SOCIALE KAART DIACONIE 2021
Op de site van de Gemeente Gilze en Rijen is een overzicht te vinden van gemeentelijke regelingen en een inkomenskaarthttps://www.gilzerijen.nl/fileadmin/files/gilzerijen/06.Sociaal/Kopie_van_inkomenskaart_GR.pdf, die de landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen
en dienstverlening weergeeft.

1. Hulp bij geldzaken en financiële problemen
Door de coronacrisis hebben veel mensen zorgen over geld. Dit is heel begrijpelijk! Wist u dat de
gemeente verschillende mogelijkheden heeft om u te helpen met uw geldzaken en financiële problemen? Aarzel niet en vraag om hulp!
Vragen over geld - het Budgetcafé
Bij het Budgetcafé kunt u vragen stellen op het gebied van financiën. U krijgt tips en adviezen
waarmee u zelf aan de slag kunt. Meer hulp nodig? De medewerkers van het Budgetcafé zorgen
dat u bij de juiste hulpverlener terecht komt. Het Budgetcafé is bereikbaar via telefoonnummer:
06-57601816 of email: bertseverens@abg.nl. U kunt ook langskomen, na een telefonische afspraak,
op vrijdagen van 09.00 tot 12.00 uur (uitgezonderd schoolvakanties). Adres : Rembrandtlaan 54 (Het
Palet), Rijen.
Het Dorpsteam is er voor u!
Voor alle vragen op het gebied van wonen, financiën, gezondheid, daginvulling en opvoeding en
opgroeien kunt u contact opnemen met het Dorpsteam. Het Dorpsteam is van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 13.00 uur telefonisch te bereiken via 088-6050605.
Langdurige hulp bij geldzaken - een financieel maatje via VIPvoorelkaar en Instituut
voor Maatschappelijk Werk
Als u langdurige financiële problemen hebt of juist financiële problemen wilt voorkomen, kan een
‘financieel maatje’ u helpen. Een financieel maatje is een vrijwilliger die u heel praktisch helpt om
uw geldzaken en administratie onder controle te krijgen en te houden. Wilt u ondersteuning van
een financieel maatje? Meld u dan aan bij Maud Bakx van VIPvoorelkaar. Maud is bereikbaar via
telefoonnummer 06-57345182 of via maud@vipvoorelkaar.nl.
Financiële problemen - PLANgroep
Als u betalingsproblemen of schulden heeft kan PLANgroep u helpen. Dit geeft vaak veel rust. U
kunt PLANgroep bereiken via telefoonnummer 06-13461160 en via GR@PLANgroep.nl.
Formulierenbrigade
De Formulierenbrigade is gestart in opdracht van de gemeente Gilze-Rijen, met als doel dat de
door de overheid ingestelde voorzieningen en regelingen op de juiste plaats terecht komen. De
Formulierenbrigade is onderdeel van WZSW.
Daklozenopvang
In onze gemeente is geen aparte daklozenopvang. Verwezen kan worden naar:
Tilburg: www.smo-traverse.nl/
Breda: www.breda.nl/centraal-onthaal-loket-voor-dak-en-thuislozen

2. Hulp in natura
Kringloopwinkel La Poubelle
Deze kringloopwinkel is gevestigd aan de Haansbergseweg 22a, Rijen. Voor meer informatie en
openingstijden zie de website van La Poubelle.
Repair Café
Het Repair Café opent elke laatste vrijdagochtend van de maand tussen 09.30 en 12.00 uur haar
deuren in de Oase zaal van Cultureel Centrum de Boodschap, Nassaulaan 62-64 in Rijen. Het
Repair Café is onderdeel van VIPvoorelkaar.
Voedselbank
Vanaf 1 oktober 2016 heeft de gemeente Gilze Rijen een eigen voedselbank. Deze voedselbank
heeft als doel gratis voedsel te verstrekken aan de armste inwoners van onze gemeente. De
organisatie en het verstrekken van deze voedselpakketten wordt georganiseerd en uitgevoerd
door vrijwilligers. Twee keer per week, worden de voedselpakketten verstrekt. Op dinsdag en
vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur vanuit de Pastoor Gillisstraat 84, Rijen.

Weggeefhoek
Stichting De Weggeefhoek Gilze & Rijen is een non-profitorganisatie die op lokaal niveau probeert
het verschil te maken voor mensen die het al dan niet tijdelijk minder hebben. De weggeefhoek
ontvangt van veel mensen gedoneerde spullen die voor hergebruik in aanmerking kunnen komen.
Na ontvangst worden de goederen uitgezocht en via een loting onder de bekende gezinnen verdeeld. De gezinnen die in deze loting meedoen, hebben gegevens overgedragen waaruit is gebleken dat zij tot de doelgroep behoren. Periodiek wordt dit gecontroleerd door actualisering van de
gegevens. De Weggeefhoek is gevestigd aan de Dongenseweg 18, Rijen en is geopend op dinsdag
van 18.00 tot 20.30 uur, op woensdag van 13.00 tot 15.00 uur en op zaterdag van 09.30 tot
12.30 uur.

3. Kinderregelingen
Jeugdfonds Cultuur
Ouders met een inkomen van meer dan 110% en minder dan 120% van het sociaal minimum
kunnen voor toneel-, dans- muziekles of kunsteducatie een beroep doen op het Jeugdfonds Cultuur Brabant. Aanmelden kan via Cultuurplaats, het Cultuurplatform voor Gilze-Rijen.
Jeugdfonds Sport
Ouders met een inkomen van meer dan 110% en minder dan 120% van het sociaal minimum
kunnen voor contributie en uitrusting (bijv. kleding) voor sport of zwemlessen een beroep doen
op het Jeugdfonds Sport Brabant. Aanmelden kan via een intermediair bij brabant@jeugdfondssport.nl.
Stichting Jarige Job
Aanmelding voor Stichting Jarige Job gaat via Stichting Leergeld of de Voedselbank Gilze-Rijen.
De jarige krijgt een verjaardagsbox met alles erop en eraan. Zoals slingers, ballonnen, taartmix,
traktaties, wat lekkers voor thuis en cadeautjes.
Stichting Leergeld
Ouders met een inkomen van meer dan 110% en minder dan 120% van het sociaal minimum
kunnen voor kosten die met school te maken hebben, zoals de ouderbijdrage, kosten voor een
schoolreisje of kamp en een computer of fiets bij de overgang naar het voortgezet onderwijs een
aanvraag indienen bij de Stichting Leergeld West-Brabant Oost.
Weggeefhoek Gilze en Rijen
Via Stichting De Weggeefhoek is het mogelijk een pakket te lenen met daarin alle benodigdheden
voor een verjaardagsfeestje. Ook biedt de Weggeefhoek de mogelijkheid om een (nieuw) cadeau
te verzorgen wat een kind kan geven aan een jarige. De Weggeefhoek is gevestigd aan de Dongenseweg 18, Rijen en is geopend op dinsdag van 18.00 tot 20.30 uur, op woensdag van 13.00
tot 15.00 uur en op zaterdag van 09.30 tot 12.30 uur.
De gemeente heeft een speciale folder samengesteld waarin meer informatie is te vinden over
meedoen-regelingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar in Gilze en Rijen.

4. Ouderen
Dagactiviteit voor Mekaar
Dagactiviteit voor Mekaar is bedoeld voor senioren die nog redelijk gezond zijn, maar niet meer
mobiel zijn waardoor het minder makkelijk wordt om buitenshuis contacten te onderhouden. Er is
geen verwijzing voor nodig. De activiteit vindt plaats in woon-zorgcomplex De Regent in Rijen. En
wel op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 11.00 tot 15.30 uur. Het is een samenwerking tussen Vita en SVR.
Dagbesteding Abel
Dagbesteding Abel is een kleinschalige dagbesteding voor ouderen die thuis wonen en die, lichamelijk en/of geestelijk, om intensieve aandacht en hulp vragen. Het streven is een op de cliënten
gerichte en betrokken dagbesteding waar de oudere als persoon centraal staat. De dagbesteding
biedt naast belevingsgerichte zorg ook familiezorg aan. Dagbesteding ABEL is gevestigd in de
Vincent van Goghstraat 15a, Rijen en is elke maandag, woensdag en vrijdag geopend van 10:00
tot 16:00 uur.
Voor meer informatie: algemeen@dagbestedingabel.nl of via telefoonnummer: 06–22007543.

Dementievriendelijk Gilze en Rijen
De kerngroep (DVG) Dementie-Vriendelijke-Gemeente bestaat sinds 2015 en is opgericht door
de Gemeente Gilze en Rijen met als doelstelling de gemeente dementie-vriendelijk te maken. In
de kerngroep zijn diverse maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd. Door het organiseren van diverse activiteiten wil de kerngroep het taboe rondom dementie doorbreken.
Zorggroep Elde Maasduinen
Zorggroep Elde Maasduinen levert zorg en ondersteuning in Kaatsheuvel, Loon op Zand, Rijen en
Waalwijk. Dit kan bij u thuis maar een appartement op één van de locaties van Maasduinen kan
ook uitkomst bieden. In Rijen is dat op de locatie Vita. Voor dagbesteding is er de zorgboerderij
Bella Vita.
Senioren Vereniging Molenschot
Senioren Vereniging Molenschot (SVM) is een actieve vereniging in Molenschot voor mensen vanaf
50 jaar. Het doel van de vereniging is dat iedereen zolang mogelijk kan blijven deelnemen aan de
maatschappij. Denk daarbij aan het ontmoeten van leeftijdgenoten. SVM bruist van de activiteiten, deze zijn gericht op het behartigen van de belangen van senioren en op het behouden van
contacten. Hiermee wil de vereniging het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.
Senioren Vereniging Rijen
De Senioren Vereniging Rijen (SVR) is er voor alle 50+-ers in Rijen. De kerntaken van de Senioren
Vereniging Rijen richten zich op belangenbehartiging, advies en directe hulpverlening, voorlichting
en informatie, cultuur, educatie, sport, recreatie en ontspanning. Binnen de SVR zijn vrijwilligers
actief die persoonlijk advies en begeleiding kunnen bieden, bijvoorbeeld bij vragen op het gebied
van zorg en welzijn of wanneer iemand hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren. Zij
werken in verschillende teams.
Wonen met gemak
Om mensen te ondersteunen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen heeft het Seniorenplatform Gilze en Rijen het initiatief genomen om aan de slag te gaan met Wonen met Gemak.
De gemeente en woningcorporatie Leystromen ondersteunen dit initiatief. Het Seniorenplatform
voert het project uit samen met de maatschappelijke organisaties binnen de gemeente, ondersteund door het projectbureau van Wonen met Gemak. De gemeente ondersteunt het langer
zelfstandig wonen van mensen met een koopwoning ook met een speciale 'Blijvers lening'. Wonen
met Gemak is in Gilze en Rijen van start gegaan in Molenschot. Momenteel draait de campagne
in Rijen, Gilze en Hulten.

5. Overigen
Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
De Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen is een onafhankelijke adviesraad van burgers en
doet haar werk vóór burgers. De Adviesraad is vanuit het wettelijk kader de wijze waarop de
gemeente Gilze en Rijen zorgt dat burgers uit de gemeente meedenken bij ontwikkeling van het
beleid of bij het bijstellen van bestaand beleid. De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid in het kader van de WMO en de
jeugdwet.
Blauwe Maan – Hulp na onvrijwillige seks en misbruik
Blauwe Maan is een kleinschalige, zelfstandige hulpverleningsorganisatie voor slachtoffers van
seksueel misbruik. Ze bieden professionele en ervaringsdeskundige hulp op maat in Tilburg, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Waalwijk. Er wordt gewerkt met
hulpverleningsteams die bestaan uit beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires.
Hearts & Letters
Atelier Hearts & Letters is een activiteitencentrum voor mensen tussen de 18 en 65+ met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Zij bieden begeleiding en ondersteuning bij het op zoek gaan naar
eigen mogelijkheden en wensen om weer een plek in de maatschappij te kunnen (her) vinden.
Als basisactiviteit bieden ze in het kader van maatschappelijke participatie creatieve dagbesteding. De nadruk ligt hier op het opdoen van sociale contacten, werken aan persoonlijke doelen,
ontdekken van eigen kunnen, mogelijkheden en interesses. Daarnaast bieden ze creatieve coaching in groepsverband ter versteviging van de 'regie op eigen leven'. Hier ligt de nadruk op

bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en hoe neem ik
zelf de regie. Deelnemers hebben een WMO beschikking of Persoons Gebonden Budget (PGB).
Mantelzorg Gilze en Rijen
Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen (LSM) is een stichting die sinds 2004 met vrijwilligers en professionele consulenten mantelzorgers in de gemeente Gilze en Rijen gratis ondersteuning en ontspanning biedt. Iedereen die voor langere tijd meer dan 8 uur per week voor een
naaste zorgt kan zich eenvoudig en zonder kosten inschrijven bij het LSM. Via een intake door
een van de professionele LSM-consulenten krijgt u een duidelijk beeld van wat u kunt verwachten.
Tevens kunnen zij adviezen geven of u verwijzen en op weg helpen in het voor velen complexe
aanbod aan hulp en voorzieningen. Sinds het voorjaar van 2019 is er ook aandacht en ondersteuning voor de jonge mantelzorger. Speciaal op deze jongeren gericht is een mantelzorgconsulente
in dienst van het LSM.
Vipvoorelkaar
Vipvoorelkaar is een maatschappelijke organisatie met als doel hulpvragers en vrijwilligers aan
elkaar te koppelen. Het Vipvoorelkaar team bestaat uit een aantal gemotiveerde vrijwilligers die
ondersteund worden door 2 betaalde beroepskrachten. Samen zorgen zij dat vraag en aanbod bij
elkaar komen. Dit doen ze door steeds afstemming te zoeken en samen te werken met tal van
lokale vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties, ondernemers en de gemeente. Samen bereik je meer. Naast het digitale platform, is er een loket in de bibliotheken van Gilze én Rijen waar
men vragen kan stellen. Daarnaast organiseert Vipvoorelkaar een aantal vaste activiteiten en zijn
er een aantal projecten opgestart. De vaste activiteiten zijn Kom Erbij lunch, Oogcafé Rijen en
Repaircafe. De projecten die zijn opgestart, zijn Projecten: AutoMaatje, Financiële Maatjes, GilzeRijen leest voor!, Taal verbindt, VIP klust mee en VIP tijd voor U!.
Zonnebloem Rijen-Molenschot
De Zonnebloemafdeling Rijen - Molenschot wil een positieve bijdrage leveren aan het leven van
mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor
wie als gevolg daarvan sociaal isolement dreigt. De ca. 80 vrijwilligers van de afdeling Rijen Molenschot bezoeken mensen aan huis en organiseren diverse uitstapjes zoals ontspanningsmiddag, wandelingen met rolstoel, of scootmobiel tocht, bustocht, winkelmorgen, kerstviering enz.
Zorgklik Gilze en Rijen
ZorgklikGilzeRijen brengt het aanbod in ondersteuning en zorg waarvoor geen verwijzing nodig is
overzichtelijk in beeld.

