Formulierenbrigade
Winterswijk

Hulp nodig bij
het invullen
van
formulieren?

Vrijwilligers
van
Humanitas
helpen je weer
op weg!

Bijstand aanvragen
en andere
formulieren
invullen???
Wij helpen u met het invullen van de benodigde
formulieren.

Formulieren brigade
Vaak hebben mensen met een minimum
inkomen moeite met het aanvragen van
vergoedingen bij de gemeente en het
invullen van formulieren.
Daardoor worden bepaalde
vergoedingen niet of onjuist
aangevraagd, zodat geen uitbetaling
plaats vindt.
Vrijwilligers van de Formulieren Brigade
kunnen helpen bij het invullen van deze
aanvragen. Ook kunnen zij u informatie
geven.
De vrijwilliger helpt bij het invullen van de
formulieren, zodat de echte minima
gebruik kunnen maken van
vergoedingen die voor hen bedoeld zijn.

Ervaring
Vrijwilligers van Humanitas die steun
bieden hebben daar ervaring in. De
vrijwilliger is geschoold door Humanitas
en door de Sociale Dienst Oost
Achterhoek voor wat betreft de inhoud
van de formulieren.

Locatie
Onze vrijwilligers zijn op maandag en
dinsdag van 10.00 - 12.00 uur aanwezig
in:
De Post (oude postkantoor)
Balinkesstraat 4
7101 DL Winterswijk
Je bent van harte welkom!!

Ook voor het aanvragen
van kwijtschelding van
gemeentelijke
belastingen en
waterschapsbelastingen
kan men bij ons terecht.

Humanitas afdeling Oostelijke Achterhoek is gevestigd:
Roelvinkstraat 2
(Boogie Woogie)
7101 GN Winterswijk
email: oostelijkeachterhoek@humanitas.nl
internet:
www.humanitas.nl/afdeling/oostelijkeachterhoek

Over Humanitas

Humanitas is er voor mensen die samen met een vrijwilliger
op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie.
Jaarlijks bieden onze ruim 19.000 goed geschoolde
vrijwilligers hulp aan meer dan 74.000 deelnemers.*
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Wij zijn er
voor u
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Humanitas waarden:
• regie behouden over je eigen leven
• samenleven op basis van gelijkwaardigheid
• verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander
• vraaggericht werken: kijken wat er leeft in de
maatschappij, activiteiten daarop aanpassen.

Huisbezoek
In uitzonderlijke gevallen,
bijvoorbeeld bij ziekte,
bestaat de mogelijkheid
dat de vrijwilliger thuis
komt helpen de
formulieren in te vullen.
Hiervoor dient de
aanvrager een afspraak te
maken middels het
telefoonnummer 06 - 141
76 415.

