
Vanuit de hulporganisaties

Vincentius vereniging Sint Michielsgestel
Directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die 
in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen. 
info@vincentiusgestel.nl of 06 306 303 30.

Schuldhulpmaatje
Maatjes bieden begeleiding en ondersteuning bij schulden, 
financiële problemen en administratie. 
TillydeVosSHM@gmail.com of 06 273 488 44.

Formulierenbrigade
Hulp bij het invullen van formulieren. Bijvoorbeeld voor 
uitkeringen of de Wmo. Dinsdags tussen 9.00 en 12.30 uur in 
Meander, Meanderplein 3A in Sint-Michielsgestel. 
Maak een afspraak via 073 551 54 32.

KlusBrigade
Voor inwoners die de klussen niet zelf (meer) kunnen uitvoeren, 
onvoldoende financiële mogelijkheden hebben en niemand in de 
omgeving hebben die hen kan of wil helpen.Maandag tot en met 
donderdag van 9.00 tot 16.00u 
via 073 551 54 32.

Voor volwassenen

Voedselbank 
Inwoners die na het betalen van de vaste lasten te weinig geld 
over houden om boodschappen te doen kunnen een gratis 
voedselpakket krijgen van de Voedselbank. 
intakegestel@voedselbankboxtel.nl of 060 307 307 65.

Kledingbank
Inwoners met een laag inkomen, mogen hier kleding uitzoeken. 
info@kledingbanksint-michielsgestel.nl 
of 06 491 032 64.

Voor kinderen

Kindpakket (Bint)
Kinderen die niet mee kunnen doen aan sporten, zwemmen of 
muziekles kunnen hiervoor een bijdrage krijgen. Ook is er een 
bijdrage mogelijk voor een fiets. kindpakket@bintwelzijn.nl.

Speelgoedbank
Inwoners met een laag inkomen kunnen hier terecht voor 
speelgoed. 06 202 941 20.

Stichting Maaskansje
Kinderen die niet mee kunnen doen aan sporten, zwemmen 
of muziekles kunnen hiervoor een bijdrage krijgen. 
info@maaskansje.nl of 06 413 557 67.

Vanuit de gemeente

WegWijs
WegWijs is het loket van de gemeente waar inwoners terecht 
kunnen voor hulp of ondersteuning. Maandag tot en met vrijdag 
van 9.00u tot 13.00u via 073 553 16 00. 
www.sint-michielsgestel.nl/wegwijs

Schulddienstverlening
Neem contact op met loket Wegwijs als inwoners schulden of 
geldzorgen hebben. Het wijkteam kan hen verder helpen.

Bijstandsuitkering
Als inwoners niet genoeg inkomen of vermogen hebben om van 
te leven dan kunnen zij een bijstandsuitkering aanvragen. Dan 
krijgen zij een inkomen totdat zij (weer) aan het werk gaan. 

Voor volwassenen

Bijzondere bijstand
Voor inwoners met een laag inkomen en onverwachte kosten die 
ze niet zelf kunnen betalen.

Aan het werk
Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen helpen we bij 
het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe baan. Ook sommige 
inwoners die geen bijstandsuitkering ontvangen kunnen we 
helpen.

Individuele Inkomenstoeslag
Voor inwoners die 3 jaar of langer een laag inkomen hebben en 
jonger zijn dan de AOW-leeftijd.

Collectieve zorgverzekering
Inwoners kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering 
van VGZ of CZ. Inwoners betalen minder premie voor de 
basisverzekering en voor de aanvullende verzekering.

Voor kinderen

Computerregeling
Ouders kunnen voor hun kind dat naar de middelbare school gaat 
een bijdrage aanvragen voor een computer.

Welzijnsfonds
Het Welzijnsfonds geeft een vergoeding voor activiteiten voor 
sport, cultuur en recreatie.

Hulp en extra’s bij 
een laag inkomen
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