
Heeft u financiële zorgen?  Heeft u financiële zorgen?  
U staat er niet alleen voor in Berkelland. Er is hulp, ook voor u. 



Kunt u de rekeningen en boodschappen niet meer betalen? Kunt u de rekeningen en boodschappen niet meer betalen? 
Wilt u weten of u kunt besparen op uw uitgaven? Wilt u weten of u kunt besparen op uw uitgaven? 
Bent u benieuwd of er regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken?Bent u benieuwd of er regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken?
U staat er niet alleen voor. U staat er niet alleen voor. 

Deze organisaties kunnen u ook helpenDeze organisaties kunnen u ook helpen

Voormekaar: hulp bij uw 
financiën, hulp bij schulden
Medewerkers van Voormekaar 
kunnen meekijken met uw  
persoonlijke financiële situatie. 
Zij hebben kennis van regelingen 
en toeslagen waar u misschien 
wel gebruik van kunt maken.  
Zij kijken welke financiële hulp u 
nodig heeft. Neem contact op, zij 
helpen u graag.  
Telefoonnummer 0545 250 300.

Geldzaken  
en administratie
op orde met Humanitas
Vrijwilligers van Humanitas 
Thuisadministratie kunnen helpen 
met het op orde brengen van uw 
geldzaken en administratie, op 
een zodanige wijze dat u het  
daarna weer zelf kunt. Neem 
contact op met Gea Bouwers, 
telefoonnummer 06 10 95 88 99 
of stuur een e-mail:  
humanitas.ftaoa@gmail.com

Bespaar op  
de energierekening
De energiecoaches van het Agem 
Energieloket denken gratis mee 
over kleine bespaarmaatregelen 
die u direct kunt doorvoeren. 
Maak een afspraak via 
www.agemenergieloket.nl 

Hulp bij het invullen 
van formulieren
Heeft u moeite met  
het invullen van een 
formulier voor een  
vergoeding of regeling?  
Een vrijwilliger van de Humanitas 
Formulierenbrigade helpt u graag. 
Ook voor het aanvragen van 
kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen en waterschaps- 
belastingen kunt u bij de  
Formulierenbrigade terecht. 
Locatie: elke woensdag  
van 10.00 uur tot 12.00 uur in 
het gemeentehuis, Marktstraat 1  
in Borculo. 

Energietoeslag van € 1300
Heeft u een inkomen tot 120  
procent van de bijstandsnorm, 
dan kunt u in aanmerking komen 
voor de energietoeslag. 
Meld u zich bij Fijnder: 
bel 0544 47 42 00  
(op werkdagen) of stuur een 
e-mail info@fijnder.nl.  
Misschien zijn er wel meer  
regelingen waar u gebruik van 
kunt maken. Denk bijvoorbeeld 
aan kindregelingen om te kunnen 
sporten. Ga naar  
www.gemeenteberkelland.nl/
rondkomen

Geldvragen of geldzorgen
Maakt u zich zorgen of u nog  
uitkomt met uw geld? Heeft u 
minder te besteden doordat uw 
persoonlijke situatie (bijvoorbeeld 
door een scheiding of werkloos-
heid) is veranderd? Hebt u  
schulden, achterstallige betalingen 
of dreigt u in de schulden te  
komen? De vrijwilligers van 
Schuldhulp op Maat willen u  
helpen. Stuur een e-mail naar  
schuldhulpmaatjegroenlo@live.nl 
of bel:  
Jan Relker 06 12 02 01 85,  
Jan Onnink 06 25 22 05 24. 

Gezond verzekerd
Als u een laag inkomen heeft,  
dan bieden wij een collectieve 
zorgverzekering aan. Dit is een  
complete zorgverzekering waar de 
gemeente een deel aan  
meebetaalt. Meer informatie over 
deze zorgverzekering?  
Ga naar www.gezondverzekerd.nl 
en vul Berkelland in. 

Op de website www.gemeenteberkelland.nl/rondkomen vindt u op 
thema informatie over regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken.


