
24 november 2020      2 minuten          Upan_een

Weg kwijtgeraakt in zorg- en regelland?

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die u gratis helpen bij vragen over geld, zorg en wonen. In deze column krijgt u een kijkje in wat we in de praktijk meemaken.
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Als u het even niet meer weet in de regeltjes, potjes, met moeilijke brieven en meer, staan er
gratis hulptroepen klaar. Veel ouderen, gehandicapten, mensen met geldzorgen en anderen
die soms even vastlopen, weten niet dat we bestaan, dus … hoe werk dat dan?

oor Sandra Bakhuis

Al jaren help/zit/werk ik bij Almelo Sociaal, een stichting met vrijwilligers die zich gratis inzetten bij vragen over geld, zorg en
wonen. Dagelijks en wekelijks komen we zo veel verschillende mensen en verhalen tegen, dat we die sinds coronatijd in deze krant
delen.

Waarom zijn wij er?

Als u de weg kwijt raakt in zorg- en regelland, tussen wal en schip belandt, of aan het eind van uw latijn komt, dan zijn wij er. Wij zijn de
buurman/buurvrouw die u de weg wijst. Dat doen we omdat we zelf ervaring op dit gebied hebben. En omdat we u graag vanuit deze
ervaring verder helpen. Daarnaast zijn we er omdat de gemeente Almelo verplicht is u gratis hulp te laten vinden bij uw vragen. Wij
krijgen daarom subsidie om bijvoorbeeld een kantoor huren waar we u kunnen ontvangen.

Hoe helpen we u?

Door te praten en eventueel te bellen met instanties, door te googlen of samen met u een brief te schrijven. Want soms lijken
problemen zo groot dat u het overzicht verliest of er niet aan durft te beginnen. Dankzij onze ervaring weten wij wie we moeten bellen
en wat de kortste route naar succes voor u is. In de afgelopen jaren hebben we zo al honderden mensen geholpen, 100 procent gratis.

Hebt u ook een vraag?

Kijk op www.almelosociaal.nl of bel voor een gratis afspraak en hulp naar 0546 45 69 09. 


