
 

 
 
Kom naar de  
Kledingbank 
www.kledingbanknoordenveld.nl 
 

Kom naar het kantoor 
van Vluchtelingenwerk 
E. noordenveld@vluchtelingenwerk.nl 
T. 050 57 57 299 
 

Kom op het spreekuur 
van Humanitas 

E. noordenveld@humanitas.nl 

T. 06 53 29 76 33 

Kom naar de 
Voedselbank 
E. SECRETARIAAT@VOEDSELBANKNOORDENVELD.NL   
T. 06 50 28 30 81 
 

Kom naar de  
Roder Boekenmarkt 
E. INFO@RODERBOEKENMARKT.NL 
 
 

 
 
KOM LANGS EN BENUT DE MOGELIJKHEDEN. 

 
 
 
voor kleding, bed-, 

bad-, keukentextiel 

en schoenen. 

 

 

voor hulp met de 

Nederlandse taal, 

brieven lezen, 

wonen en werken. 

 

voor hulp bij  geld-

zaken en steun bij 

eenzaamheid, 

verlies en 

beperking. 

 

 

voldoet u aan onze 

criteria dan hebt u 

recht op een 

voedselpakket. 

 

 

met de verkoop van 

2e hands boeken 

steunen we diverse 

goede doelen.  

 

Ceintuurbaan Noord 122 in 

Roden biedt veel gratis kansen! 



Kledingbank  
 

 

De kledingbank is een winkel waar herbruikbare textiel en schoenen wordt ingebracht.  

We zijn er voor mensen met een uitkering of een inkomen dat lager is dan 115% van de 

bijstandsnorm. Tevens willen we ons steentje bijdragen om de textielberg te verkleinen. 

 

Vluchtelingenwerk 

 

 

Wanneer een vluchteling in Nederland mag blijven en naar een eigen woning  

verhuist, moet er ontzettend veel geregeld worden. Dit is lastig, zeker als je de taal nog niet kent.  

 

Na de verhuizing van een AZC naar de gemeente Noordenveld wordt men twee jaar lang begeleid 

door de vrijwillige medewerkers van Vluchtelingenwerk.  

Zij helpen bij het integreren in Nederland, de Nederlandse taal, regelen van praktische 

basisvoorzieningen, omgaan met geld, lezen van brieven etc. 

 

Humanitas  

 
 
Humanitas Noordenveld is er voor mensen die met hulp van een vrijwilliger op eigen kracht  

iets willen veranderen aan hun situatie.  

Onze mensen van de Thuisadministratie bieden hulp bij geldzaken en schulden, uitleg van de  

regels van de gemeente en hulp bij het op orde brengen van uw administratie.  

‘Get a Grip’ biedt directe hulp aan jongen met schulden. Onze mensen van Vriendschappelijk 

Huisbezoek geven steun bij eenzaamheid, hulp aan mensen met een beperking en ondersteuning bij 

verlies en rouw.  

‘Jeugd en Jongeren’ geeft aandacht aan kinderen. jeugd bij eenzaamheid, leer- en taalachterstand 

en bestrijding van armoede. 

 

 

Voedselbank 
 

 

Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank hangt af van hoeveel geld je maandelijks 

overhoudt voor eten en drinken nadat je de vaste lasten van je inkomsten af hebt getrokken. De 

kinderbijslag die je eventueel ontvangt, is bestemd voor kleding, sport of muziekles van je kind.  

 

Is het maandbedrag dat je overhoudt, lager dan ons ‘normbedrag’, dan helpen we je graag. Neem 

dan contact met ons op. Je kunt ook met Humanitas contact zoeken omdat zij meteen kunnen 

bekijken of je nog meer hulp kunt gebruiken dan alleen die van de Voedselbank.  

 

Roder Boekenmarkt 

 

 

De Roder Boekenmarkt geeft boeken, geluidsdragers en spelletjes een tweede leven.  

Mail ons als u items wilt inbrengen. 

De ingebrachte goederen worden tijdens de 'goededoelenboekenmarkt' verkocht tegen een zeer 

aantrekkelijke prijs. Met de opbrengst steunen we diverse goede doelen. 


