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Rondkomen  
Kunnen rondkomen betekent rust, stabiliteit en ruimte voor opgroeien, leren, meedoen en
ontmoeten. Als je kunt rondkomen, kun je voor jezelf en een ander zorgen.

Samen voor financiële problemen 
Meerdere organisaties hebben onder de naam 'samen voor inwoners met financiële
problemen' de krachten gebundeld. Zij kijken hoe het aanbod nog beter kan worden
vormgegeven. Zo zorgen ze er samen voor dat bewoners zo snel mogelijk de juiste hulp
krijgen als er problemen zijn met rondkomen.  
  
Houdt in de maand maart onze facebookpagina in de gaten. Hierop zal regelmatig
informatie worden gegeven over welke ondersteuning je kunt krijgen in Culemborg. Ook
lees je over regelingen die er zijn voor minima en wie daar gebruik van kan maken. 

Vrijwilliger in hart en nieren helpt metbelasting en toeslagen 

2021 is het  jaar van vrijwillige inzet . Het thema is  'Mensen maken Nederland'. Eén op de

drie Culemborgers zet zich vrijwillig in bij een van de ruim 30 vrijwilligersorganisaties.

Vrijwilligerswerk maakt het verschil; Culemborg wordt daar mooier van. Vrijwilligerswerk

doen is een verrijking voor je leven. Elke maand vertelt een vrijwilliger over zijn / haar

ervaringen met  vrijwilligerswerk.   
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Al ruim 50 jaar doet Theet Vermeulen, geboren en getogen in Culemborg, vrijwilligerswerk

voor de Culemborgse gemeenschap. Vorig jaar kreeg hij hiervoor een koninklijke

onderscheiding.Theet weet veel van geldzaken en was dan ook penningmeester van een

flink aantal organisaties in onze stad. Momenteel helpt hij ouderen met hun

belastingaangifte en bij het aanvragen van toeslagen “Vrijwilligerswerk, dat zit me in de

genen” zegt Theet. 

GRATIS HULP EN ADVIES INKOMSTENBELASTING EN TOESLAGEN 
Ook dit jaar wordt weer hulp geboden bij het invullen van de inkomstenbelasting en
het aanvragen van Toeslagen.  

Je kunt in maart en april op afspraak terecht op:

Donderdag tussen 10.00 en 11.30 uur in het Leerhuis in Wijkcentrum de
Salaamander, Heimanslaan 2
Vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur in Buurtcentrum Bolderburen, Prijsseweg 1

Afspraak maken?

Ga naar de website www.bibliotheekrivierenland.nl
Of bel naar de klantenservice van de bibliotheek, 0344-639940

Deze gratis hulp wordt mogelijk gemaakt door Bibliotheek Rivierenland,
Formulierenbrigade ElkWelzijn, Leerhuis Culemborg, Stichting Schuldhulpmaatje en
KBO Gelderland
 

Wist je dat?

De vrijwilligers van de Formulierenbrigade op de hoogte zijn van de regelingen die

er zijn en dat zij kunnen helpen bij het op orde brengen van jouw administratie?

Er in het Leerhuis begeleiding wordt bij leren rekenen en uitkomen met je geld?

Ouders die het niet kunnen betalen om hun kinderen te laten sporten of meedoen

aan muziek of dans, een aanvraag kunnen doen bij het Jeugdfonds Sport &

Cultuur?

Buurtmoestuin 
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Vorig jaar zocht een bewoner contact met wijkcoach Alice met de wens samen met
anderen te tuinieren in een buurtmoestuin. Deze plek werd vlakbij in samenwerking met
haar collega Carlo gevonden Buurtcentrum Bolderburen. Voor het nieuwe seizoen zoekt
de buurtmoestuin enthousiaste vrijwilligers.  
  
Lucie Kooij is vrijwilliger bij de moestuin: 'Zelf heb ik een heel klein tuintje en ben ik al snel
klaar met het op orde brengen. In gedachten leek het me heel leuk om een   moestuintje te
hebben, maar ik zag er erg tegen op om het alleen te onderhouden. Wat dit project heel
erg leuk maakt, is dat je het niet alleen hoeft te doen. Je deelt de verantwoording en werkt
als een groep.Wat ons vrolijk maakt is dat er veel gebruik gemaakt wordt van de oogst,
bijvoorbeeld door de kookgroep. Als er wat over is, wordt het afgeleverd bij de
voedselgroep. Zo helpen we ook minderbedeelde mensen in Culemborg. En je mag Zelf
Natuurlijk ook wat Meenemen! Vrijwilliger Worden bij de buurtmoestuin? Neem dan contact
op met wijkcoach Carlo via 06-22 15 17 90 of Cdewaal@elkwelzijn.nl

Vrijwilligersvacature Schuldhulpmaatje 

Schuldhulpmaatje koppelt mensen met financiële problemen aan een maatje die hen helpt

weer orde op zaken te krijgen. Het doel is dat de mensen weer zelfredzaam worden en

door de persoonlijke aandacht van het maatje weer vertrouwen krijgen in hun eigen

situatie. Schuldhulpmaatje is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Iets voor jou? Bekijk de

vacature op https://elkwelzijn.nl/vacature/schuldhulpmaatje/
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