
sociale kaart
Samen zoeken wij naar een oplossing 

kinderen

woning

kleding

ondersteuning

juridisch

eten

inspiratie

https://www.ggdwb.nl/


GELD EN RECHT

Belastingsamenwerking West-Brabant

stichting leergeld noord-west brabant

2

3

4
CONTACT

CONTACT

Formulierenteam/budgetcoaching

CONTACT

MELDPUNT SCHULDHULPVERLENING

1

CONTACT

Aanmelden via de website van Stichting Leergeld.

Een van de intermediairs van Stichting Leergeld maakt een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt de 
hulpvraag besproken. Daarnaast wordt er ook gekeken of de ouder van de diverse voorzieningen die de gemeente of landelijke 
overheid biedt gebruikt maakt of gebruik kunt maken.

Het verslag van het besprokene wordt aan het aanvraagformulier toegevoegd en vervolgens aan het bestuur van de Stichting
Leergeld ter beoordeling aangeboden. Het bestuur bepaalt of de kinderen voor hulp in aanmerking komen.

https://leergeldnoordwestbrabant.nl/nl/home
https://www.bwbrabant.nl/


elk ettenleurse kracht

6

CONTACT

WERKPLEIN HART VAN WEST-BRABANT

5

CONTACT

rechtwijzer in schulden

klik voor meer hulp

https://rechtwijzer.nl/schulden/over-rechtwijzer/rechtwijzer-in-schulden
https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/
https://meedoenhartvanwestbrabant.nl/
https://www.onsplatform.tv/ettenleursekracht


kinderen

jeugdgezondheidszorg ggd 
west-brabant

1

CONTACT
Inloopspreekuur: 

SAM&

4

CENTRUM 
JEUGD & GEZIN

2

CONTACT

CONTACT

CONTACT

stichting leergeld noord-west-
brabant

3

Klik voor de PDF!

https://www.samenvoorallekinderen.nl/site/images/upload/files/Etten-Leur(4).pdf
https://www.ggdwb.nl/locatie/etten-leur-kerkwerve/
https://www.cjgetten-leur.nl/
https://leergeldnoordwestbrabant.nl/nl/home
https://www.samenvoorallekinderen.nl/


kinderen

Sjors Sportief en Sjors creatief

-

5

CONTACT

VoorleesExpress

CONTACT

Menstruatie armoede

6

CONTACT

-

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met 
taal extra aandacht krijgen. Vrijwilligers hebben twintig sessies met een 
gezin. Je ontmoet elkaar thuis, ziet elkaar online of op een openbare plek. 
Samen met de ouders ga je Vermelden op pagina Kinderen: lekker aan 
de slag met taal en (voor)lezen.

www.voorleesexpress.nl/locatie/ettenleur

7

Petje Af 

CONTACT

Horizon-verbredend programma voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar op 
de zondagen. Een programma vol leerzame uitjes, rolmodellen en 
ontwikkeling.

www.petjeaf.nl/west-brabant/etten-leur/algemeen     

8

http://www.meedoenhartvoorbrabant.nl
http://sjorssportief.nl
http://www.voorleesexpress.nl/locatie/ettenleur
http://www.petjeaf.nl/west-brabant/etten-leur/algemeen


kinderen

Diploma zwemmen

9

CONTACT

Tijdschriften regeling

10

CONTACT

Zowel vanwege de veiligheid, maar ook om kinderen niet buiten te sluiten, is het belangrijk dat zij leren zwemmen. 
Met een laag inkomen is het moeilijk om zwemlessen te betalen. De gemeente vergoedt daarom de lessen voor 
het a-diploma. Alleen voor kinderen waarvan ouders gebruik maken van de meedoeregeling.

Om kinderen de mogelijkheid te geven om veel 
te leren door te lezen is er deze regeling. Deze 
regeling houdt in dat de kosten van een 
abonnement op de tijdschriften Bobo, Okki, Wild
van Freek en National Geographic Junior worden 
vergoed voor schoolgaande kinderen. De 
aanvraag doe je gelijktijdig met de aanvraag 
voor de regeling maatschappelijke participatie.

kinder (zomer) vakantie activiteiten

taalachterstand

kinderkleding markt

boeken

peuteropvang

speelgoed

kinderverjaardag vieren

klik voor meer hulp

https://jeugdlandettenleur.nl/
https://www.denobelaer.nl/view.asp?guid=EF361A41-3FC6-4C03-9BC8-28FF089483AE
https://www.denobelaer.nl/bibliotheek/speelotheek
https://www.cjgetten-leur.nl/pagina/peuter/groei-en-ontwikkeling/spraak--en-taalontwikkeling/taalproblemen/taalachterstand/477556
https://www.facebook.com/voedselbankettenleur/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord/waar-kan-ik-mijn-kinderopvangtoeslag-regelen
https://www.facebook.com/voedselbankettenleur/
https://uitgesteldekinderfeestjes.nl/aanvragen-feestje-pretpakket/
https://stichtingkinderfeest.nl/aanvragen-feestje-pretpakket/feestje/
https://hartvanwestbrabant.forus.io/
https://hartvanwestbrabant.forus.io/


woning

ALWEL (Woonstichting Etten-Leur)

2

CONTACT

WMO-loket ELZ

1

CONTACT

https://www.etten-leur.nl/Inwoner/Wmo_Zorg_en_gezondheid/Wmo_en_Loket_elz
https://www.alwel.nl/


kleding

Facebookgroep “Samen op de kleintjes letten”

1

CONTACT

Stichting Babyspullen     |     Baby pakket aanvragen

4

CONTACT

Kinderkledingmarkt

2

CONTACT

Kleding Ketting

CONTACT

Via de Whatsapp ruil je kleding met buurtgenoten 
(aparte app-groepen voor babykleding/ 
tiener en volwassenen).

Stichting Babyspullen wil de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen 
verminderen. Ze zamelen landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maken 
daar babystartpakketten van. Deze pakketten verstrekken ze via diverse instanties 
gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben.
Aanvragen van een pakket doe je hier

www.hetkanwel.nl/ketting-kledingruil

3

www.stichtingbabyspullen.nl

http://www.hetkanwel.nl/ketting-kledingruil
http://www.stichtingbabyspullen.nl


ondersteuning

meedenkcoach

1

CONTACT

EVA-groep Etten-Leur

2

CONTACT

Oecumenisch Inloophuis 
Etten-Leur

3

CONTACT

Present in Vriendschap

4

CONTACT

Surplus Welzijn in Maatschappelijk werk

5

CONTACT

De EVA groep Etten-Leur bestaat uit een groep vrouwen die van een 
minimuminkomen moeten rondkomen en vrouwen die deze groep willen ondersteunen. 
De EVA groep is onderdeel van de landelijke werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA.

https://www.meedenkcoach.nl/
https://presentinvriendschap.nl/


ondersteuning

WMO- loket ELZ

6

CONTACT

surplus welzijn

7

CONTACT

(Digi)taalhuis etten-leur

8

CONTACT
Parklaan 2, 4873 ER Etten-Leur

https://www.etten-leur.nl/
https://www.denobelaer.nl/bibliotheek/digi-taalhuis


ondersteuning

anwb automaatje

Petje Af (zowel landelijk als in Etten-Leur)

CONTACT

Horizon-verbredend programma voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar op 
de zondagen. Een programma vol leerzame uitjes, rolmodellen en 
ontwikkeling.

www.petjeaf.nl/west-brabant/etten-leur/algemeen     

9

Steunouder

CONTACT

Een steunouder is een vrijwilliger die een of twee dagdelen per week een 
kind opvangt. De ouders hebben daardoor even tijd voor zichzelf. Ouders, 
die behoefte hebben aan steun, kunnen niet altijd op hun eigen netwerk 
terugvallen.   

https://steunouder.nl/etten-leur

ettenleur@steunouder.nl of Bel Petra Broumels 06-21424869

10

klik voor meer hulp

http://www.petjeaf.nl/west-brabant/etten-leur/algemeen
http://www.petjeaf.nl/west-brabant/etten-leur/algemeen
https://www.inetten-leur.nl/anwb-automaatje/


juridisch

Sociaalverhaal.com

2

CONTACT

GELD EN RECHT

1

CONTACT

Formulierenteam/budgetcoaching



eten

stichting voedselbank etten-leur

1

CONTACT

menu surplus

4

CONTACT

good to go app

3

CONTACT

Resto de Hassel

Weekmarkt

2

5

CONTACT

www.voedselbanketten-leur.nl
https://www.surplus.nl/over-surplus/het-aanbod-van-surplus/menu-surplus/
https://toogoodtogo.nl/nl/


inspiratie

activiteiten in etten-leur

wat ouders willen weten

klik voor meer hulp

Kleding Ketting

CONTACT

Via de Whatsapp ruil je kleding met buurtgenoten (aparte app-groepen voor babykleding/ 
tiener en volwassenen).

www.hetkanwel.nl/ketting-kledingruil

1

Ik-denk-aan-jou-pakketten

CONTACT

Bij het Armoedefonds kun je “ik-denk-aan-jou-pakketten aanvragen voor 55+ers die 
weinig te besteden hebben. Hier zit onder andere een AH waardebon in twv 25 euro en 
een Etos-bon van 10 euro. Deze distributie gebeurt in november (net voor de Kerst). De 
aanvragen gebeuren via professionals en (wijk)-organisaties

www.armoedefonds.nl/projecten-armoedefonds/ik-denk-aan-jou-steunpakketjes

2

Buurtgezinnen (niet in Etten-leur, maar wel andere steden)

CONTACT

Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we 
samen. Gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan 
een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde 
en aandacht en worden ouders even ontlast.

www.buurtgezinnen.nl

3

Stichting Babyspullen

4

CONTACT

Stichting Babyspullen wil de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen 
verminderen. Ze zamelen landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maken 
daar babystartpakketten van. Deze pakketten verstrekken ze via diverse instanties 
gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben.

www.stichtingbabyspullen.nl

https://www.inetten-leur.nl/activiteiten-inettenleur/
https://watouderswillenweten.nl/geld/
http://www.hetkanwel.nl/ketting-kledingruil
http://www.armoedefonds.nl/projecten-armoedefonds/ik-denk-aan-jou-steunpakketjes
http://www.buurtgezinnen.nl
http://www.stichtingbabyspullen.nl
https://www.ggdwb.nl/
https://www.etten-leur.nl/



