
Rondkomen Bekijk deze mail in je browser

Beste <<Voornaam>>, 
 
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. Heb je vragen
of ondersteuning nodig om rond te komen? ElkWelzijn helpt je graag op weg! 

“Ik heb me er nooit voor geschaamd dat we hulp nodig hadden" 
Als je weinig verdient en 4 kinderen hebt zijn gewone dingen als sport of muziekles
eigenlijk niet te betalen. Met een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan je
ervoor zorgen dat de kinderen hier wel aan mee kunnen doen. En dan is hulp van
ElkWelzijn bij het doen van de aanvraag voor veel ouders nog eens extra welkom. 
 
Een moeder vertelt wat het voor haar en haar kinderen heeft betekent en hoe het nu nog
steeds een positief effect heeft.

Zo kom jij de maand wel door! 
Een hele maand rondkomen van je geld is voor veel jongeren lastig. En al helemaal als je

Bekijk financiële regelingen

Lees het hele interview

https://mailchi.mp/3f761b417c34/nieuws-van-elkwelzijn-7925529?e=[UNIQID]
https://elkwelzijn.nl/week-van-de-liefde-wie-zet-jij-in-het-zonnetje/
https://elkwelzijn.nl/een-beetje-financiele-steun-een-wereld-van-verschil/


18 wordt en er veel veranderd. Met deze tips van de jongerenwerkers komen ze de maand
wel door. Wie weet zit er voor jou ook een nuttige tip tussen!

    ,,Wij zorgen als kinderen voor mijn moeder. Van het mantelzorgcompliment 
doen we iets gezelligs met elkaar.''   

Regelingen 
Heb jij recht op:

Bijdrage Jeugdfonds Sport & Cultuur, voor ouders die het niet kunnen betalen
om hun kinderen te laten sporten of meedoen aan muziek of dans. 
 
Doe Mee(r) Regeling, voor mensen met de pensioengerechtigde leeftijd die weinig
geld voor iets extra’s hebben. 
 
Mantelzorgcompliment, een waardering voor de inzet van mantelzorgers.

Bekijk alle regelingen 

18 maart: Inlooppreekuur 18 jaar, wat
nu? 
Heb je een vraag of advies nodig over je

financiën? Kom dan 18 maart vanaf 15

uur langs bij de jongerenwerkers in de

Salaamander! Zij werken ook samen met

andere organisaties zoals de

formulierenbrigade, die jou kunnen

ondersteunen bij het invullen van

ingewikkeld papierwerk. 

Info en contactgegevens

4 april: Workshop Signaleren en
bespreken van financiële zorgen 
In deze interactieve workshop komen

onder andere aan bod: armoede en

schulden vroegtijdig signaleren, de

oorzaken en gevolgen, risicogroepen en

motiverende gespreksvoering. Er is

voldoende ruimte om kennis te delen en

ervaringen uit te wisselen. Aanmelden

voor 25 maart.  

Info en contactgegevens

8 Tips om rond te komen

https://elkwelzijn.nl/leren-en-ontwikkelen/hulp-bij-rondkomen/
https://elkwelzijn.nl/agenda/18-03-inlooppreekuur-18-jaar-wat-nu/
https://elkwelzijn.nl/agenda/4-4-workshop-signaleren-en-bespreken-van-financiele-zorgen/
https://elkwelzijn.nl/tips-voor-jongeren-zo-kom-jij-de-maand-wel-door/


Gratis hulp en advies
inkomstenbelasting en toeslagen 
Hulp nodig bij het invullen van de

inkomstenbelasting en het aanvragen van

Toeslagen? Je kunt in maart en april 2022

op afspraak terecht in het Leerhuis en

Buurtcentrum Bolderburen. 

Meer info en aanmelden

 

Spreekuren van de Formulierenbrigade 
De Formulierenbrigade helpt je graag met

vragen over regelingen, eventuele

kwijtscheldingen, toekenningen/

aanvragen van toeslagen etcetera. Kom

langs of maak een afspraak. 
Bekijk de spreekuren

Ander nieuws

Start Mantelzorgtrefpunt 
Nieuw! Het mantelzorgtrefpunt. Een maandelijkse

bijeenkomst voor mantelzorgers die in het teken staat

van ontmoeting, ervaringen en tips uitwisselen. Bekijk de

agenda

Kopje koffie of thee in de buurt? 
Sinds een paar maanden komen Culemborgers op

zondagochtend samen om in de openlucht koffie met

elkaar te drinken. Hoe leuk zou het zijn als dit ook bij jou

in de buurt ontstaat? Doe mee

“In een crisis laten zien wat je waard bent” 
Geert Jan Venekamp is voorzitter van onze Raad van

Toezicht. Zijn zittingstermijn loopt binnenkort af. Waar is

hij het meest trots op en voor welke opgave staat

ElkWelzijn? Je leest het in dit interview. 
 

“We zijn in onbekende werelden terecht gekomen” 
Vier fotografen van de Culemborgse fotoclub Lek en

Licht fotografeerden voor het project “Mens en omgeving

https://rivierenland.op-shop.nl/279/spreekuur-inkomstenbelasting-en-toeslagen-culemborg/vanaf/03-03-2022
https://elkwelzijn.nl/leren-en-ontwikkelen/formulierenbrigade/
https://elkwelzijn.nl/activiteiten/
https://elkwelzijn.nl/kopje-koffie-of-thee-in-de-buurt/
https://elkwelzijn.nl/raad-van-toezicht-in-een-crisis-laten-zien-wat-je-waard-bent/


Culemborg anno 2021” het Leerhuis, vrijwilligers,

ouderen en jongeren. Lees wat ze ontdekten
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