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Rondkomen met een laag inkomen valt niet altijd mee. Er zijn instanties die mensen met een laag inkomen
kunnen steunen om ze het een beetje makkelijker te maken. In deze folder zetten we de instanties en wat ze
doen, op een rij.
Instantie

Aanbod

Stichting Pulse
T: 030 686 80 30
E: info@stichting-pulse.nl
W: http://www.stichting-pulse.nl

Pulse is een welzijnsorganisatie van en voor inwoners
van IJsselstein. De missie is om de kwaliteit van
wonen en leven voor inwoners te vergroten: thuis en
in de buurt.

Administratie op orde
Truus Admiraal
T: 030 686 80 30
E: administratie-op-orde@stichting-pulse.nl

Administratie op Orde is een activiteit van Pulse die
bedoeld is voor inwoners die ondersteuning nodig
hebben bij hun administratie omdat zij dit niet zelf
kunnen en omdat er niemand in het netwerk is die
dat kan doen.
Ook kunt u hier terecht voor het invullen van
formulieren, het schrijven van een bezwaarschrift
etc.

Inloopspreekuren:
Ma 13.00 - 15.00 uur in de Oase
Wo 9.30 - 11.30 uur in de Sterrenwacht
Wo 10.00 – 12.00 uur in Xpress
Vr 9.30 – 11.30 uur locatie Ewoud
Diaconieën
Diaconaal Overleg IJsselstein (DOIJ)
Tel: 06-27566454
E: info@diaconieenijsselstein.nl
W: www.diaconieenijsselstein.nl
Samenwerkende kerken in het DOIJ:
Hervormde Gemeente IJsselstein.
E: diaconie@hervormdijsselstein.nl
W: www.hervormdijsselstein.nl
Nieuw Testamentische Gemeente.
E: secretariaat@ntg-ijsselstein.nl
W: www.ntg-ijsselstein.nl
Protestantse Gemeente IJsselstein.
E: dienen@pgij.nl
W: www.pgij.nl

Het Diaconaal Overleg IJsselstein:
- Is een overleg waarin vijf kerken samenwerken in
diaconale taken in IJsselstein.
- Is het eerste aanspreekpunt voor de kerken.
- Geeft hulp waar geen andere hulp meer mogelijk
is.
- Organiseert jaarlijks een kerstpakkettenactie.
U kunt de diaconieën zelf benaderen met uw vraag.

RK geloofsgemeenschap H. Nicolaas
IJsselstein
E: caritas@nicolaas-ijsselstein.nl
W: www.3eenheidparochie.nl
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Nieuwegein/ IJsselstein.
E: diaconie@gkvnieuwegein.nl
W: www.gkvnieuwegein.nl
Stichting Leergeld
T: 06 43 05 31 27 (bereikbaar op maandag
en donderdag van 9 tot 12 uur)
E: stleergeldijsselstein@online.nl
W: http://www2.leergeld.nl/ijsselstein/

Stichting Leergeld verleent steun aan schoolgaande
kinderen uit de minder draagkrachtige gezinnen om
deze kinderen deel te laten nemen aan het sociale
leven in en buiten school. De stichting ondersteunt
in de vorm van een financiële vergoeding maar ook
in natura. Het gaat onder andere om het verstrekken
van computers, fietsen, sportkleding, etc.
Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en
Jeugdcultuurfonds werken (sinds kort) samen
waarbij Leergeld het eerste lokale aanspreekpunt is.
U kunt rechtstreeks met hen contact opnemen.

Jeugdcultuurfonds
Jolanda Kamphuis (consulent)
T: 06-54 65 79 69
E: utrecht@jeugdcultuurfonds.nl
W: www.jeugdcultuurfonds.nl

Dit fonds ondersteunt kinderen uit minima gezinnen
bij cultuuractiviteiten. Contributie en materialen
worden vergoed tot een maximum bedrag.

Jeugdsportfonds
Henk Folkers Projectleider
T: 023 205 52 03 / 06-28 77 64 79
E: utrecht@jeugdsportfonds.nl
W: www.jeugdsportfonds.fonds/utrecht.nl

Dit fonds ondersteunt kinderen uit minima gezinnen
bij sportactiviteiten, contributie en materialen
worden vergoed tot een maximum bedrag.

Stichting Urgente Noden (SUN)
T: 06 – 83 07 31 31
E: info@urgentenodennieuwegein.nl
W: http://urgentenodennieuwegein.nl

De SUN verleent financiële hulp aan mensen die in
een urgente financiële noodsituatie verkeren en niet
in aanmerkingen komen voor voorliggende
voorzieningen zoals de bijstand. De aanvraag wordt
gedaan door instanties waar SUN afspraken mee
heeft. Geld wordt beschikbaar gesteld via de
aanvragende instanties of rechtstreeks betaald aan
de leverancier. Ook wordt hulp in natura gegeven,
zoals witgoed.
U kunt deze instantie niet zelf benaderen.

Gemeentelijke belastingen

Heeft u van de BSR of de BghU een aanslag
gemeentelijke belastingen of waterschapsbelasting
ontvangen, mogelijk heeft u recht op kwijtschelding.
U moet hiervoor een minimum inkomen en niet te
veel vermogen hebben.
BSR
BghU
Postbus 5150
Postbus 18
3502 JD Utrecht
4000 AA Tiel
Tel. 088 – 0640380
Tel. 0344-704704
www.bghu.nl
www.bsr.nl

Voedselbank
Informatie aanvraag voedselpakket
IJsselstein; Jeanine Meuleman
T: 06 – 220 905 35
E: info@voedselbanknieuwegein.nl
W:www.voedselbanknieuwegein.nl

Bij de voedselbank kunnen mensen met een laag
inkomen onder strikte voorwaarden gedurende een
beperkte periode terecht voor ondersteuning door
middel van voedselpakketten.
U kunt zelf contact met hen opnemen, zij beoordelen
uw aanvraag.

Sociaal team
Poortdijk 34F
3402 BS IJsselstein
Inloopspreekuur van maandag t/m
donderdag van 09:00 tot 10:00 uur
Woensdag van 13.00-14.00 uur
T: 030 765 00 26
E: info@sociaalteam.nu

Het Sociaal Team ondersteunt inwoners met vragen
over onder andere het huishouden, eenzaamheid,
relaties, financiën, mobiliteit en hulpmiddelen.
Samen met de mensen die het betreft wordt
bekeken wat mensen zelf kunnen doen, waar
anderen uit de omgeving kunnen ondersteunen en
waar mensen (professionele) ondersteuning nodig
hebben.

Werk en Inkomen Lekstroom
Stadsplein 1b
3431 LZ in Nieuwegein
T: 030 - 70 22 300 (Telefonisch spreekuur
Inkomen en Inkomensondersteuning,
maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur)
E: inkomen@wil-lekstroom.nl
W: http://www.wil-lekstroom.nl

WIL voert verschillenden gemeentelijke
minimaregelingen uit:

Gijs van Zwieten (WIL generalist IJsselstein)
T: 030 – 702 23 80
E:g.vzwieten@wil-lekstroom.nl

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is er voor iedereen die te maken
krijgt met moeilijkheden om te voorzien in het
bestaan. De bijzondere bijstand vergoedt alleen
noodzakelijke kosten waarvoor geen andere
regelingen zijn.
Individuele inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag is gericht op mensen
met een maximum inkomen van 110% van het
sociaal minimum die al langer dan drie jaar moeten
rondkomen van een minimum inkomen.
Collectieve zorgverzekering
De gemeenten biedt minima een verzekeringspakket
aan tegen een gereduceerd tarief.
Schuldhulpverlening
WIL biedt mensen bij dreigende schulden
ondersteuning bij het op orde krijgen van hun
financiën en administratie. Als het niet meer lukt om
zelfstandig afspraken te maken met schuldeisers ,
dan kan een ‘minnelijk traject schuldsanering’
geboden worden.

U-pas

Minima kunnen een U-pas ontvangen. De U-pas
geeft korting op diverse maatschappelijke, culturele
en sportieve activiteiten (voor informatie kijk ook op
www.u-pas.nl, bel naar 088 20 30 630 of mail naar
info@u-pas.nl)

