
Armoede samen aanpakken
Een greep uit alle nieuwe initiatieven in 2018

Armoede in Weert wordt vanuit
4 invalshoeken bestreden.

Cezinnen met kinderen
hebben prioriteit.

+ Voor alle nieuwe initiatieven in 2018 zie: www.weert.nl/aanvalsplanarmoede

vtr g g
PBEVTÌ{ÏIE ACTIEVE

ARMOEDEBESTR¡JOIil8

UEREÍ)BOEI{ ARMf]ENE UlT

DE VERBORGEIiHEIO HALEN

EXIRA

PARTNTRS II¡ZËTTIN OM

KINOERE}¡ IIi ARMOEOE

TT OilT8ËKKEI¡

De gemeente startte
bij de kledingclagen
met 507"* van deze

jeugdigen en heeft nu

B0%* in beeld.
*Volgens cijfers van

het CBS.
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Team van mensen met
levenservaring bieden

luisterend oor.
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Jongerenparticipatie,
waarin jongeren

zelf bepalen welke
oplossingen voor

armoede oncler jeugd

worden ingezet.
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lnfo- en banenmarkt.
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Coede digitale tools
beter promoten leidt
tot meer financieel
gezonde inwoners.
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Helpt mensen bewust
keuzes te maken en

gebruik te maken
van heschikbare

voorzieningen. Start

met 100 huishoudens.
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Mensen met afstand
tot betaalde arbeid
zetten z¡ch in voor

projecten voor
armoedebestrilding.
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Lokaal netwerk van
partners uit profit en

non-profit organisaties,
dat werkgevers

ondersteunt hun
werknemers te

helpen bil (risico op)
financiële problemen.
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140 kinderen ontbijten
dagel ijks gezond thuis.

783
JEUSDIGEil

ACTIT PEPERI{O()T

Door deze actie
kunnen ouders met

een laag inkomen toch
voor een cadeautje

met S¡nterklaas zorgen.
783 kinderen hebben

hierdoor een cadeautje
met pakjesavorrd

ontvanSen.
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Mensen bij de
Voedselbank kunnen

hiercloor gratis klecling
aanschaffen.
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ln 2018 verruimd
van een inkomen
tot 1 1 5ol, van het

sociaaìminimum naar
1307". Verwachte

toename van 1BB0

huishoudens naar
20.50 huishoudens.
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Over (financiäle)

veranderingen vanaf
1 B jaar en de gevolgen

van schulden.
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aanvalsPlan inzichteliik worden

Publiekscampagne gericht op
taboedoorbreking.


