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Sociale Kaart Heumen
Neem ook eens een kijkje op www.socialekaartheumen.nl.
Op deze website vindt u informatie over meer organisaties
en activiteiten in de gemeente Heumen.

Iedereen doet mee
Rondkomen is niet makkelijk als u weinig te besteden
heeft. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden en regelingen
in de gemeente Heumen voor inwoners met een laag
besteedbaar inkomen. Maar welke mogelijkheden zijn er
allemaal? Voor wie? En waar moet u zijn?
Dat maken wij overzichtelijk in dit boekje. We willen dat
iedere bewoner in de gemeente Heumen mee kan doen in
de samenleving. En dat u ons weet te vinden, als u daar
(financiële) hulp bij nodig heeft.
Wie zijn wij? Een groep van hulporganisaties en de
gemeente Heumen. Samen vormen wij het Platform
Armoede. Onderdeel van het partnerschap zijn: de
Voedselbank, Humanitas, de BurgerAdviesRaad,
Woningcorporatie Oosterpoort, Vluchtelingenwerk
Heumen, de KBO’s, het Centrum voor Jeugd en Gezin
Heumen, verschillende kerken, de Stichting Hulpfonds
Heumen, de Stichting Leergeld De Stuwwal en de
gemeente Heumen.

Gemeentelijke regelingen
Algemene ondersteuning bij een
laag besteedbaar inkomen
Welke regelingen zijn er
Bijzondere bijstand
Bijstand voor bijzondere, nood
zakelijke kosten die u zelf niet kunt
betalen en niet op een andere
manier vergoed krijgt.
Individuele inkomenstoeslag
Heeft u drie jaar of langer een
minimuminkomen en geen zicht
op inkomensverbetering? En bent u
tussen de 21 en 65 jaar oud? Dan
kunt u deze toeslag aanvragen op
uw inkomen.
Individuele studietoeslag
Een toeslag voor als u studeert,
ouder bent dan 18 jaar, een arbeids
handicap en recht op studie
financiering of Wet tegemoetko
ming onderwijsbijdrage en
schoolkosten (WTOS) heeft.
Maatschappelijke participatie:
Wij doen mee!
Een jaarlijkse vergoeding die
mensen met een laag inkomen in
staat stelt mee te doen aan maat
schappelijke activiteiten. Zoals
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schoolreisjes, lidmaatschap van een
(sport)club of de bibliotheek of een
cultureel uitstapje.
Participatie schoolgaande kinderen
Een jaarlijkse vergoeding voor
ouders/verzorgers, die bijkomende
schoolkosten en schoolspullen van
hun kinderen in het voortgezet
onderwijs niet kunnen betalen.
De aanschaf van een computer of
laptop gaat sinds 1 september 2017
voortaan via de Stichting Leergeld.
Collectieve aanvullende
zorgverzekering
Mensen met een chronische ziekte
en/of beperking hebben vaak hogere
zorgkosten dan andere mensen.
Daarom biedt de gemeente een
lagere premie en een vergoeding
van de basiszorgverzekering. Daar
bij ontvangt u een uitgebreid aan
vullend pakket op de basiszorg
verzekering.
Financiële tegemoetkoming Wmo
Leven met een chronische ziekte
en/of beperking brengt extra kosten

met zich mee. Zo betaalt u bijvoor
beeld een eigen bijdrage voor uw
scootmobiel, de kosten van huis
houdelijke hulp of uw traplift.
De gemeente Heumen biedt een
jaarlijkse vergoeding voor deze
extra meerkosten die u maakt van
wege uw ziekte.
Bijdrage in de kosten
van eigen bijdrage
Steeds meer wordt een eigen bij
drage gevraagd voor de hulp die u
nodig hebt. Een voorbeeld hiervan
is de huishoudelijke hulp. Wist u dat
er kortingen op deze eigen bijdrage
mogelijk zijn? Informeer! Via e-mail
vraagwijzer@heumen.nl of telefoon
14 024. Bezoekadres: Gemeente
Heumen, Kerkplein 6 in Malden
Kwijtschelding gemeentelijke heffingen en zuiveringslasten
Als u de gemeentelijke heffingen of
de zuiveringslasten niet kunt beta
len, kunt u om kwijtschelding vragen.
Voor informatie kunt u terecht op
www.munitax.nl (gemeentelijke
heffingen) en www.bsr.nl

(zuiveringslasten). Of bel gemeente
lijke heffingen 024 678 99 62 en
zuiveringslasten 0344 704 704.

Voor wie
Deze regelingen gelden voor
inwoners van Heumen, Malden,
Overasselt en Nederasselt. Deze
regelingen zijn er niet alleen voor
mensen met een uitkering, maar
ook voor werkenden met een laag
besteedbaar inkomen. Denkt u hier
voor in aanmerking te komen? Laat
u dan informeren.

Waar moet u zijn
Staat onder de regeling geen
website of telefoonnummer
vermeld? Dan kunt u voor de
regeling bij de gemeente terecht:
www.heumen.nl > inwoners >
werk, inkomen en rondkomen >
rondkomen met uw inkomen
E-mail: heumen@heumen.nl
Telefoon: 14 024
Bezoekadres: Gemeente Heumen,
Kerkplein 6 in Malden
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Schuldhulpverlening van
gemeente Heumen
Het voorkomen en oplossen van schulden
Wat is het
Bij Schuldhulpverlening kunt u terecht om te voorkomen dat u financiële
problemen krijgt of dat uw bestaande problemen erger worden. Wat u zelf
kunt doen:
-	maandbegroting maken met een overzicht van uw inkomsten
en uitgaven
-	 vaste lasten automatisch laten afschrijven
-	 voorzichtig zijn met lenen en kopen op afbetaling
-	bezuinigen
-	 gebruik maken van regelingen en toeslagen
-	tijdig contact opnemen bij betalingsachterstanden en regelingen treffen

De gemeente kan u hierbij advies en ondersteuning geven als het niet lukt.
Als u zelf niet in staat bent uw inkomen te beheren, is er budgetbeheer
mogelijk. Ook kunnen wij u doorverwijzen naar een betrouwbare
beschermingsbewindvoerder of naar een organisatie of naar een organisa
tie, die u kan ondersteunen bij het ordenen van uw administratie.
Als het niet lukt betalingsregelingen te treffen of als u ze niet kunt nako
men, biedt de gemeente u hulp bij het regelen van uw schulden. Wij advi
seren en bemiddelen tussen u en de schuldeisers. Uw schulden betalen wij
uiteraard niet, dat moet u zelf doen. Wij helpen u om dat voor elkaar te
krijgen en onderhandelen voor u met schuldeisers en proberen een schuld
regeling af te spreken, waarbij schuldeisers wordt gevraagd om een deel
van uw schuld kwijt te schelden. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.
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Waar moet u zijn

Voor wie
Voor alle inwoners die moeite
hebben met rondkomen, budget
advies willen hebben of hulp
nodig hebben bij het regelen van
betalingsachterstanden of
schulden.

Werkwijze
U kunt zich op verschillende
manieren aanmelden: telefo
nisch, per e-mail, op het spreek
uur, of door het invullen van ons
aanmeldformulier. Het aanmeld
formulier is te vinden op de
gemeentewebsite of bij de
receptie van het gemeentehuis,
en kan per post of bij de receptie
van het gemeentehuis worden
ingeleverd. Na aanmelding neemt
de gemeente contact met u op
om samen te kijken welke vorm
van hulp bij uw situatie past.

Voor meer informatie en aan
melding kunt u terecht op onze
website of op ons bezoekadres.
Ook helpen we u graag telefo
nisch of per post. We bekijken
dan samen wat voor u mogelijk is.
www.heumen.nl > inwoners >
werk, inkomen en rondkomen >
aanvulling inkomen
E-mail: heumen@heumen.nl
Telefoon: 024 358 83 00
Bezoekadres: Gemeente Heumen,
Kerkplein 6 in Malden
Postadres: Postbus 200,
6580 AZ Malden
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Stichting Hulpfonds Heumen
Voor kosten die u niet via een andere regeling
vergoed kunt krijgen
Wat is het
Eenmalige financiele of materiële hulp om een acute noodsituatie op te
lossen, zodat men daarna weer zelfstandig verder kan. Een voorbeeld:
iemand vindt werk, maar de werkplek ligt op acht kilometer afstand. Er is
geen geld voor de kosten van openbaar vervoer of de aanschaf van een
fiets. Samen met het Hulpfonds wordt naar een passende oplossing
gezocht. Dat kan bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe fiets zijn.

Voor wie
Het Hulpfonds is bedoeld voor
inwoners van gemeente Heumen,
die tijdelijk financiële of mate
riële hulp nodig hebben en hier
voor geen aanspraak kunnen
maken op andere regelingen of
voorzieningen.

Waar moet u zijn
Werkwijze
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U kunt zich aanmelden door het
formulier van de website op te
sturen per e-mail of per brief.
Voor vragen kunt ook telefonisch
contact opnemen. Na aanmelding
helpt een medewerker van het
Hulpfonds u verder. De bestuurs
leden en medewerkers van het
Hulpfonds zijn vrijwilligers, die
zich inzetten om de doelstelling
van de Stichting te realiseren.

www.hulpfondsheumen.nl
Hulpvragen kunt u mailen naar
aanvraag@hulpfondsheumen.nl.
Algemene vragen mailt u naar
info@hulpfondsheumen.nl
Telefoon: 06 15 59 64 95 of
06 21 37 48 71 (medewerkers
van het Hulpfonds)
Postadres: Stichting Hulpfonds
Heumen, Postbus 14, 6580 AA,
Malden.

Kerken
Brede humane ondersteuning
Wat is het
Binnen de gemeente Heumen bestaan twee katholieke parochies en een
protestantse gemeente. Eén van hun taken is het ondersteunen van
mensen met een hulpvraag, in de breedste zin van het woord. Zij geven
incidenteel hulp waar dat nodig is aan mensen die deze hulp nergens
anders kunnen krijgen.

Voor wie

Waar moet u zijn

Inwoners van de gemeente Heumen
die ondersteuning nodig hebben, op
wat voor manier dan ook.

Protestantse Gemeente
www.pknheumen.nl (diaconie)
E-mail: scriba@pknheumen.nl
Telefoon: 024 696 20 91

Werkwijze
U kunt op verschillende manieren
contact opnemen: telefonisch,
per e-mail, of door een bezoek te
brengen aan een kerk in de gemeen
te. Op onderstaande websites vindt
u de adressen, openingstijden en
locatiegebonden activiteiten.

RK parochie Heilige Drieëenheid
www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl
E-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl
Telefoon: 024 355 36 30
RK parochie De Twaalf Apostelen
www.detwaalfapostelen.nl/joomla/
E-mail: info@detwaalfapostelen.nl
Telefoon: 024 641 26 27
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Stichting Leergeld De Stuwwal
Laat uw kind meedoen!
Wat is het
Stichting Leergeld De Stuwwal biedt financiële ondersteuning voor
kinderen vanaf 4 jaar, in gezinnen met minder middelen. Dit is een aan
vulling op de gemeentelijke regelingen. De stichting biedt kinderen de
mogelijkheid om te kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse
activiteiten. De stichting kan bijvoorbeeld tegemoetkomen in het school
geld, de kosten voor schoolmateriaal, zwemlessen of de aanschaf van een
fiets of een computer. Hierdoor kunnen ook deze kinderen meedoen met
hun leeftijdsgenoten en hun sociale vaardigheden en kennis verder ont
wikkelen. Want: nu meedoen is straks meetellen!

Voor wie
Voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die wonen in de gemeente
Heumen, Mook en Middelaar en Gennep waarvan de ouders/verzorgers een
laag besteedbaar inkomen hebben.

Werkwijze
Op de website vindt u het aanvraagformulier. Na ontvangst van uw aan
vraag neemt de stichting binnen 2 weken contact met u op. Als u in aan
merking komt voor de hulp van de stichting, vindt er een persoonlijk
gesprek plaats bij u thuis, om uw vraag door te spreken en eventueel
andere voorzieningen te onderzoeken.

Waar moet u zijn
www.leergeld.nl/destuwwal
E-mail: leergeld.destuwwal@gmail.com
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Humanitas Thuisadministratie
Greep op geldzaken en administratie

Wat is het
De vrijwilligers van Humanitas
Thuisadministratie ondersteunen
mensen die om welke reden dan
ook hulp nodig hebben bij hun
administratie. Humanitas helpt
mensen die bijvoorbeeld door het
overlijden van de partner (die de
administratie deed), door een
scheiding, door langdurig verblijf
in het ziekenhuis of door andere
oorzaken, het zicht op hun privé
administratie kwijt zijn geraakt.
Ook zet Humanitas zich in voor
mensen met schulden, als moge
lijke voorbereiding op een aan
vraag bij Schuldhulpverlening
(SHV).

Werkwijze
Aanmelden voor de Thuisadmini
stratie kan telefonisch of per
e-mail. Na aanmelding wordt u in
contact gebracht met een van
onze ervaren vrijwilligers.
Humanitas Thuisadministratie
biedt maximaal één jaar 1-op-1
ondersteuning. Onze vrijwilligers
komen bij u thuis, in uw ver
trouwde omgeving. Natuurlijk
houden we altijd rekening met
uw privacy.

Voor wie

Waar moet u zijn

Voor mensen met of zonder
schulden, die hulp nodig hebben
met het op orde brengen van hun
administratie.

www.humanitas.nl/afdeling/
nijmegen-en-omstreken
E-mail: nijmegen@humanitas.nl
Telefoon: 06 27 58 05 52 (dinsdag
middag tussen 14.00 en 17.00 uur)
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Humanitas Ondersteunend Contact
Hulp bij het leggen en onderhouden van contacten
Wat is het
Humanitas kan u voorzien van een maatje. Dit is een vrijwilliger die u helpt
het plezier en zelfvertrouwen (terug) te vinden om eigen contacten op te
bouwen. Zo kan u door uitstapjes te maken, met anderen te praten en deel
name aan activiteiten, ervaren dat er voor iedereen een plek is in de maat
schappij. En dat het voor iedereen mogelijk is om gelijkgestemden te ont
moeten! Humanitas biedt ook één-op-één steun bij het verwerken van een
verlieservaring. Het kan hierbij gaan om het verlies van een partner, kind,
ouder of vriend(in), maar ook om het verlies van bijvoorbeeld uw gezond
heid of werk.

Voor wie
Voor mensen die zich alleen voe
len, met anderen willen praten,
vaker de deur uit willen of anders
zins weer actief willen worden,
maar daarbij een steuntje in de
rug nodig hebben.

Werkwijze
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Na het eerste contactmoment
kijkt Humanitas naar iemands
persoonlijke behoeften. Vrij
willigers van Humanitas bieden
vervolgens ondersteuning en
helpt met het opbouwen van een
eigen sociaal netwerk. Het is de
bedoeling dat iemand na onge
veer één jaar weer steviger in het
leven staat.

Waar moet u zijn
www.humanitas.nl/afdeling/
nijmegen-en-omstreken
E-mail: nijmegen@humanitas.nl.
Telefoon: 06 44 36 06 36 (dinsdag
tussen 14.00 en 17.00 uur) en
06 49 75 80 11 (donderdag tussen
14.00 en 17.00 uur)

VluchtelingenWerk gemeente Heumen
Geeft vluchtelingen een plek in de samenleving
Wat is het
VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen. Vrijwillige medewerkers
helpen hen bijvoorbeeld bij huisvesting, scholing, werkgelegenheid, finan
ciën, welzijn en het opbouwen van een sociaal netwerk. Daarnaast infor
meren de vrijwilligers vluchtelingen over juridische procedures als gezins
hereniging en naturalisatie. Met de ondersteuning van vluchtelingenwerk
leren vluchtelingen de Nederlandse samenleving kennen en vinden zij een
eigen plek hierin. Want dat is het doel: dat alle inwoners van gemeente
Heumen zich hier thuis voelen en bijdragen aan een sterke gemeenschap.

Voor wie
Voor vluchtelingen in de gemeente Heumen.

Werkwijze
Voor meer informatie kunt u de website of het open spreekuur bezoeken.
Hier kunt u vragen stellen en meer leren over de werkzaamheden van de
organisatie. Ook kunt u zich aanmelden als vrijwilliger of ideeën en initia
tieven bespreken. Het open spreekuur vindt plaats op ons kantoor op
maandag van 13.00 tot 15.00 uur en op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Waar moet u zijn
www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland
Bezoekadres: Het Steenhuys,
Kloosterhof 5, 6581 BT Malden
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Voedselbank Groesbeek en omstreken
Voorziet mensen in geldnood van een voedselpakket
Wat is het
De Voedselbank verstrekt wekelijks gratis voedselpakketten aan mensen
die een zeer laag inkomen hebben. Alle voedselbanken in Nederland hante
ren dezelfde criteria om te bepalen wie in aanmerking komt. Het voedsel
komt van grootwinkels, handelaren en boeren.

Voor wie
Huishoudens met een laag
besteedbaar inkomen, die
voldoen aan de landelijke voor
waarden van de Voedselbank.

Werkwijze
Aanmelden kan via een hulpver
lener, als bijvoorbeeld NIM maat
schappelijk werk of Schuldhulp
verlening (via gemeente), of door
direct contact op te nemen met
Voedselbank Groesbeek en
omstreken. Deze Voedselbank is
ook actief in de dorpen van de
gemeente Heumen. Een commis
sie stelt dan vast of u in aanmer
king komt voor een wekelijks
voedselpakket. De steunperiode
is maximaal drie jaar. Per periode
wordt gekeken of deze hulp nog
nodig is.
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Waar moet u zijn
U kunt zich aanmelden via
een hulpinstantie maar ook
rechtstreeks via:
www.voedselbankgroesbeek.nl
E-mail:
info@voedselbankgroesbeek.nl
Telefoon: 06 38 06 87 67
(medewerker)
Bezoekadres: Knapheideweg 17,
6562 DP Groesbeek

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Ondersteuning bij het opvoeden
en opgroeien van uw kind
Wat is het
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) staat voor u klaar om vragen over
opvoeden en opgroeien te beantwoorden. De medewerkers zijn er voor
advies bij kleine vragen over opgroeien en opvoeden, maar kunnen ook
snel zorgen voor de juiste hulp bij grotere problemen. Het CJG Heumen is
ook een ontmoetingsplek waar u ervaringen met andere ouders kunt delen
en elkaar op weg kunt helpen. Het CJG Heumen werkt daarnaast samen met
Heumense basisscholen. De ‘consulent school en opvoeding’ is een mede
werker van het centrum en komt op alle scholen langs.

Voor wie
Ouders en opvoeders, kinderen en jongeren (tot 23 jaar) in de
gemeente Heumen.

Werkwijze
Het CJG organiseert elke donderdag van 09.30 tot 10.30 uur een opvoed
spreekuur. Je kunt zo binnenlopen of opbellen met een vraag. Voor een
afspraak op een andere dag, bel of mail ons! Als u via de ‘consulent school
en opvoeding’ op school geholpen wil worden, kunt u de basisschool van
uw kind hiernaar vragen. De consulent werkt samen met de intern begelei
der en de directeur van de school.

Waar moet u zijn
E-mail: cjgheumen@nim.nl
Telefoon: 06 34 77 88 02 (medewerker)
Bezoekadres: Maldensteijn (1e verdieping),
Kerkplein 8, 6581 AC Malden
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KBO Belangenorganisatie
voor senioren
Betrekt senioren bij de maatschappij
Wat is het
De KBO geeft gehoor aan de belangen en behoeften van senioren. De orga
nisatie biedt informatie en hulp, maar brengt mensen ook samen. Dit doet
de KBO via themabijeenkomsten en het organiseren van allerlei activitei
ten om elkaar te ontmoeten. Senioren kunnen via de KBO samen sportief
bezig zijn, deelnemen aan culturele en zingevingsactiviteiten. Ook kunt u
van de KBO ondersteuning krijgen bij praktische zaken, bijvoorbeeld hulp
bij het invullen van formulieren of de belasting. Tot slot krijgt u als lid tien
keer per jaar een ledenblad, met de laatste informatie over KBO-activiteiten.

Voor wie

Waar moet u zijn

Voor alle 50-plussers in de
gemeente Heumen.

KBO Malden
www.kbomalden.nl
E-mail: info@kbomalden.nl
(contact: mw. H. van Hal-Nijhuis)
Telefoon: 024 358 21 25

Werkwijze
Wilt u graag bij de KBO aansluiten?
Neem dan contact op met de KBOafdeling van Malden, Nederasselt/
Overasselt of Heumen. U wordt dan
op de hoogte gehouden van alle
activiteiten van de organisatie.
De activiteiten worden mede
mogelijk gemaakt door vrijwillige
actieve leden.
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KBO Heumen
www.kbogelderland.nl/afdelingen
E-mail: p.wijnakker@hetnet.nl
(contact: dhr. P. Wijnakker)
Telefoon: 024 358 32 28
KBO Nederasselt/Overasselt
www.kbogelderland.nl/afdelingen
E-mail: kbo.ov.ne@gmail.com
(contact: dhr. R. van den Hoogen)
Telefoon: 024 622 21 36

Vraagwijzer
Informatie en advies op het gebied van
welzijn, wonen en (Wmo)zorg
Wat is het
Hulp en ondersteuning bij belemmeringen op het gebied van welzijn,
wonen of (Wmo)zorg. De consulenten van Vraagwijzer zijn goed op de
hoogte van de mogelijkheden en regelingen die er zijn in de gemeente
Heumen en informeren u graag. Zij gaan met u in gesprek en gaan samen
met u op zoek naar de oplossing die het beste bij u past.

Werkwijze
Voor wie
Voor alle inwoners van de
gemeente Heumen die te maken
hebben met belemmeringen en er
zelf niet uitkomen.

Waar moet u zijn
Email: vraagwijzer@heumen.nl
Telefoon: 14 024
Bezoekadres: Gemeente Heumen,
Kerkplein 6 in Malden

Na uw melding gaat een consulent
van Vraagwijzer met u in gesprek.
U kunt altijd iemand vragen ook
bij dit gesprek aanwezig te zijn.
Dat kan een naaste zijn, maar dat
kan ook een onafhankelijke
cliëntondersteuner zijn. Tijdens
dit gesprek gaat u samen op zoek
naar de beste oplossing die bij u
en uw belemmering past. Het is
de bedoeling dat u zo lang moge
lijk mee kunt blijven doen in de
maatschappij en zo lang mogelijk
zelfredzaam bent.

Waar moet u zijn
Email: vraagwijzer@heumen.nl
Telefoon: 14 024
Bezoekadres: Gemeente Heumen,
Kerkplein 6 in Malden
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Woningcorporatie Oosterpoort
Betaalbare huurwoningen in de
gemeenten Heumen en Berg en Dal
Wat is het
Oosterpoort verhuurt vijfduizend woningen in de gemeenten Heumen en
Berg en Dal. De corporatie zorgt voor passende woningen en een fijne woon
omgeving en kijkt hierbij of een woning past bij het inkomen.

Voor wie
Voor mensen die op zoek zijn naar
een huurwoning en (in 2017) niet
meer verdienen dan € 36.165,- bruto
per jaar. Ook huurders met een
behoefte aan zorg of ondersteuning
kunnen bij Oosterpoort terecht.
Denk bijvoorbeeld aan de behoefte
aan een gelijkvloerse woning of het
niet op tijd kunnen betalen van de
huur.

Werkwijze
Hoe eerder er contact is, hoe sneller
de corporatie met de huurder een
oplossing kan zoeken. De corporatie
maakt dan afspraken, geeft tips en
verwijst door. Wij behandelen elke
zaak vertrouwelijk. Oosterpoort
maakt voor het adverteren van haar
woningen gebruik van Entree.nu.
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Waar moet u zijn
www.oosterpoortwoon.nl
Telefoon: (024) 399 55 55 (van
maandag tot en met donderdag
van 09.00 tot 16.00 uur en vrijdag
van 09.00 tot 12.30 uur)
Bezoekadres: Atelierweg 12, 6562 AS
Groesbeek (dinsdag en op donder
dag tussen 10.00 en 14.00 uur)

Help ons dit boekje
completer te maken!
Mist u iets in dit boekje? Geef het aan ons door, dan kunnen wij de
Wegwijzer verbeteren. Mail uw tip naar heumen@heumen.nl.
In dit boekje informeren wij onze inwoners. U kunt hieraan geen rechten
ontlenen. Voor persoonlijk advies kunt u terecht bij de instanties die
wij noemen.

Andere handige links
www.avan-vervoer.nl (aanvullend vervoer regio Arnhem Nijmegen)
www.belastingdienst.nl (heffingskortingen en kindgebonden budget)
www.berekenuwrecht.nl (inzicht in landelijke en lokale regelingen)
www.duo.nl (tegemoetkoming schoolkosten)
www.malderburch.nl (centrum voor welzijn, wonen en zorg)
www.mantelzorginheumen.nl (mantelzorgondersteuning)
www.nibud.nl (informatie en advies over financiën van huishoudens)
www.socialekaartheumen.nl (gemeentelijke informatie over wonen,
welzorg, zorg, jeugd, sport, cultuur)
www.svb.nl (kinderbijslag, persoonsgebonden budget, AOW)
www.toeslagen.nl (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag)
www.zelfjeschuldenregelen.nl (hulp en informatie voor zelf oplossen schulden)
www.startpuntgeldzaken.nl (diverse geldplannen)
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