
Weerter Minima 

Groep

Samen staan we sterk!



Verhaal 
ervaringsdeskundige 

•Nico van den Bent

•Ervaringsdeskundige bij de Weerter Minima 

Groep

•Vertelt zijn verhaal



Wie zijn wij?

• Burgerinitiatief de Weerter
Minima Groep

• Gestart in 2016

• Merendeel
ervaringsdeskundigen

• Voor de Weerter samenleving 

• Voor mensen met een kleine
beurs



Wat doen wij? 

• Officiële gesprekspartner van de Gemeente

• Gesprekken voeren bij organisaties

• Gesprekken voeren op scholen

• Informatie verzorgen op FB

• Korte lijnen met instanties

• Met mensen naar instanties gaan

• Een luisterend oor bieden

• Aanschuiftafels Fatima/Keent

• Kleding- en meubel service 

• Kerstpakketten actie

• Activiteiten organiseren

• Wegwijsboekje

• Thema dagen



Wat draagt ons initiatief  bij aan de bestrijding 

van armoede
• Taboe doorbreken

• De effecten van armoede in kaart brengen

• Een klankbord bieden

• Veilige plek bieden voor een luisterend oor

• Informatie geven en meelopen met de 
mensen

• Een wegwijsboekje

• Proberen een verschil te maken bij 
instanties en gemeente

Zelfredzaamheid bevorderen 

Preventief  handelen 

Proactief  handelen 

Verbinding en ontmoeting 

Samenwerking met andere partners

Geen hokjes politiek en we werken op 
vertrouwen.



Aanschuiftafels 

• Fatima-aan-zet elke maandagmiddag 

van 13.00 uur tot 15.00 uur aan tafel 

met Judy en Henk.

• Op deze maandagen schuift Humanitas

aan met het formulieren Steunpunt.

• Aanschuiftafel Keenter Hart elke 

woensdagavond van 18.30 uur tot 20.30 

uur aan tafel met Nico en Jurrella .



Waarin onderscheiden wij

ons

•De Weerter Mininma vindt het belangrijk

dat we de persoon voorop zetten

•Alle activiteiten worden georganiseerd op 

vraag en aanbod

•We willen graag een verbindende factor 

zijn zodat men iets voor elkaar kan

betekenen.



Ontwikkelingen in 2019  → 2020

• We willen graag een Armoede educatie box ontwikkelen zodat we de jeugd, 

scholen en/of  instanties visueel  kunnen ondersteunen met het thema 

armoede .

• We willen graag een ambassadeur keurmerk ontwikkelen voor de 

ondernemers en instanties die de Weerter Minima een warm hart toe 

toedragen. 

• En een nieuw wegwijsboekje maken omdat het boekje dat u vandaag kunt 

inkijken, niet meer up to date is, qua vouchers.



De wasknijper

Diegene die de wasknijper nog op de vinger heeft…. Jullie zijn diehards!!!

Lastig he?



Waar kunt u ons vinden?

• U kunt ons altijd vinden op:

• Facebook: Weerterminima

• Mail: weerterminima@gmail.com

• Contact persoon Nico van den Bent             

06-48473814

• Puntwelzijn: Thera Hurkmans 

http://www.weerterminima@gmail.com

