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Sociaal warenhuis voor minima

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende

De Swingmarket is opgezet voor minima in Rotterdam

onderwerpen;

zuid, Bolnes en Ridderkerk waarbij aantoonbaar is dat

- Afscheid Liset

je met een zeer krap budget moet rondkomen. Een

- Aantal goedkope (ruil) winkels

hulpverlener kan je aanmelden, waarna een intake

Heb je vragen, tips of ideeën?

volgt. Je krijgt dan een pas waarmee je gratis

Mail deze dan naar geld.telt@pameijer.nl

boodschappen kan doen. En is bedoeld als noodhulp.

Neem ook eens een kijkje op onze website

http://metzuid.nl/projecten/swingmarket

www.pameijer-geldtelt.nl
Kinderkleding ruilen
Weet je dat…

De Stichting Kinderkleding helpt gezinnen die leven

-.. Je voor ondersteuning bij belastingaangifte gratis

van een krappe beurs.

een afspraak kan maken via de belastingtelefoon

Je kunt 1x per 2 maanden te kleine kinderkleding

0800-0543 .

komen ruilen tegen passende kinderkleding. In
voorraad zijn de maten 44 t/m 176. Er wordt een

Afscheid Liset

kleine bijdrage gevraagd van twee euro per ruil.

Na bijna 10 jaar ga ik Geld Telt verlaten!

Gezinnen die dit niet kunnen betalen kunnen zich

Ik ga deels de functie van klachtenbemiddelaar

aanmelden via hun hulpverlenende instantie. Dit kan

vervullen en deels de functie van ambtelijk secretaris

telefonisch of per e-mail.

van de klachtencommissie.

De ruilwinkel zit op de Kelloggplaats 952 in

Ik ga Geld Telt zeker missen: ik heb hier zo veel

Ommoord.

geleerd, zo veel mensen ontmoet, zo veel mee

De openingsdagen zijn:

gemaakt.

Maandag

Aan de andere kant kijk ik er naar uit om mij weer met

Woensdag 9.30u-11 uur

iets nieuws bezig te gaan houden, een nieuwe

Vrijdag

uitdaging aan te gaan en mij verder te ontwikkelen.

Meer informatie en contactgegevens:

Via deze weg wil ik iedereen heel erg bedanken voor

http://kinderkledingruilen.com/

9.30u-14 uur

9.30u-14 uur

de leuke, leerzame en fijne tijd die ik bij Geld Telt heb
gehad!

Handige websites

Liset

www.pameijer-geldtelt.nl/informatie/tips/leuk-engoedkoop-winkelen

Waterschapsbelasting Maassluis

Hier vind je tips om goedkoop te winkelen.

De gemeente Maassluis heeft besloten kwijtschelding
van het waterschap voor de minima met eigen

www.stofzuigerzen.nl

middelen voor de lokale minima te compenseren.

Op Stofzuigerzen vind je praktische tips om je

De gemeente Maassluis heeft hier voor de komende

huishouden simpel en leuk te maken.

twee jaar een bedrag gereserveerd. Minima kunnen
door middel van een aanvraagformulier bijzondere

www.svbabc.nl

bijstand, geheel voor deze waterschapsbelasting die

Dit is de makkelijke website van de Sociale

ze moeten betalen worden gecompenseerd.

Verzekeringsbank.

www.pameijer-geldtelt.nl

geld.telt@pameijer.nl

