
 

 

 Beste cliënt,  
 
De nieuwsbrief van mei. Veel leesplezier toegewenst. 
 
Extra winkelmoment op de woensdagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur 
Er maken al meer mensen gebruik van deze mogelijkheid om extra producten te halen. 
Droge kruidenierswaren zijn deze dag niet verkrijgbaar, maar wel bijvoorbeeld brood, zuivel 
en groenten. 
Iedere dinsdag krijgt u in uw mailbox een lijstje met daarop welke producten er op 
woensdag te halen zijn. 
 
Schuldhulpverlening Het Hogeland 
Zit u in de schuldhulpverlening of heeft u niet heel lang geleden in de schuldhulpverlening 
gezeten, dan zijn wij naar u op zoek.  
Breuer & Intraval kijkt hoe de schuldhulpverlening in Het Hogeland georganiseerd is. 
Hiervoor willen wij graag in gesprek met mensen die in de schuldhulpverlening zitten of 
hebben gezeten.  

• Het gesprek zal ongeveer een half uur duren 

• Voor het gesprek hoeft u niets voor te bereiden  

• U blijft anoniem, uw naam wordt niet opgeschreven, informatie zal niet herleidbaar 
zijn 

• Als u vragen niet wilt beantwoorden, is dat geen probleem 

• Als dank voor uw deelname ontvangt u € 10,- in de vorm van een waardebon 
Als u wilt deelnemen kunt u direct met ons contact opnemen.  
Erwin van der Lee, erwin.vanderlee@breuerintraval.nl, tel: 06-40698479 
 
Studiefonds Groningen 
Wilt u zelf of heeft u  kinderen die een opleiding (willen) volgen? 
De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds kan hen misschien helpen met een financiële 
bijdrage in de studie- en of reiskosten. 
Het Studiefonds is voor mensen met een inkomen rond het bestaansminimum. 
  
Voor wie is het Studiefonds bedoeld? 
- Scholieren in het voortgezet onderwijs jonger dan 18 jaar 
- Studenten van 16 of 17 jaar in het MBO 
- MBO/HBO/WO studenten van 30 jaar en ouder 
 
Hoeveel vergoeding kunt u ontvangen? 
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Voorbeeld 1: Voor scholieren op het voortgezet onderwijs is de vergoeding maximaal 75% 
van de reiskosten.  
Voorbeeld 2: Bij MBO-studenten gaat het om een vergoeding van de studiekosten, dit is een 
bedrag van maximaal € 350,- per schooljaar. 
Voorbeeld 3: Voor MBO/HBO/WO-studenten van 30 jaar of ouder is de totale vergoeding 
maximaal € 1.650,-. 
 
Er kan ook via de website  www.provinciegroningen.nl/studiefonds een aanvraag ingediend 
worden.     
 
Wist u dat?  

- Een lidmaatschap van de bibliotheek voor kinderen tot 18 jaar gratis is? 
- De basisverzekering de tandartskosten vergoedt voor kinderen tot 18 jaar? Daarbij 

geldt geen eigen risico! 
- Stichting Dierenvoedselbank “De gouden poot” u zou kunnen helpen met de 

verzorging van uw huisdier(en). 
 
Winsum Repair café  
Veel spullen zijn wel te repareren, maar mensen weten niet hoe. Neem het te repareren 
product mee naar het Repair café. Open op 30 april van 10.00- 12.30 uur in De Poort in  
Winsum. De reparaties worden uitgevoerd op basis van een vrijwillige bijdrage. 
 
Open dag bij Taalhuis Winsum 
In de bijlage informatie over de open dag van het Taalhuis in Winsum op 18 mei a.s. 
 
Homestart van Humanitas 

Home-Start ondersteunt gezinnen met 

kinderen 
  

Home-Start Het Hogeland is een programma, 
uitgevoerd door Humanitas, voor 
opvoedondersteuning. 
  
Als ouder heb je veel ballen in de lucht te 
houden. Vaak lukt dit prima gelukkig. Maar soms 
heb je perioden dat dit lastiger is. 
 
Nee, geen problemen waarbij hulp vanuit 
hulpverlening nodig is. 
Juist die ‘gewone oudervragen’ wil je wel eens 
gewoon met iemand delen. Iemand die je een 
luisterend oor biedt, praktische tips heeft en 
waar je je ervaringen over opvoeden mee kunt 
delen. 

 
Herken je dit? Onze opvoedmaatjes zijn er voor jou! Van een luisterend oor, praktische tips en 
ondersteuning tot samen wandelen of koffiedrinken! 
Je kunt altijd contact met ons opnemen: 
 
Coördinator Jenny van der Werf 
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06 - 577 891 52 

j.vanderwerf@humanitas.nl 

 
 
Hoe werkt het bij de Voedselbank 
Bent u benieuwd hoe het werkt bij de Voedselbank en wilt u een keertje achter de schermen 
kijken? Dat kan, u bent van harte uitgenodigd. Maak een afspraak met Wieb Roffel, tel. nr. 
06-53589818 
 
 
 

Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op  
 
Cliënten administratie  
Contactgegevens: 
Telefoonnr: 06-16913697 
Email-adres: intake@voedselbankhethogeland.nl 
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