Het is gericht op wat de moeders wel kunnen,
en niet op wat ze niet kunnen. Het programma is gericht op stressreductie van de jonge moeders
waardoor er weer ruimte ontstaat om te kunnen “dromen over een goede toekomst”.
Ondersteuning die de moeders gedurende het programma zullen ontvangen is gericht op het
wegnemen van de belemmerende zorgen (bijv. voor kinderopvang wordt gezorgd, aandacht wordt
besteed aan een passende woonruimte, belemmerende schulden worden geregeld)

Initiatieven armoede

Pagina 10

Info: mardoeka.christensen@trajekt.nl
Wiekentschool
In 1998 startte de IMC Weekendschool in Amsterdam. Deze ontwikkelde zich in de loop der jaren tot
een voorbeeld voor andere initiatieven in het land. In Maastricht ontstond in 2007 een variant op het
concept van de IMC, de Wiekentschool.
De afgelopen jaren is de financiering en de inhoudelijke invulling van de Wiekentschool wisselend
geweest en met driejarige ondersteuning van het Elisabeth Strouven Fonds wordt het mogelijk om de
Wiekentschool, met vestigingen in Maastricht-Oost en Maastricht-West door te ontwikkelen tot een
structurele en aanvullende onderwijsvoorziening die is gebaseerd op het concept van de IMC.
De vernieuwde Wiekentschool Maastricht verzorgt een programma voor “kanszoekende kinderen” die
zich voor minimaal twee jaar verbinden aan dat programma.
De Wiekentschool heeft de volgende doelstellingen:
1. Het verbreden van de horizon van kinderen in de leeftijdsgroep van 10-14 jaar.
2. Het versterken van de sociale en persoonlijke vaardigheden van kinderen.
3. Het bevorderen van zelfinzicht, positief zelfbeeld en zelfsturing bij kinderen
4. Zicht bieden op beroepskeuzen en loopbaanperspectief.
5. Kinderen leren wat werken is en waarom werken belangrijk is.
Info: www.wiekentschool.trajekt.nl
Quiet community
Quiet wil armoede onder de aandacht brengen én verzachten. In 2017 is, in navolging van de eerste
Quiet Community in Tilburg, ook een Quiet community in Maastricht gestart.
Elke Community werft lokale sponsors om haar ‘members’ om beurten via een digitaal systeem iets
aan te bieden wat ze normaal gesproken niet kunnen betalen: van een tweedehands fiets tot een
etentje, van een knipbeurt tot kaartjes voor een voorstelling of voetbalwedstrijd. Daarnaast wil Quiet
mensen in armoedesituaties de kans geven om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten,
bijvoorbeeld als vrijwilliger: goed voor hun zelfvertrouwen én voor de mensen die ze daarmee helpen.
Info: www.quiet.nl/maastricht
e-mail: maastricht@quiet.nl
Bovenstaande initiatieven zijn mede op initiatief van de gemeente tot stand gekomen. Ze vloeien
voort uit de doelstelling van het actieplan armoede om als gemeente samen met andere organisaties
armoede aan te pakken.
Zie bijvoorbeeld Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.

DIVERSEN
Stichting burenititiatief Nazareth/Limmel
De stichting is opgericht voor en door bewoners uit deze wijk. De stichting heeft als doel de
saamhorigheid in de wijk terug te brengen en haar steentje bij te dragen in maatschappelijke
problematieken als, armoede en eenzaamheid.
Kasteel Schaloenstraat 54, 6222 TP Maastricht
info: www.stichtingbureninitiatief.nl
e-mail: st.bureninitiatief@gmail.com
tel : 06-4239041
Werkhuis Wittevrouwenveld
Het Werkhuis is er voor iedereen. Mensen kunnen er aan de slag in de verschillende werkplaatsen
naar keuze. Ze kunnen er praktische ervaring opdoen, mensen ontmoeten of van anderen iets leren.
Organisaties en ZZP-ers kunnen ook gebruik maken van een werkplaats.
Info: www.werkhuismaastricht.nl
e-mail: info@werkhuismaastricht.nl,
tel. (043) 785 03 84 of 06 46 46 37 67.
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De Buurtservice
De Buurtservice brengt mensen bij elkaar die elkaar willen en kunnen helpen. Bijvoorbeeld met
boodschappen doen, kleine klusjes in huis of tuin, het uitlaten van de hond, maar ook gezellig naar de
markt gaan of samen koffie drinken. Dit in ruil voor een kleine wederdienst in overleg. Iedere
woensdagmiddag wordt een eenvoudige warme maaltijd bereid (vooraf reserveren). Deze kan
genuttigd worden bij de Buurtservice of thuis gebracht (max. 12 personen). Locaties Caberg,
Malpertuis, Brusselse Poort West of Malberg.
Info: buurtservice@hotmail.com
Tel: (043) 300 03 83.
Veur elkaar
Biedt burenhulp voor bewoners die om de een of andere reden (tijdelijk) geen beroep kunnen doen op
buren, kinderen, kennissen of ouders. Denk aan boodschap doen, hond uitlaten, lamp vervangen,
plafon schilderen, tuin onderhouden.
Voorwaarden: alleen voor de inwoners Mariaberg en Pottenberg. Informatie/aanvraag:
www.veurelkaar.nl.
Pottenberg, e-mail pottenbergveurelkaar@live.nl.
Mariaberg: Leonne Kepser via (043) 321 42 67.
Op locatie in het Wijkservicepunt Nazareth Limmel: iedere donderdag van 13.00 tot 15.00 uur in het
Wijkservicepunt Limmel Nazareth, Kasteel Schaloenstraat 54.
Meer info: Karen Hop, Trajekt, 06 52 80 75 95 of via karen.hop@trajekt.nl.
Buurtbrök
Een buurtbrök is geen winkel, geen buurthuis, geen café, maar iets er tussen in. Een buurtbrök is er
om binnen te lopen; het is een soort gezelligheidswinkel voor buurtbewoners, die op kleine schaal
producten en diensten voor de buurt aanbiedt. Mensen kunnen er terecht voor een kop koffie en/of
een stuk vlaai, het lezen van de krant of een tijdschrift, computer of internet, spelletjes of andere
(groeps)activiteiten, cursussen, enzovoort. Buurtbewoners dragen zelf zorg voor organisatie en
uitvoering van de buurtbrök in hun buurt.
Info: www.trajekt.nl
Locaties:
Wyckerpoort,
Pottenberg,
Mariaberg,

Prof. Kernstraat 1, tel. (043) 850 28 90.
Terra Cottaplein 16-17, tel. (043) 851 50 02.
Proosdijweg 63, tel. (043) 851 45 92.

Stichting Saints & Sinners
Biedt individuele begeleiding en activiteiten aan. Hulp in de vorm van een goede doorverwijzing,
voedselpakket, klussen of ondersteunende programma’s.
Info: www.saintsandsinners.nu of
e-mail: info@saintsandsinners.nu
Tel. 06 21 10 63 91.
www.facebook.com
Stichting Veul diech good
Stichting Veul Diech Good heeft als doel om een concrete bijdrage te leveren aan het verminderen
van de armoedeproblematiek in Zuid-Limburg en het bevorderen van het welzijn van zieken,
chronisch zieken en gehandicapten.
De concrete bijdrage die Stichting Veul Diech Good levert zal uitsluitend uit goederen of diensten
bestaan of hulp in materiële zin en niet uit financiële ondersteuning
www.veuldiechgood.nl
tel: 06-294600912
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Stichting In de Rooden Leeuw
Vanuit wederkerige deskundige inspiratie organiseert In de Rooden Leeuw een verscheidenheid aan
activiteiten.
Er is een aanbod van cursussen op het gebied van zingeving, creativiteit en maatschappelijke
betrokkenheid. Deze hebben alle tot doel inspiratie op te doen, diepgang te bieden, ontmoeting
mogelijk te maken, verbinding te zoeken en uit te dragen.
Info: www.roodenleeuw.nl
e-mail: centrum@roodenleeuw.nl
Tel: 043 – 350 06 25
Bogaardenstraat 50
6211 SP Maastricht

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIES - VANGNET
Elisabeth Strouvenfonds
Het Elisabeth Strouven Fonds verleent hulp en bijstand en draagt bij aan het welzijn en de
ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken door financieel bij te dragen aan
projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele
sector en in natuurbehoud, natuurbeheer en -ontwikkeling. Mede hierdoor kunnen initiatieven tot bloei
komen en bijdragen aan een goed functionerende, leefbare samenleving.
Info: www.elisabethstrouvenfonds.nl
e-mail: info@elisabethstrouvenfonds.nl
Tel: 043 - 7630899
Vincentiusvereniging
Nadruk op hulp bij acute financiële en materiële nood, die niet wordt opgepakt door andere instanties,
zoals overheid en maatschappelijke organisaties. Aanvragen door hulpverlener of hulpverlenende
instantie.
Info: www.vincentiusmaastricht.nl
e-mail: vincentiusmaastricht@gmail.com
Kanunnik Salden
De Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof geeft al meer dan dertig jaar financiële ondersteuning aan
organisaties en verenigingen in Maastricht en omgeving.
Door deze ondersteuning krijgen allerlei sociale en maatschappelijke initiatieven, die een rol vervullen
in een goed functionerende en leefbare samenleving, een kans.
Daarnaast geeft de Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof incidenteel bijdragen aan culturele doelen.
Info: http://www.kanunniksalden.nl
Stichting Clemens
De Sint Clemens Stichting geeft al vele jaren financiële ondersteuning aan sociale- en
maatschappelijke organisaties ten behoeve van kwetsbare jeugdigen tot de leeftijd van 23 jaar. Door
het financieel ondersteunen van diverse initiatieven en projecten krijgt de doelgroep een kans zich
positief te ontwikkelen in onze moderne samenleving.
Info: www.clemensstichting.nl
e-mail: : info@clemensstichting.nl
Stichting Stille Armen
Jaarlijkse kerstpakketten via intermediairs. Ook een noodfonds, waarmee bij ernstige gevallen van
hulpbehoevendheid wordt geholpen met diensten en/of goederen (nooit geld). Aanvragen via
hulpverlener of hulpverlenende instantie.
Info: http://www.stgsam.nl
e-mail: stgsam1932@gmail.com
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Samenwerkende fondsen
Vincentiusvereniging, stichting kanunnik Salden, stichting Clemens en stichting stille armen hebben
naast hun bestaande individuele ondersteuning van gezinnen, initiatieven en projecten ook
gezamenlijk een aantal gezinnen in armoede “geadopteerd” en ze bieden hen gezamenlijk en in
onderlinge afstemming materiële en immateriële ondersteuning om hun armoedesituatie te
doorbreken. Fondsen en gemeente bespreken welke lessen we kunnen leren uit deze aanpak.
Stichting JCN
De Jan en Clara Nijssen Stichting ondersteunt individuele 70-plussers, die dreigen te vereenzamen of
anderszins hulp nodig hebben. En die door de gebruikelijke instanties niet of nauwelijks geholpen
kunnen worden. Zij verzorgen rechtstreekse giften en/of maken activiteiten mogelijk voor deze
doelgroep.
Info: margo.walkowiak@maastricht.nl

Initiatieven in de planning
Fonds jongeren en schulden: integrale aanpak
De raad heeft in juli 2016 de motie jongeren en schulden aangenomen zonder dekking. De dekking
van dit voorstel is geregeld in de begroting 2018.
Voorbereidingen worden thans getroffen om in 2018 van start te kunnen gaan.
Uit de informatie van een aantal gemeenten die met fondsconstructies werken, is gekozen voor de
aanpak van de gemeente Den Haag.
De gemeente neemt gelijk alle schulden over en saneert ze, maar in ruil daarvoor moet de jongere
een persoonlijk plan maken en ondertekenen. Daarin moet sowieso staan dat hij of zij (weer) naar
school of aan het werk gaat en een maatschappelijke stage doet. Verder krijgen de jongeren
trainingen om beter met geld om te gaan en een vaste coach. Afbetalen van de schulden gaat naar
draagkracht.
De intensieve begeleiding is misschien een beetje bijzonder. Maar het meest unieke onderdeel van
dit project is toch wel de werking van het nieuwe fonds, waarin ING en Aegon in gaan investeren.
Want daarmee ontstaat ook op dit gebied publiek-private samenwerking.
Aegon stopt, net als ING, 50.000 euro in de oprichting van het fonds; en daarna, als het voorspoedig
loopt, nog eens 1,5 miljoen euro. Maar als het fonds succesvol is en andere gemeenten ook interesse
tonen, dan pompt Aegon er nog meer geld in.
Naast Maastricht zijn ook Groningen, Almelo en Arnhem geïnteresseerd in deze aanpak.
In december komt de blauwdruk beschikbaar voor gemeenten die aan willen sluiten bij deze aanpak
Op basis daarvan wordt de praktische invulling en de besluitvorming in Maastricht opgepakt.
Uitbreiding verminderen (kans)armoede bij kinderen
Voortbordurend op de knooppuntmethode bij de IKC’s willen we extra aandacht en ondersteuning
regelen voor kinderen in armoede. Bijvoorbeeld door de inzet van studenten van onze universiteit en
van Zuydhogeschool. Naar verwachting starten in 2018 een aantal projecten waarbij studenten
ingezet worden om extra ondersteuning te bieden, als maatje te fungeren en ook om als rolmodel te
dienen voor kinderen in (kans)armoede.
Convenant met bewindvoerders
Met een aantal bewindvoerderskantoren schrijven we aan een gezamenlijk convenant. Met dit
convenant willen we werkprocessen beter op elkaar afstemmen, communicatie over en weer
verbeteren en de dienstverlening aan cliënten verbeteren.
De definitieve convenanttekst is naar verwachting gereed in het eerste kwartaal 2018.
BOEI fonds (in oprichting)
Stichting Boei is opgericht door de charitatieve organisaties Stichting Clemens en Kanunnik Salden.
Er zal worden samengewerkt met deurwaarders- en bewindvoerderskantoor Ramona Batta en de
gemeente Maastricht om te komen tot hulpverlening in vorm een noodfonds bij acute financiële
problematiek en een laagdrempelig spreekuur voor personen die hulp of advies nodig hebben bij de
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inrichting van hun financiële huishouding. Stichting Boei zal nadrukkelijk ook de samenwerking
opzoeken met andere charitatieve organisaties die acties richting armoedebestrijding willen
financieren om te komen tot één stadsbreed noodfonds.
Info: ramona.batta@battacs.nl
Onderzoek inzetten app bij aanpak armoede
Onderzoek gereed in eerste kwartaal 2018
Onderzoek vernieuwende aanpakken schuldhulpverlening
Onderzocht wordt of bijvoorbeeld ook werkgevers een rol kunnen spelen bij schuldhulpverlening.
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