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Wat doe ik aan naar m’n sollicitatie?

Almelo Sociaal is een stichting met vrijwilligers die gratis helpen bij vragen over geld, zorg en wonen. In deze column krijgt u een kijkje in wat we in de praktijk meemaken. Foto:
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Stel, je hebt een uitkering, dus een sollicitatieplicht. Je hebt al dertig brieven verstuurd en
volgende week mag je eindelijk op gesprek komen. Maar in je korte broek? Vast niet, ze zien je
aankomen. Tim is net een half jaar uit huis, en z’n geld zit in de meubeltjes.

oor Sandra Bakhuis

Zomerkleding heeft Tim genoeg, en de zomer heeft ook lang genoeg geduurd. Maar nu komt er ander weer aan. Hij heeft geen
regenjas, geen dichte schoenen - behalve z’n sneakers. Niet handig, met een sollicitatiegesprek op komst.

Afspraak om toeslagen aan te vragen

Tim zit in de ww. Hij kwam bij ons omdat zijn vriendin hem vroeg de huurtoeslag te regelen; hij heeft wel een DigiD, maar is erg bang
verkeerde informatie in te vullen. Dus helpen we hem bij z’n aanvraag. Als we vragen waar hij zijn dagen mee vult, komt het antwoord
vlot: “Ik solliciteer me suf.”

Kleding met korting

Nu hij eindelijk op sollicitatiegesprek mag, bekruipt hem wel de vraag: ‘Wat trek ik aan?’ Wij kennen deze situatie én weten de weg naar
een oplossing: Tim mag met een brief van ons naar Ezra, een stichting in Almelo die gebruikte kleding aanbiedt. Daar kan hij met fikse
korting nette kleding kopen. Zijn vriendin mag ook mee; voor haar zijn goede schoenen ook geen luxe. We melden het stel ook nog dat
op onze site veel mogelijkheden staan voor gratis spullen: van bankstellen tot speelgoed. Blij verlaten ze even later hand in hand het
pand …

Dit soort vragen krijgen we elke week. Dankzij onze eigen ervaringen helpen we mensen dan weer op weg. Ook jullie. Bel met 0546 45
69 09 voor een afspraak. Of kijk op

www.almelosociaal.nl/gratis 


