
 

 

Voorjaar 2018                                              Nieuwsbrief Armoede nr. 7 

 

 

In deze nieuwsbrief praten wij u graag bij over acties vanuit het actieplan armoede actuele ontwikkelingen en 

nieuwe initiatieven in onze stad. De redactie wenst u een mooie zomer toe. 

 

Update convenant beschermingsbewind 

Op dit moment zijn ruim 45 beschermingsbewindvoerders aangesloten bij het convenant. 

Lees meer… 

 

Meer aandacht voor verrekening kinderopvangtoeslag 

Volgens de Nationale Ombudsman geeft de Belastingdienst te weinig aandacht aan de maatregel om 

kinderopvangtoeslag te verrekenen.  

Lees meer… 

 

Expositie ‘Peer ‘m uit de armoede!’ 

Van 24 mei tot en met 5 juni 2018 is de tentoonstelling ‘Peer ‘m uit de armoede’ te bekijken in buurtcentrum 

Mariaberg.  

Lees meer… 

 

Sociaal Team De Heeg 

Met ingang van 1 mei zijn het WijkServicePunt (WSP) en het Sociaal Team in De Heeg samengegaan onder 

de naam ‘Sociaal Team De Heeg’.  

Lees meer… 

 

Een handig overzicht   

Via deze link vind je een overzicht van initiatieven en regelingen in Maastricht, bedoeld voor mensen met een 

laag inkomen.  

Lees meer… 

 

Uniek jongerenproject: @ease 

Maastricht heeft een landelijke primeur met @ease, een laagdrempelige hulpvorm voor jongeren. 

Lees meer... 

 

De Buddy app 

Goed om te weten: Samen met een aantal andere gemeenten is Maastricht betrokken bij de ontwikkeling van 

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/5995112/1#search=%22overzicht


de Buddy app die mensen helpt om grip te houden op geldzaken.  

Lees meer… 
 

Buurttheater Mariaberg: The Movie 

Buurttheater Mariaberg is dé pionier in Maastricht op het gebied van eigenzinnig en persoonlijk documentair 

theater.  

Lees meer… 

 

 



Update convenant beschermingsbewind 

 

  

  
 

Sinds de bijeenkomst in Margraten op 26 februari hebben ruim 45 beschermingsbewindvoerders een 

handtekening gezet onder het Convenant Beschermingsbewind 2018 – 2019 met de zes gemeenten in 

Maastricht-Heuvelland. In het convenant zijn afspraken vastgelegd over onderlinge samenwerking in de regio. 

 

Actuele informatie 

De actuele lijst van ondertekenaars, de tekst van het convenant en de daarbij horende werkafspraken vindt u 

op www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/bewindvoerders. Een tweede bijeenkomst wordt momenteel 

voorbereid. Bij vragen kunt u contact opnemen met samenverder@maastricht.nl.  

Terug naar boven 

 

 

       

 

Meer bekendheid voor maatregel Belastingdienst 

 

Met de regeling 'Maatregel bij verrekenen 

kinderopvangtoeslag' wil de Belastingdienst voorkomen dat 

ouders met een toeslagschuld te weinig geld overhouden 

om de kinderopvang te kunnen betalen. De Nationale 

Ombudsman vindt dat de Belastingdienst ouders hier niet 

voldoende over informeert. Met een aanvullend bericht op 

zijn website zet hij zich in om de regeling meer onder de 

aandacht te brengen. Zegt het voort!  

 

http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/bewindvoerders
mailto:samenverder@maastricht.nl
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/houdt-u-door-verrekening-van-een-toeslagschuld-te-weinig-geld-over-om-de-kinderopvang
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/houdt-u-door-verrekening-van-een-toeslagschuld-te-weinig-geld-over-om-de-kinderopvang


Terug naar boven 

 

 

Peer ‘m uit de armoede 

Ook in Maastricht zijn er steeds meer initiatieven van mensen die ondanks een laag inkomen zelf het heft in 

handen nemen. Door bijvoorbeeld te ondernemen in een samenwerkingsverband – een sociale coöperatie – 

vergroten mensen hun zelfredzaamheid.  

De tentoonstelling ‘Peer ‘m uit de armoede’ deelt het verhaal van 9 sociale coöperaties in Nederland. Met 

ervaringsverhalen over hoe je zoiets aanpakt en verschillende workshops, ter inspiratie en om van te leren! 

 

Meer informatie 

www.socialecooperatie.nl  

Jack van Gelooven: M. 06 54684257 E. jackvangelooven@hotmail.nl   

Sjoerd Cratsborn: M. 06 34577048 E. sjoerd@peer-m.nu  

De expo loopt van 24 mei t/m 5 juni 2018 in buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35, Maastricht. 

 

  
 

Terug naar boven 

 

 

Kennis halen en brengen in De Boeckel 

 

Bij buurtcentrum De Boeckel in De Heeg (Roserije 410) 

kan elke buurtbewoner binnen lopen met een vraag, of 

om zijn of haar kennis en kunde aan te bieden in de 

buurt. 

 

Wanneer open? 

Medewerkers van de Kredietbank, Radar, Envida, MEE 

Zuid-Limburg, Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en 

Trajekt staan voor iedereen klaar op dinsdag-, 

woensdag- en donderdagochtend tussen 09:00 en 12:00 

uur.  

Op donderdagochtend is ook de wijkagent aanwezig. 

 

Meer informatie 

www.trajekt.nl/blog/sociaal-team-de-heeg  

 

http://www.socialecooperatie.nl/
mailto:jackvangelooven@hotmail.nl
mailto:sjoerd@peer-m.nu
http://www.trajekt.nl/blog/sociaal-team-de-heeg


 

www.gemeentemaastricht.nl/over-

maastricht/buurtinformatie/sociaal-team/ 

 

 

 
 

 

Terug naar boven 

                                                                                                                                                                       

http://www.gemeentemaastricht.nl/over-maastricht/buurtinformatie/sociaal-team/
http://www.gemeentemaastricht.nl/over-maastricht/buurtinformatie/sociaal-team/


 

 

Leuke dingen doen 

Naast de gemeentelijke regelingen bevat het 

overzicht ook informatie over initiatieven en 

projecten van andere organisaties.  

 

Ook op www.pasopjegeld.nl zijn veel tips te vinden 

hoe je met een smalle beurs toch leuke dingen kunt 

doen. Geen gek idee, met het oog op de 

zomervakantie! 

 

De gemeente Maastricht onderzoekt mogelijkheden 

om deze informatie te bundelen in een vorm die 

zowel voor burgers als hulpverleners toegankelijk is. 

 

 

Meer low budget zomertips… 

Laag inkomen en graag een weekje weg? Kijk dan eens bij de vakanties van de Vincentiusvereniging 

Nederland of de Vakantiebank. Voor de jeugd zijn er de zomerkampen van bijvoorbeeld Natuurontdekkers of 

Woesteland (IVN). En kamperen bij de boer is altijd leuk. Een tent of rugzak is snel geleend bij de Library of 

Things.  

Groene vingers? Mensen die graag hun eigen groente en fruit zouden willen kweken in een volkstuintje maar 

daar het geld niet voor hebben, kunnen voortaan terecht bij de Volkstuindersvereniging Maastricht in Malberg. 

Terug naar boven 

 

 

@EASE: gratis hulp en psychische ondersteuning 

 

Stichting @ease zet zich in om jongeren tussen de 12 en 25 jaar te ondersteunen wanneer ze vragen hebben 

over fysieke en psychische klachten, seksualiteit, verslaving, geldproblemen en andere zaken waar jongeren 

tegenaan kunnen lopen. @ease is de Nederlandse variant van het succesvolle Australische initiatief 

Headspace.  

 
 

Meer informatie vind je op www.ease.nl en op de website van Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland. 

 

Terug naar boven 

 

 

  

https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/5995112/1#search=%22overzicht armoede%22
https://maastricht.raadsinformatie.nl/document/5995112/1#search=%22overzicht armoede%22
http://www.pasopjegeld.nl/
http://www.vincentiusvereniging.nl/vakantieweken.php
http://www.vincentiusvereniging.nl/vakantieweken.php
http://www.devakantiebank.nl/
https://www.natuurontdekkers.nl/
https://www.ivn.nl/woesteland
http://www.kamperen-bij-de-boer.com/
https://www.facebook.com/LoTMaastricht/
https://www.facebook.com/LoTMaastricht/
http://www.vtvmaastricht.nl/
http://www.ease.nl/
https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/uniek-jongerenproject-ease/


 

Met apps je geldzaken op orde 

De gemeente Maastricht is betrokken bij de 

ontwikkeling van de Buddy app. Lees meer over 

deze en andere apps om grip te houden op 

geldzaken in het blog van Martijn Schut. Verder is 

Maastricht ook aangesloten bij ‘Bereken uw recht’ 

van Nibud/Stimulansz. Huishoudens van 18 jaar en 

ouder kunnen met deze tool zien op welke 

toeslagen, tegemoetkomingen en kortingen ze 

mogelijk recht hebben: www.berekenuwrecht.nl.   

 

 

Terug naar boven 

 

Gruuts.. 

…zijn de leden van Buurttheater Mariaberg (BTM) op de film over het onstaan, de ontwikkeling en de 

toekomst van hun vereniging. BTM is continue in beweging, zowel voor als achter de schermen zijn ze volop 

bezig om stap voor stap toe te werken naar een nieuwe sociaal artistieke productie. 

 

Terug naar boven 

 

 

https://martijnschut.wordpress.com/2018/04/24/met-apps-je-geldzaken-op-orde/
http://www.berekenuwrecht.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=7ahq7W2nO7Q

