
 

Het kan zó gebeurd zijn. Een plotselinge terugval in 
inkomen. Een hoge rekening die je niet had zien aan-
komen. Veel mensen vinden het moeilijk om hulp te 
vragen. Niet nodig! Wacht niet te lang. 
De volgende organisaties hebben een divers aanbod 
en kunnen samen met jou kijken wat zij voor jou kunnen 
betekenen.

Reggewoon
Als een huurder betaalachterstand heeft, denken wij 
graag mee in het vinden van een oplossing. Niet voor 
de korte, maar voor de lange termijn. Daar is iedereen 
bij gebaat en de huurder staat hierbij voorop. Het is 
vaak al een hele stap om contact te zoeken wanneer 
er een achterstand is ontstaan. Wij zoeken daarom het 
liefst persoonlijk contact. Bellen, appen, mailen of op 
huisbezoek komen als dat nodig is. Alles om het contact 
maken zo laagdrempelig mogelijk te maken en om zo 
vroeg mogelijk de achterstand of schulden te zien en op 
te pakken. Het hebben van schulden levert enorm veel 
stress op. Daarom is het belangrijk om op tijd contact 
te zoeken met ons. Bel bij huurachterstand met Regge-
woon via telefoonnummer 0548 – 631616 of stuur een 
e-mail naar dfalet@reggewoon.nl.

Schuldhulpmaatjes
Heb je door welke oorzaak dan 

ook problemen om de eind-
jes aan elkaar te knopen? 
Geen overzicht meer over 
je financiën of heb je 

schulden? De Schuldhulp-
maatjes van Stichting Bowie 

kunnen je helpen om weer 
een goed inzicht in je financiën 
te krijgen. Ze helpen je om weer 

structuur  aan te brengen in je inkomsten en uitgaven. 
Het geeft rust als er iemand met je meekijkt en je goede 
adviezen geeft. Neem voor hulp contact op met Jaap 
Krikke via 06 100 433 80 of mail naar coordinator@bo-
wie.nu. Meer informatie? Kijk op www.bowie.nu, 
www.schuldhulpmaatje.nl of www.uitdeschulden.nu.

Boodschappenmand
Stichting Bowie verzorgt ook de Boodschappenmand 
voor de mensen die hiervoor in aanmerking komen. Elke 
twee weken een heel gevarieerd en gezond boodschap-
penpakket voor mensen die het nodig hebben. Deze 
boodschappen zijn een enorm waardevolle ondersteu-
ning voor mensen die te weinig inkomen hebben. Aarzel 
niet en neem contact op met Bowie. Bespreek of je in 
aanmerking komt voor de Boodschappenmand. Uiter-

aard vinden alle contacten plaats onder strenge priva-
cyregels. Neem contact op met Mieke Stegeman op via 
telefoonnummer: 0546 574031 of  06 132 223 94 of mail 
naar: miekestegeman5@gmail.com.

MEE IJsseloevers
Maak je je zorgen over het betalen van je 
rekeningen en wil je schulden voorkomen? 
Praat erover met een cliëntondersteuner 
van MEE IJsseloevers. Zij kunnen je verder 
helpen om de situatie onder controle te krij-
gen. Bel via telefoonnummer: 088 633 0 633 
of kijk op www.mee-ijsseloevers.nl voor meer 
informatie.

Jongeren
Het jongerenwerk van Stichting De Welle 
richt zich op jongeren in de gemeente Wier-
den. De jongerenwerkers bieden een luiste-
rend oor en kun je met alle belangrijke vra-
gen bij hun terecht! Kijk op 
www.stichtingdewelle.nl voor meer informatie.

Jeugdfonds sport & cultuur 
Voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 
4 tot 18 jaar, woonachting in de gemeen-
te Wierden, die om financiële redenen niet 
kunnen deelnemen aan sport-, kunst- of cul-
tuurbeoefening. Kijk voor meer informatie op  
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fond-
sen/overijssel/

Regionale Organisatie  
Zelfstandigen (ROZ)                                                                         
Voor meer informatie en het aanvragen van 
Bbz of IOAZ kun je contact opnemen met het 
ROZ via 074-2415100 of info@rozgroep.nl.

oInzo   men
Hulp bij geldzorgen

Deze Inzoomen! special is een uitgave  
van de gemeente Wierden en komt uit in de 
huis-aan-huis krant De Wiezer.  
Heb je tips en/of vragen? Stuur dan 
een e-mail naar: communica-
tie@wierden.nl

Meer informatie?

Rondkomen in Wierden
In de gemeente Wierden zijn er verschillende re-
gelingen en voorzieningen voor mensen met 
een laag inkomen of voor mensen die vanwege 
schulden weinig te besteden hebben. Of iemand 
recht heeft op een regeling, hangt af van de per-
soonlijke situatie. Er wordt rekening gehouden met 
leeftijd, of iemand samenwoont of kinderen heeft. 
Het inkomen mag niet te hoog zijn en soms wordt 
ook naar het vermogen gekeken. Dat is niet al-
leen het geld op de bank, maar bijvoorbeeld ook 
een auto, waardevolle spullen en een eigen huis.  
Via www.wierden.nl/rondkomen kun je als inwo-
ners checken voor welke regelingen je mogelijk in 
aanmerking komt, zoals:

• Bijzondere bijstand
• Individuele inkomenstoeslag
• Individuele studietoeslag
• Kindpakket
• Volwassenpakket
•  Collectieve zorgkostenverzekering voor minima
• Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Voor meer informatie kunnen inwoners terecht 
bij het Zorgloket van de gemeente Wierden. Het 
Zorgloket is telefonisch bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur via telefoonnum-
mer 0546-580990.  
Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar 
zorgloket@wierden.nl.

Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK)
Het kan zijn dat je door corona bijvoorbeeld 
minder inkomen hebt en daardoor jouw 
woonkosten zoals jouw huur, hypotheek, 
elektriciteit, gas en water niet meer kan  
betalen. Vraag dan de TONK aan! Let wel op:  
de regeling loopt tot 1 oktober 2021.


