Wij helpen bij onder andere:
Opzetten van een overzichtelijke administratie
Overzichten maken van inkomen/uitgaven en
mogelijke schulden;
Kijken naar mogelijkheden voor het vergroten van
het inkomen en waar bezuiniging mogelijk is;

Informatie
& Advies
Invullen van
formulieren
Schuldhulpverlening

onafhankelijke
cliënt ondersteuning
voor iedere inwoner
van Westerveld

Uitzoeken of je ergens “geld laat liggen“. Te
denken valt hierbij aan belastingteruggave,
toeslagen, minimaregelingen of kwijtschelding
van gemeentelijke belastingen en
waterschapslasten;
Belastingaangiftes en hulp bij het invullen van
formulieren;
Aanvragen huur- en zorgtoeslag;

Aanvragen WMO;

Raad & Daad Werkelijk Westerveld biedt
deze hulp gratis aan voor alle inwoners
van Westerveld. Wanneer wij u niet zelf
kunnen helpen, verwijzen wij u door naar
de juiste specialist.

Computerhulp en -advies.

Contactpersoon is Inge Wiarda

Budgetteren;

Openingstijden

Bereikbaarheid

Wij zijn fysiek aanwezig op:
Maandag
10.00-13.00 uur
Woensdag 13.00-16.00 uur
Zaterdag
10.00-13.00 uur

Telefoon
maandag t/m zaterdag: 06-228 56 227

Entingheweg 13 Dwingeloo
Ingang aan de zijkant van het dorpshuis

E-mail
info@raadendaadwerkelijkwesterveld.nl
www.raadendaadwerkelijkwesterveld.nl

De opbrengst van deze kleding verkoop is
bestemd voor b.v. de aanschaf van ondergoed
en sokken voor kinderen. Zo bieden we samen
kwetsbare mensen een betere toekomst!

Menstruatieproducten uitgiftepunt

Dames-, Heren- en
Kinderkleding

Gratis Tweede Kans Kleding

Tweede Kans Kleding Westerveld is een kledingwinkel voor iedereen in Westerveld die door
omstandigheden onvoldoende budget heeft
om kleding te kunnen kopen.
Het is tevens een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is aan de kofﬁetafel. Waar mensen
even tot rust kunnen komen, de eenzaamheid
verdrijven, begrip krijgen voor elkaar en zich
inzetten voor een ander.

Tweede Kans Kleding kopen
Ook mensen met een iets ruimere beurs zijn bij
ons welkom. In onze kledingwinkel vind je
namelijk de mooiste items voor weinig geld.

Wij zijn een erkend menstruatieproducten uitgiftepunt
(MUP) van maandverband en
tampons. Deze producten
wo rd e n d o o r o n s g ra t i s
verstrekt.

Intermediair
Bij Tweede Kans Kledingwinkel werken we met Raad &
Daad Werkelijk Westerveld
aan het aanvragen van en
bemiddelen voor bijdragen
vanuit het Nationaal Fonds
Kinderhulp en het Jeugd
Fonds Sport & Cultuur. Vraag
daarom gerust naar wat wij
voor uw kinderen kunnen
betekenen!

Openingstijden

Contactgegevens

Maandag 10.00-13.00 uur
Woensdag13.00-16.00 uur
Zaterdag 10.00-13.00 uur

Entingheweg 13
7991 CB Dwingeloo

Wilt u liever een afspraak maken buiten deze openingstijden?
Neem dan contact met ons op!

Entingheweg 13 Dwingeloo
Ingang aan de zijkant van het dorpshuis

SBB erkend
leerbedrijf

T. 06 - 228 56 227
E. info@tweedekanskledingwesterveld.nl
I. www.tweedekanskledingwesterveld.nl

