
Gemeente Hellendoorn 

Armoede? 
Dat pakken we 
samen aan!

In deze folder vertellen vijf 
organisaties hun verhaal over 
armoedebestrijding in uw gemeente.

Stichting Hulpfonds Hellendoorn
Stichting Voedselbank Hellendoorn
Stichting Boom
Stichting De Huiskamer van Hellendoorn
Steunpunt Minima

Stichting De HUISKAMER van Hellendoorn  

Opzetten en in stand houden van 
een inloophuis in onze gemeente 
om daarmee voor alle inwoners een 
ontmoetingsruimte te bieden, gericht 
op ontmoeten en verbinden.

Hoe willen we dit bereiken?
We willen dit bereiken door het aanbieden van een publieke 

en vrij toegankelijke ruimte voor ieder die daarvan gebruik 

wil maken:  hulpvragers, hulpverleners, bestuurders en anderen.

In de HUISKAMER kunnen TIPS en TOPS worden gedeeld,

er kan worden doorverwezen, er kunnen contacten worden 

gelegd, cursussen gevolgd, vergaderingen worden belegd, 

spreekuren, eetgroepen georganiseerd,  enz., enz.

In de HUISKAMER is geen consumptieverplichting, maar men 

kan er wel een kop koffie, thee of limonade nuttigen. Wie kan 

betalen geeft een vrijwillige gift, wie niet kan betalen hoeft dat 

niet. Vrijwilligers zijn gastheer / gastvrouw, herkenbaar aan 

een button die zij dragen. Indien gewenst kan een gast, die dat 

vraagt, in de spreekkamer zijn of haar verhaal aan hen kwijt onder 

vier ogen. In de HUISKAMER gesignaleerde knelpunten worden 

regelmatig besproken met hulpverleners, waarbij het doel is om 

tot goede oplossingen van de problemen te komen.

   

Bereikbaarheid
E-mail: info@huiskamerhellendoorn.nl

Telefoon: 06 - 19 686 280 

Adres: Stichting De HUISKAMER van Hellendoorn

Markt 3

7442 EC Nijverdal

Wilt u ons financieel steunen?
IBAN: NL89 RABO 0147 430 305 

t.n.v. Stichting De HUISKAMER van Hellendoorn
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Steunpunt Minima Hellendoorn 

Opkomen voor de belangen van 
mensen met een minimuminkomen, 
in de Gemeente Hellendoorn. 
  

Hoe willen we dit bereiken?
Door het allereerst bieden van een luisterend oor. Maar ook door 

elkaar praktisch te ondersteunen bij het helpen van invullen 

formulieren. We verwijzen door of gaan eventueel mee naar 

instanties en geven  voorlichting  over de wet en regelgeving 

waar men mee te maken krijgt als je in de bijstand zit. Elke 3e 

dinsdag van de maand houden we een inloopochtend van 9.30 

tot 12.00 uur in wijkgebouw ”Ons Erf” Koninginnestraat 18 in 

Nijverdal. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen 

mensen die zich betrokken voelen bij de problematiek van de 

minima elkaar ontmoeten en elkaar bemoedigen. Regelmatig 

wordt een spreker uitgenodigd om voorlichting te geven .

Er is ook altijd de gelegenheid voor een persoonlijk gesprek. 

Daarnaast is er een kleine voorraad tweedehands kleren waar 

men uit kan kiezen. Een ieder is hier van harte welkom.

Steunpunt minima geeft de mogelijkheid via het project ‘vraag 

en aanbod’ om minima te voorzien van noodzakelijke goederen, 

daarbij te denken aan: tweede hands meubelen, witgoed, babys-

pullen en dergelijke. 

Bereikbaarheid
E-mail: steunpuntminima@stichtingdewelle.nl

Iedere maandag bij Stichting De Welle van 9.00 tot 12.00 uur en 

donderdag van 10.00 tot 15.00 uur bij de coördinator van steun-

punt minima. Buiten deze tijden kunt u hem mailen of bellen: 

06 - 10 63 38 46 / H. Lammertink@stichtingdewelle.nl.

Telefoon: 0548 - 63 88 05 

Adres: Constantijnstraat 32A, 7442 ME Nijverdal

Wilt u ons financieel steunen?
IBAN: NL19 RABO 0386 605 629 

t.n.v. Steunpunt Minima Hellendoorn
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Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken)  

Heeft ten doel het begeleiden van 
personen / huishoudens die moeite 
hebben om hun financiën op orde te 
maken en te houden en die daarom
gebruik wensen te maken van een 
budgetmaatje.

 

Hoe willen we dit bereiken?
De stichting zet daarvoor budgetmaatjes in, die door de stichting 

zijn geselecteerd, opgeleid en gecertificeerd. Zij helpen hulp-

vragers weer het juiste evenwicht te bereiken tussen inkomsten 

en uitgaven, waarbij er geen schulden meer zijn. Om een optimaal 

resultaat te kunnen bereiken werkt de stichting nauw samen met 

de Landelijke  Vereniging  SchuldHulpMaatje (SHM), waardoor

zij kan beschikken over expertise die niet plaatselijk voorhanden is.

Wij ondersteunen niet met geld. Wel denken wij met u mee en 

geven u begeleiding zodat u er niet alleen voor staat. De begeleiding 

duurt – afhankelijk van de situatie – gemiddeld  2-12 maanden. 

Wij bieden geen langdurige financiële begeleiding en zijn geen 

zorgverleners. Het doel van de begeleiding is dat u na afloop 

weer zelfstandig uw financiën op orde heeft  en houdt. Ook kan 

het doel zijn u te begeleiden naar overige hulpinstanties. Aan 

onze hulp zijn geen kosten verbonden. 

   

Bereikbaarheid
E-mail: stichtingBOOM@stichtingdewelle.nl 

Zie ook: www.SchuldHulpMaatje.nl  /  www.uitdeschulden.nu 

Telefoon:  06 - 10 71 00 88. 

Adres: 

Constantijnstraat 32A, 7442 ME Nijverdal

Wilt u ons financieel steunen?
IBAN: NL63 RABO 0160 823 854 

t.n.v. Stichting BOOM te Nijverdal.

Stichting Voedselbank Hellendoorn 

‘Burgers voor burgers’.
Wekelijks gratis voedsel verstrekken 
aan mensen in Hellendoorn met een 
heel laag inkomen, die het tijdelijk 
even erg moeilijk hebben.

Hoe willen we dit bereiken?
Gezinnen en alleenstaanden met financiële problemen, die 

onvoldoende in staat zijn in hun levensonderhoud te voorzien, 

kunnen zich rechtstreeks of via een andere hulpinstantie

aanmelden bij de Voedselbank. Middels een intakegesprek 

wordt beoordeeld of men in aanmerking komt voor een wekelijks 

voedselpakket. Hierbij worden de richtlijnen van ‘Voedselbanken 

Nederland’ gehanteerd. Deze zijn vanaf 1 januari 2017 versoepeld 

zodat we meer mensen kunnen helpen. 

De steunperiode is tijdelijk van aard en geldt voor maximaal 

3 jaar. Periodiek wordt bekeken of de hulp nog nodig is. Om tot 

een goed, persoonlijk advies te komen werken we samen met 

o.a. Stichting Hulpfonds en Stichting BOOM. Vluchtelingen met 

een status helpen we, i.s.m. met Vluchtelingenwerk, tijdens de 

overbruggingsperiode richting toekenning uitkering. We willen 

onze klanten tevens stimuleren hun situatie zelf weer onder 

controle te krijgen. Hiervoor bieden we, samen met stichting 

de Welle, mogelijkheid om een workshop te volgen. 

  

Bereikbaarheid
E-mail: info@voedselbankhellendoorn.nl

www.voedselbankhellendoorn.nl

Telefoon: 06 - 19 44 17 30

Postadres: Voedselbank Hellendoorn

Kruidenlaan 29, 7443 GN Nijverdal

Wilt u ons financieel steunen?
IBAN: NL80 RABO 0141 522 100 

t.n.v. Stichting Voedselbank Hellendoorn

 

Stichting Hulpfonds Hellendoorn 

De doelstelling van de stichting is om 
mensen met geld en goederen te 
helpen hun financiële problemen te 
overwinnen.     

Hoe willen we dit bereiken?
We willen die doelstelling bereiken door mensen financieel te 

steunen om zo uit de problemen te komen. Onze coördinatoren 

voeren daartoe gesprekken met de mensen, proberen samen 

te kijken of en zo ja hoe de problemen opgelost kunnen worden 

en doen dan een voorstel aan het bestuur om ondersteuning 

te bieden. Dat kan zijn in de vorm van goederen (een fiets 

bijvoorbeeld), een gift of een lening. Het Hulpfonds is een 

onafhankelijke organisatie maar werkt nauw samen met onder 

meer  BOOM, Voedselbank, gemeente en maatschappelijk werk.  

Daarbij wordt de privacy van mensen die hulp vragen  beschermd. 

De ondersteuning is altijd tijdelijk. Uiteindelijk moeten mensen in 

staat zijn om weer zonder hulp verder te kunnen. De Stichting krijgt 

haar geld van gemeente, woningstichting, kerken en particulieren. 

Het Hulpfonds voert voor de gemeente ook de regeling Duurzame 

Gebruiksgoederen uit. Deze regeling houdt in dat mensen met een 

laag inkomen (maximaal 110% van de bijstandsnorm) een bijdrage 

krijgen in de aanschaf van een duurzaam gebruiksgoed (koelkast, 

wasmachine, televisie, fiets, etc) als het oude stuk is gegaan. 

Het gaat om een bijdrage in de kosten.

Bereikbaarheid
www.stichtinghulpfondshellendoorn.nl

E-mail: hulpfondshellendoorn@outlook.com  

Telefoonnummer: 06 - 12 53 55 12

Voor Duurzame Gebruiksgoederen: Telefoon: 06 - 17 00 73 61.

Adres: p/a Stichting de Welle

Constantijnstraat 32A, 7442 ME Nijverdal

Wilt u ons financieel steunen?
IBAN:  NL57 RABO 0122 126 394

t.n.v. Stichting Hulpfonds Hellendoorn
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