Geldproblemen?
Los ze op!

Evelien (26)
uit Breda

‘Ik woonde net op mezelf en de rekeningen stapelden
zich op. Voor ik het wist, liep ik achter met de huur en de
premie voor de zorgverzekering. Eerst schaamde ik me.
Ik moest echt leren hoe je met geld omgaat.
Nu ik inzicht heb in mijn financiën, kan ik af en toe
weer iets leuks voor mezelf kopen.’

Heb je schulden of dreigen er schulden? Kun je niet
rondkomen? Maak jij je zorgen over geld en kom je
er zelf niet uit? Laten we dan samen bekijken hoe jij
je geldproblemen kunt oplossen.

Ziekte, ontslag, een scheiding, stijgende lasten of geen overzicht
in je financiële situatie; er zijn verschillende oorzaken waardoor
je in de financiële problemen kunt belanden.Vaak ontstaan
hierdoor ook andere problemen, zoals spanningen op het werk,
binnen relaties of in het gezin. Het is dus belangrijk om financiële
problemen aan te pakken.
Heb jij geldzorgen en lukt het je niet om er zelf uit te komen,
of met hulp uit je omgeving? Dan kunnen wij je helpen.
Samen bekijken we hoe jouw geldproblemen zijn ontstaan
en hoe je ze kunt oplossen.
Zo bieden we een gratis cursus aan waarin je leert om je
uitgaven af te stemmen op je inkomen. En misschien heb je
wel recht op toeslagen, of kan er een schuldregeling worden
getroffen. Als je wilt kan een budgetcoach je thuis helpen
met je administratie. Je kunt beginnen met eens te kijken
naar adviezen en tips op onze website.
Welke vorm van ondersteuning je ook nodig hebt,
aan onze hulp zijn geen kosten verbonden.
Uiteraard gaan we zorgvuldig om met je privacy.
Dus wil jij afrekenen met geldproblemen?
Maak dan gerust een afspraak:
Zorg voor elkaar Breda
076 525 15 15
samen@ zorgvoorelkaarbreda.nl
www.zorgvoorelkaarbreda.nl

IMW Breda

Willemstraat 20
4811 AL Breda
076 530 58 88
www.imwbreda.nl
info @ imwbreda.nl

Ons privacy- en klachtenreglement
vind je op onze website: www.imwbreda.nl
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