Ieder mens heeft een
talent en moet mee
kunnen doen in
Gemert-Bakel.

Wij investeren in
jong en oud, zodat
die talenten tot bloei
kunnen komen.

CONTACT
Kom je er zelf niet helemaal uit?
Vraag dan hulp aan je dorpsondersteuner.
Kijk op www.gemert-bakel.nl voor het
aanspreekpunt in jouw buurt.

HEB JE
EEN
MINIMUM
INKOMEN?

Ook bij Lumens Gemert-Bakel zijn
mensen die je kunnen helpen met,
bijvoorbeeld, het invullen van formulieren.
Bel (040) 2193300.

Lees alles over regelingen
die je op het gebied van geld
en goederen kunnen helpen
voor

MINIMA

Onder de regelingen vind je
contactgegevens voor meer informatie

Bijzondere bijstand aanvragen
voor noodzakelijke kosten die je niet zelf kunt
betalen, zoals bewindvoering of rechtsbijstand.

Schuldhulpverlening

Pas Vooruit

als je schulden hebt, je rekeningen niet meer
kan betalen of er financieel niet meer uitkomt is
er hulp. Loop eens binnen tijdens het financieel
spreekuur, op donderdag van 9.00 tot 12.00
uur in het gemeentehuis of mail
schuldhulpverlening@gemert-bakel.nl.

een bankpas voor mensen die door
omstandigheden niet voldoende geld
overhouden voor de dagelijkse boodschappen.

Individuele inkomenstoeslag
als je al lang een uitkering hebt, geen zicht op
meer inkomen en geld nodig hebt voor een
grote aanschaf.

Individuele studietoeslag
voor studenten met een arbeidshandicap
die niet kunnen bijverdienen.

www.senzer.nl/bijzonderebijstand
of bel (0492) 753286.
Collectieve aanvullende verzekering
een basiszorgverzekering en collectief
aanvullend pakket.

Aanmelden via
www.gezondverzekerd.nl.

Vergoeding maatschappelijke
participatie
een vergoeding voor activiteiten, zoals sport of
muziekles.

www.gemert-bakel.nl/producten/
een-pas-vooruit of bel (040) 2193300.

Stichting Leergeld
helpt kinderen om deel te nemen aan binnenen buitenschoolse activiteiten, zoals zwemles,
schoolreisjes of een tweedehands fiets.
www.leergeldgemert.nl of 06-50979725

Inkomensverklaring
als je een laag inkomen hebt en moeilijk
rondkomt. Dan is het niet prettig als je dat
steeds moet ‘bewijzen’. Met een
inkomensverklaring hoef je niet steeds
inkomensgegevens mee te nemen naar
organisaties.

Kledingbank Gemert-Bakel
is er voor mensen die geen nieuwe kleding
kunnen betalen.
www.kledingbank-gemert.nl of 06-45659358

Weggeefwinkel De Cirkel

www.gemert-bakel.nl
of bel (0492) 378500.

als je door omstandigheden opnieuw moet
beginnen of minder te besteden hebt, kun je
bij De Cirkel terecht voor huisraad.
06-83617000

Kwijtschelding gemeentelijke
belasting
als je de gemeentelijke belastingen om
financiële redenen moeilijk kunt betalen. Dien
dan een verzoek tot kwijtschelding in.

www.bs-ob.nl
of bel 088-5510000.

Meer initiatieven vind je op

www.wegwijzergemertbakel.nl

