De Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) is dé welzijnsinstelling voor de gemeenten
Tubbergen en Dinkelland. De stichting ondersteunt de inwoners van beide gemeenten en stimuleren
positieve gezondheid. Positieve gezondheid is het vermogen om je aan te passen en regie te voeren
in je leven.
Vanuit de SWTD is er voor beide gemeenten ook een sociaal werker armoede werkzaam. Zij is
aanspreekpunt en wegwijzer wanneer iemand in een moeilijke financiële situatie zit of wanneer er
wordt gesignaleerd dat iemand financiële nood heeft. Zij onderzoekt of er al gebruik gemaakt wordt
van alle voorzieningen die er in de gemeente Tubbergen of Dinkelland zijn. Zo niet, dan wijst zij de
weg naar het aanvragen van de voorziening(en) en/of helpen bij het aanvragen.
De sociaal werkers armoede werken intensief aan het beperken en zoveel mogelijk voorkomen van
armoede. Men kan er terecht wanneer:
* een gezin of persoon het financieel zwaar heeft,
* iemand moeilijk kan rondkomen waardoor hij/zij in de problemen komt
* iemand een idee of initiatief heeft om mensen in armoede te helpen
* er een suggestie is om armoede te bestrijden
* iemand meer wil weten over inkomensondersteuning.

Zij komen graag bij je thuis voor een gesprek
Vind je het lastig om over je financiële problemen te praten? Denk je dat je niet tot de doelgroep hoort
omdat je werkt? Ben je bang dat anderen oordelen over jouw situatie? Juist dan komen wij graag bij je
thuis voor een gesprek. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt. Jij bepaalt óf en met wie we jouw
informatie delen. Een afspraak op een van onze kantoren is uiteraard ook mogelijk.
Kindpakket:
De gemeenten Tubbergen en Dinkelland kennen een “Kindpakket”. Een Kindpakket is een pakket van
verschillende initiatieven en regelingen gericht op kinderen die geconfronteerd worden met de
gevolgen van armoede.
Het Kindpakket is als volgt samengesteld:
1) Stichting Leergeld (financiële steun voor sport, cultuur of school)
2) Verjaardagsbox (doos met alle spullen die nodig zijn voor een feestelijke dag!).
3) Meedoenpakket (meedoen met leeftijdsgenoten in vorm van kleding of een dagje uit/activiteit).
4. Schoolpakket (bijdrage voor alles wat kinderen nodig hebben voor school. Bijv. een schooltas, fiets,
telefoon, laptop, tablet, rekenmachine of schoolmateriaal)
.
Voedselbank:
Zowel in Tubbergen als in Dinkelland is er een Voedselbank welke voedselpakketten samenstelt.
Afhaalpunt: Soweco, Newtonstraat 13, Tubbergen. Aanmelding: op de eerste vrijdag van de maand,
via de voedselbank.
Kledingbank Oosttwente:
De Kledingbank Oosttwente is ook toegankelijk voor inwoners van Tubbergen en Dinkelland. Deze
verstrekt gratis kleding aan gezinnen of alleenstaanden die in financiële problemen verkeren.
Aanmelden kan voor inwoners van de gemeente Tubbergen via Mariska Jogems, m.jogems@swtd.nl,
0615110235 . Neem geheel vrijblijvend en gratis contact op met een van de sociaal werkers armoede.
Voor meer informatie verwijzen we u naar de site: https://swtd.nl

