
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie? 
 
 
 

Neem contact op met 
Welzijn De Meierij 

Steeg 9 F, 5482 WN Schijndel 
 

(073) 544 14 00 
info@welzijndemeierij.nl 
www.welzijndemeierij.nl 

 
 
 
 
 

Om je hulpvraag te kunnen uitvoeren moeten 
wij jouw persoonsgegevens registreren. 

Hiermee gaan wij vertrouwelijk om. 
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.  
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   Budgetmaatjes  



Budgetmaatjes 
 
Budgetmaatjes zijn vrijwilligers die helpen bij 
jouw thuisadministratie. Samen met jou worden 
brieven opgeruimd. Belangrijke stukken worden 
in een map gedaan. In die map staat hoe lang je 
jouw papieren moet bewaren. 
 
Budgetmaatjes maken met jou een overzicht 
van hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel geld 
je uitgeeft. Zo wordt duidelijk hoeveel geld jij 
per maand kunt gebruiken. 
 
Ook mag je budgetmaatjes vragen om jou een 
tijdje te begeleiden. Bijvoorbeeld wanneer je in 
de schuldhulpverlening zit. 
De vrijwilliger leert je om anders met jouw geld 
om te gaan. Het budgetmaatje luistert naar jouw 
verhaal en geeft advies. 
 
Budgetmaatjes zijn vrijwilligers van Welzijn De 
Meierij in Schijndel. Zij werken samen met 
Optimisd, Juvans, het sociaal spreekuur en met 
het sociaal wijkteam. 
 
Heb je vragen? Wil je meer informatie? Kom 
naar Welzijn De Meierij. 

Cursus ‘Waar blijft mijn geld?’ 
 
Vindt je het moeilijk om rond te komen met 
jouw inkomen? Dan kun je de cursus ‘Waar blijft 
mijn geld’ gratis bij ons volgen.  
We hopen te bereiken dat je na het volgen van 
de cursus meer mogelijkheden heeft om jouw 
budget (maandbegroting) in evenwicht te 
houden.  
Het is de bedoeling dat je in staat bent om met 
jouw beschikbare inkomen rond te komen. 
Hierbij is ook speciale aandacht voor gezonde 
voeding en goedkoop koken. 
 
Bij voldoende belangstelling start de cursus 
bestaande uit 5 donderdagavonden  
van 19.30 tot 21.30 uur. 
 
Het gaat in deze cursus niet om het blootgeven 
van persoonlijke gegevens, maar om inzicht te 
krijgen in bestedingspatronen en te werken aan 
een goede balans tussen inkomsten en uitgaven.  
 
Heb je vragen? Wil je meer informatie? Wil je 
jezelf aanmelden voor de cursus? 
Kom naar Welzijn De Meierij. 

Sociaal Spreekuur 

 
Zoekt je ondersteuning, heb je een vraag? Zit je 
met de handen in het haar? Misschien kunnen 
wij jou op weg helpen, als je door de bomen het 
bos niet meer ziet. 
 
Baan kwijt? Hebt je als ZZP-er geen inkomsten? 
Heb je moeite met het aanvragen van toeslagen 
of voorzieningen? Durf je geen post meer open 
te maken of weet je niet meer hoe je jouw 
administratie op orde kunt krijgen? 
 
Je kunt hulp vragen bij het Sociaal Spreekuur 
van Welzijn De Meierij: hulp bij het verkrijgen 
van schuldhulpverlening, het aanvragen van een 
uitkering, bij het invullen van formulieren (géén 
belastingformulieren) en bij het maken van 
bezwaar met betrekking tot sociale wetgeving. 
Verder kun je informatie krijgen over 
werkloosheid en hulp bij dreigend ontslag.  
 
Het Sociaal Spreekuur wordt gehouden op de 
eerste en derde dinsdagmiddag van de maand, 
behalve op feestdagen en tijdens 
schoolvakanties. Je kunt hiervan gratis 
gebruikmaken door je van tevoren aan te 
melden. Je kunt een afspraak maken bij Welzijn 
De Meierij. 


