Mol, 3 mei 2021

De sociale dienst is er ook voor jou, wacht niet tot het te laat is!
Tessa Verwimp is jouw aanspreekpunt voor kleine en grote vragen.
Beste ouder
Hoe gaat het met jou? De coronacrisis heeft een zware impact op iedereen. Dus misschien zit jij net als vele
anderen met vragen en bezorgdheden. Voor de ene zijn de gevolgen van deze crisis groter dan voor andere.
Blijf niet met je vragen zitten, maar neem contact op met de sociale dienst.
Iedereen is welkom
De sociale dienst staat klaar voor iedereen die gevolgen ondervindt van de coronacrisis. Deze steun is niet
beperkt tot mensen zonder inkomen, maar is toegankelijk voor iedereen die hier nood aan heeft.
Voor kleine en grote vragen
Het kan gaan over kleine vragen, een klein duwtje in de rug, waarmee je misschien geholpen bent. Maar ook
bij grotere vragen staan we paraat.
-

Waar kan ik een huursubsidie aanvragen?
Wat is de vrijetijdspas? Heb ik recht op vrijetijdskorting?
Waar kan ik terecht voor juridisch advies?
Heb ik recht op verhoogd kindergeld?
Wat is de verhoogde tegemoetkoming?
Wat moet ik doen als ik mijn rekening niet kan betalen?
…

Samenwerking tussen de sociale dienst van de gemeente Mol en de Molse scholen
Hoewel steeds meer mensen hun weg vinden naar de sociale dienst, beseffen we dat veel inwoners nog niet
bereikt worden. Daarom slaan de school en het gemeentebestuur de handen in elkaar. We willen samen
ouders bereiken die het moeilijk hebben. Zo kunnen we alle Molse kinderen de beste onderwijskansen geven.
Ken je Tessa al?
Maatschappelijk werker Tessa Verwimp is jouw aanspreekpunt bij de sociale dienst.
Tessa is aanwezig op onze school. Je kan haar bij ons op school ontmoeten in de Jozef Calasanzstraat 2A
en bij haar langs gaan met vragen. Mocht je liever met haar afspreken op een andere plaats of andere dag,
bel haar eventjes op: 0471/61.54.74
Wanneer?
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