Wat is
ons doel
?
Het waarom van VroegSignaleren Twenterand

Iedereen weet dat voorkomen beter is dan genezen. Maar hoe doe je dit dan?
Hoe signaleer je vroegtijdig probleemgedrag? Als drie lokale stichtingen
slaan wij de handen ineen om op een informele manier bewustwording en
openheid te creëren bij inwoners van Twenterand. Wij delen onze kennis op
het gebied van armoede, schulden en verslaving. Dit doen wij zowel offline
als online.

#Hoedan

VroegSignaleren Twenterand is een vraaggericht project. We gaan dan
ook graag met jou in gesprek! Wil je meer weten over het werk van onze
stichtingen? Zie je kansen om binnen jouw vereniging, buurt, school, kerk
of werk aandacht te schenken aan vroegsignalering? Of maak jij je zorgen
om iemand uit jouw omgeving? Dan komen we graag in contact met jou!
Samen werken we aan een veiliger Twenterand.

Wat we doen

Wij geloven dat vroegsignalering begint waar mensen zoals jij en ik een open
oor en hart hebben voor mensen in hun omgeving. Maar het kan spannend
zijn om het gesprek aan te gaan. Daarom willen we mensen toerusten zodat
ze die stap wel maken en weten wat ze kunnen betekenen voor mensen in
hun naaste omgeving.
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Wat is Stichting BOOT?

De Stichting BOOT (Budget Op Orde in Twenterand) is werkzaam in de gemeente Twenterand
en heeft SchuldHulpMaatjes die mensen begeleiden die graag een extra steuntje in de rug
willen bij hun financiële administratie. De Stichting BOOT is lid van de landelijke vereniging
SchuldHulpMaatje.
Stichting BOOT is voortgekomen uit de Stichting Manna, de voedse bank voor de gemeente
Twenterand. Vanuit deze stichting signaleerde mendat hulpvragers vaak terugkomen omdat
ze opnieuw in de problemen zijn geraakt. Als vrijwilligers die mensen tijdelijk gaan begeleiden
kunnen heel veel problemen opgelost of misschien zelfs voorkomen worden.

Wat is een SchuldHulpMaatje?

Een SchuldHulpMaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen
of dat dreigen te raken. Hij/zij kan iemand helpen om nog op tijd het tij te keren bij dreigende
schulden, ondersteuning geven tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen
om de financiële huishouding op orde te houden. Het is een vrijwilliger die de cursus van
landelijke vereniging SchuldHulpMaatje met goed gevolg heeft doorlopen.

Voor wie is er een SchuldHulpMaatje?

Stichting Manna – voor de arme kant van Twenterand

“Aan het einde van het geld nog een stukje maand over “ Een uitdrukking die u vast wel bekend
in de oren klinkt. Veel mensen leven in financiële onzekerheid. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg
zijn van echtscheiding, verlies van baan door faillissement of ontslag, ziekte, verslavingen of
gewoon domme pech! Stichting Manna wil een steuntje in de rug zijn bij het oplossen van
financiële problemen en heeft ten doel alle inwoners van de gemeente Twenterand die onder
het sociaal minimum leven tijdelijk te ondersteunen in de basisbehoeften. Daarnaast biedt
St. Manna de mogelijkheid aan diezelfde doelgroep, via doorverwijzing naar hulpverlenende
instanties, de bestaande situatie te boven te komen. Stichting Manna doet dit vanuit christelijke motivatie: de naam Manna verwijst ook naar het manna uit de bijbel: er was genoeg te
eten voor iedereen.
Aanvragen voor hulp gaan via professionele hulpinstanties en na toetsing (criteria landelijke
voedselbank) hebben we drie afdelingen die hulp bieden:

Family Care

tijdelijke ondersteuning met een tweewekelijks basisboodschappenpakket

De SchuldHulpMaatjes van Stichting BOOT zijn er voor iedereen, ongeacht identiteit, ras,
geloofskeuze of geslacht. Iedereen in de gemeente Twenterand die begeleiding wil hebben
kan zich melden bij de coördinator.

Fashion

Een veel gehoorde uitspraak van hulpvragers:

Een verjaardagdoos voor basisschoolkinderen of partybox voor tieners; een cadeautje met
Sinterklaas.

“Had ik maar eerder aangeklopt bij BOOT”
Den Ham en Vroomshoop
T 06 - 21 62 21 84
E schuldhulpmaatje-dhvr@bootintwenterand.nl
www.bootintwenterand.nl
Vriezenveen en Westerhaar-Vriezenveensewijk
T 06 - 51 07 04 95
E schuldhulpmaatje-vrwh@bootintwenterand.nl
www.bootintwenterand.nl

Lid van:

Een gratis basisgarderobe voor kinderen t/m maat 182

Happy Kids

Stichting Manna is afhankelijk van giften.
Wilt u doneren dan kan dat door een bijdrage
over te maken op bankrekeningnummer:
IBAN: NL80 RABO 0148 7686 79 (ANBI)
Donaties voor de Happy Kids verjaardagdoos
Inbreng van m.n. tweedehands kinderkleding.
E info@manna.nu
T 06 - 12468888
www.manna.nu

Ben jij vrij?

Waypoint Twenterand wil het ontstaan, de instandhouding en het terugkeren van verslaving
voorkomen. We hebben aandacht voor persoonlijke verhalen en zoeken samen met
verslaafden en hun omgeving naar passende oplossingen.

Preventieteam

Wij zetten sterk in op voorlichting en preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen.
Ons preventieteam bestaat uit voorlichters en lokale ervaringsdeskundigen. Tijdens een
voorlichting wordt het thema verslaving interactief behandeld met een combinatie van
kennisoverdracht, werkvormen, denktriggers en praktijkvoorbeelden. Onderwerpen zijn onder
andere: alcohol, drugs en sociale media.

Buddyproject

Wij bieden begeleiding en nazorg door middel van ons Buddyproject. Wanneer een iemand
kampt met verslavingsproblematiek kan dit zorgen voor isolement. Hij/zij kan de interesse
in vrienden, werk, kerk, sport, huisvesting, hobby en dergelijke zijn verloren. Vaak gaat dit
gepaard met eenzaamheid. De buddy investeert in de relatie met de jongere/volwassene die
hij of zij begeleidt, luistert naar zijn/haar verhalen en reikt handvatten aan om met praktische
problemen om te gaan.

Familiezorg

Naast zorg voor (ex)verslaafden, bieden wij ook hulp aan de naaste omgeving van verslaafden.
Wij doen dit via 1 op 1 gesprekken en ondersteuning. Daarnaast hebben wij ook een “Moedige
Ouders” groep. Deze zelfhulpgroep wordt begeleidt door een aantal ervaringsdeskundigen.

Vroegsignalering

We zien dat de lokale gemeenschap nodig is om verslavingsproblemen het hoofd te kunnen
bieden. Wij werken dan ook veel samen met lokale inwoners, vrijwilligers en partners.
Help jij ons met onze missie? #vrijvanverslaving
T 0619916786
E info@waypoint-twenterand.nl
www.waypoint-twenterand.nl

