Info shv vrijwilligers de bevelanden
Beste vrijwilligers, met deze info kun je een eind komen, dit zijn de meest gebruikte voorzieningen voor minima,
mocht je nieuwe zaken ontdekken geef het dan aan me door.

GR de Bevelanden: https://www.grdebevelanden.nl/
Wanneer is het spreekuur?
U kunt op afspraak bij ons terecht op: dinsdag en donderdagochtend van 09.00 – 12.00 uur.
Het telefonisch spreekuur is op woensdagochtend van 09.00-12.00 uur.
Het spreekuur vindt plaats bij GR de Bevelanden, M.A. de Ruijterlaan 2, gevestigd in het Stadskantoor te Goes.
Voorzieningen minima: zie verdere info op site GR
•
•
•
•
•
•

Bijzondere bijstand
Declaratiefonds
Individuele inkomenstoeslag
Collectieve zorgverzekering 2019
Kwijtschelding van gemeenschappelijke belastingen
Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Regelingen voor kinderen:
- leergeld, voor schoolspullen-en reizen, ook voor het sport-en cultuurfonds.
- opgeven via site: https://www.leergeld.nl/oosterschelderegio/
opgeven via Telefoon: 0113 – 764 148 of 06 389 303 71 bereikbaar ma t/m do 9.00-12.00 uur
opgeven via E-mailadres: info@leergeldoosterschelderegio.nl

- jarige job: (7 -8 weken van te voren opgeven) https://www.stichtingjarigejob.nl/contact/
- uitgestelde kinderfeestjes, via marion, (7 -8 weken van te voren opgeven) info@m-care.nu
- europa kinderhulp vakanties voor kinderen in armoede, info bij <Marion.
- Nationaal Fonds Kinderhulp: voor alle zaken die door bovengenoemde organisaties niet vergoed worden.
Tandartsaanvragen via speciaal fonds voor niet-aanvullende verzekerden: info bij wimke.

Voedselbank De Bevelanden:
Middelburgsestraat 23 4461 EE Goes.
Administratie en intake alleen op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag tijdens de openingsuren;

Telefoon : 0113 – 851635
E-mail administratie
: administratie@voedselbankdebevelanden.nl
E-mail intake
: intake@voedselbankdebevelanden.nl

Leger des Heils kringloop-en kledingwinkel Goes
Contactpersoon: U. op de Dijk
Openingstijden GOES: KleinFrankrijk 17, 4461 ZN.
dinsdag en donderdag. E-mail: mdv.zeeland@legerdesheils.nl
Openingstijden Heinkenszand NIEUW
dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 15.30 uur
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 15.30 uur
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 15.30 uur
eerste zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 13.00 uur
Dorpsstraat 123a Heinkenszand
Gratis huisraad, kleding e.d. via aanvraag-bon aan te vragen bij wimke

KLEDINGBANK ZEELAND in Middelburg
Bezoekadres
Ravensteijnweg 1a(verhuizing medio zomer 2019, locatie nog niet bekend)
4337 PG Middelburg.
Telefoon
Afsprakenlijn: 0118-227390 ( ma-di-wo van 9:00 tot 12:00 uur)
Algemene nummer: 0118-227310 (ma-di-wo van 9:00 tot 16:00 uur)
E-mailadres kledingbankzeeland@gmail.com ,Verwijzing met speciaal formulier aan te vragen bij wimke

Speelgoedbank:
Bezoekadres:
Speelgoedbank Zeeland
Lange Zelke 17
4381 GA Vlissingen
Telefoon: 0118-820429

