
vakantiehuisje 
Weerterbergen

39 gezinnen bestaande 
uit 134 inwoners hebben 

genoten van een paar 
dagen vakantie.

Inzet kansrijk in de wijk

Het activeren en laten 
participeren van mensen 
met een afstand tot de 

arbeidsmarkt.

Ouderbijeenkomst 
Gelijke kansen voor alle 

kinderen 

Theater en infomarkt voor 
ouders over opvoeden 

met weinig geld.

Preventie

1

Actieve  armoedebestrijding

2

Verborgen armoede ontdekken

3

De VoorzieningenWijzer
Dit helpt mensen bewust 

keuzes te maken en 
gebruik te maken van 
beschikbare voorzie-

ningen. 96 huishoudens 
namen deel en 

bespaarden gemiddeld 
€ 482,- per jaar. 

Lespakket Ik & Geld
Meerdere lessen aan 

VMBO leerlingen om ze 
bewust te maken van hun 

geldgedrag.

2 klassen
48 jeugdigen

Partners inzetten  om 
doelgroep te bereiken
Partners doen een oproep 
voor de kledingdag aan 
hun achterban. In 2017 

deden 520 kinderen 
mee, in oktober 2019 
werden 870 kinderen 

uitgenodigd.

Project Vroegsignalering
 versterken

Bij 2 maanden 
huurachterstand worden 
huurders actief benaderd 
en vrijwillig geholpen.

Schulddienstverlening 
op locatie

SDV start 5 spreekuren 
buiten het stadhuis.

schuldenloket bij
rechtbank limburg

 Weert helpt mee met de 
ontwikkeling. Het loket 

start in 2020.

kindercongres ‘gelijke  kansen voor alle kinderen’ 
 Bewustwording voor kinderen van groep 7 en 8 over (de 
gevolgen van) armoede door middel van sport, spel en 

theater.

12 basisscholen
600 kinderen

Moedige Dialoog
Een lokaal netwerk dat 

werkgevers ondersteunt bij 
de begeleiding van 

werknemers met (risico op) 
financiële problemen.

Publiekscampagne Trek 
aan de Bel

Campagne om armoede 
bespreekbaar te maken.

meldingen
22

kinderen
in 2019

4 lezingen
65 werkgevers

Inwoners die armoede ervaren staan
 er niet alleen voor   

4

Gastlessen sociale 
zekerheid
Wat doet de 

overheid aan sociale 
zekerheid?

3 klassen
70 jeugdigen

Voorlichting over 
armoede 

Professionals en 
vrijwilligers krijgen inzicht 
en handvatten hoe om te 

gaan met mensen met 
chronische stress.

DEELNEMERS
60

naschoolse activiteiten
op basisscholen

Kinderen hebben gelijke 
kansen door deelname 

aan (betaalbare of gratis) 
georganiseerde activiteiten 

rondom de school/in de 
wijk.

inzet landelijke
hulpmiddelen

Inwoners krijgen 
betrouwbaar advies via 
Bereken uw Recht en 
Startpunt Geldzaken.

banenmarkt

Werkzoekenden konden 
bij 50 werkgevers op zoek 
naar een passende baan.

deelnemers250

Uitbreiding uren 
schulddienstverlening

Financiële problemen 
worden snel en goed 

opgepakt.

SOS Met cz

Armoede samen aanpakken
Initiatieven uit 2019

Kledingdag voor
 kinderen

755 jeugdigen in april en 
822 jeugdigen in oktober 
hebben nieuwe kleding 
en schoenen uitgezocht.

Leergeld en Jeugdfonds 
Sport & Cultuur

500 kinderen maakten 
gebruik van Leergeld van 

JFS en JFC.

DAGJE EFTELING
30 gezinnen hebben in 

juli of december genoten 
van een verzorgd dagje 
Efteling door Stichting 

Het Vergeten Kind.

Jeugdontbijt
158 kinderen ontbijten 
dagelijks gezond thuis.

VOUCHERS SPONSORWINKEL
Alle klanten van de voedsel-
bank krijgen 2x per jaar een 

voucher voor kleding.

vouchervoucher

voucher
voucher

2x
per jaar

kleinebeurslimburg.nl
Info-site waar zaken 
gratis of goedkoop te 

vinden zijn.

Dozenactie Vlindervilla
Kinderen vulden 

schoenendozen voor andere 
kinderen in armoede.

Swim to Play in 
voortgezet onderwijs

Jeugdigen watervrij 
maken, zodat ze daarna 

kunnen starten met 
zwemles voor diploma A.

MEEDOENBIJDRAGE
Door verruiming van de 
inkomensgrens maken 

meer mensen gebruik van 
de Meedoenbijdrage.

4 311 actie pepernoot
747 kinderen hebben via 

Actie Pepernoot een 
Sinterklaascadeautje 

gekregen.

zomerpakket
142 gezinnen met 

kinderen bestaande uit 
507 inwoners konden 

gratis deelnemen aan een 
aantal activiteiten binnen 
Weert in de zomervakantie.

747
jeugdigen

Speaking Minds 
Jongerenparticipatie op 
MBO. Jongeren geven 

adviezen voor armoede-
bestrijding onder jeugd.

2 klassen
24 jeugdigen

Gratis

gezinnen

Circuskaarten
300 inwoners met een laag 
inkomen konden gratis naar 

Circus Maximum.

300
inwoners

1577
jeugdigen

39
gezinnen

Uitbreiding abonnement
155 Help een bedrijf

Zelfstandigen krijgen 
een gratis deskundig 

adviesgesprek over hun 
bedrijfsvoering.

77
huurders

Stichting Urgente 
Noden Weert

SUN Weert is in 
december 2019 

opgericht en gaat in 
2020 van start.

spreekuren
5

Samenwerken over 
Stelsels: maatwerkaanpak 

voor mensen in 
meervoudige 

probleemsituaties.

218
dozen

500
kinderen


