
voor alle vragen over
opvoeden en opgroeien

Ondersteuning voor gezinnen 
met een laag inkomen

In deze folder leest u welke organisaties in de gemeente Deurne er voor u zijn.
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Hoe kom ik 
aan kleding 
voor mijn 
kinderen?

Komt u 
moeilijk rond? 

Is hulp gratis?  

Op welke 
toeslagen of 

subsidies heb 
ik recht?
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Heeft u te weinig geld om uw kinderen mee te laten doen met een sportclub of de 

zwemles? Of om nieuwe kleren te kopen? Dan bent u niet de enige. In de gemeente 

Deurne hebben meer dan 1 op de 10 ouders met jonge kinderen moeite om rond te 

komen. Er zijn organisaties die u kunnen helpen. In deze folder leest u welke 

mogelijkheden en organisaties er voor u zijn. Bij elke organisatie staat een 

telefoonnummer of de website vermeld. Belt u ze vooral op of bezoek de websites voor 

meer informatie.
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Stichting Leergeld Deurne

Waarmee kunnen ze mij helpen? 

Leergeld Deurne zet zich in voor schoolgaande kinderen van 4 

tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen. Bij Leergeld 

Deurne kunt u een aanvraag doen om uw kind of kinderen te 

laten meedoen. Bijvoorbeeld met sport, muziekles, 

toneelspelen, een schoolreisje of deelname aan de scouting.

Welke organisaties kunnen mij helpen?

Hoe kan ik ze bereiken?

• Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis) in Deurne

• 06 – 2813 7224

• info@leergelddeurne.nl

• www.leergeld.nl/deurne

Kledingbank Deurne

Waarmee kunnen ze mij helpen? 

Gratis kleding aan mensen met een minimuminkomen. Kijk voor 

de voorwaarden op de website of neem contact op.

Hoe kan ik ze bereiken?

• Spoorlaan 5 in Deurne

• 06 – 42590876

• info@cratosvrienden.nl

• www.cratosvrienden.nl/kledingbank

3
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Voedselbank Deurne

Waarmee kunnen ze mij helpen? 

De Voedselbank deelt eten en drinken uit aan mensen die 

moeilijk rondkomen. U moet hiervoor voldoen aan een aantal 

voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u op de website van de 

Voedselbank Deurne. Voor kinderen regelt de Voedselbank dat 

een jarige job iets kan uitdelen op school.

Hoe kan ik ze bereiken? 

• Florijn 7 in Deurne

• 06 – 83340612

• www.voedselbankdeurne.nl

Cratosvrienden

Waarmee kunnen ze mij helpen? 

 Cratosvrienden helpt u bij het invullen van formulieren of bij het 

vinden van hulp bij geldproblemen.

Hoe kan ik ze bereiken?

• Cratoscentrum, Rembrandt van Rijnstraat 5b in Deurne

• 0493 84 22 55 (bereikbaar vanaf 10.00 uur ‘s morgens)

• info@cratosvrienden.nl 

• www.cratosvrienden.nl
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GripOpSchuld 

Waarmee kunnen ze mij helpen? 

GripOpSchuld helpt elke inwoner van de gemeente Deurne die 

schulden heeft of dreigt te krijgen. Zij werken met goed 

opgeleide maatjes die helpen bij het oplossen van de 

geldproblemen.  De hulp is voor iedere inwoner van de 

gemeente Deurne helemaal gratis.

Hoe kan ik ze bereiken?

• Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis) in Deurne

• 06 - 37 40 22 32

•  info@gripopschulddeurne.nl

•  www.gripopschulddeurne.nl

LEVgroep

Waarmee kunnen ze mij helpen? 

De LEVgroep is uw eerste aanspreekpunt voor hulp bij 

schulden en formulieren. Neem hiervoor contact op met de 

LEVgroep.  Budgetcursussen worden samen met MEE 

Zuidoost Brabant gegeven.

Hoe kan ik ze bereiken?

• Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis) in Deurne

•  0493-352500 (ma-vr 9.00-12.00u)

•  sociaalteamdeurne@levgroep.nl

•  www.levgroep.nl
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Kringloopwinkel Deurne & 
Kringloopwinkel Rommel of 
Rijkdom

Waarmee kunnen ze mij helpen?

In de kringloopwinkel Deurne en kringloopwinkel Rommel of 

Rijkdom is voor elke beurs wat te koop. Bijvoorbeeld kleding, 

boeken, speelgoed, meubels, fietsen of elektro goederen. 

Waar kan ik goedkope spullen kopen?

Hoe kan ik ze bereiken?      

•  Dukaat 10a in Deurne 

•  0493-314924   

•  www.kringloopwinkeldeurne.nl

Hoe kan ik ze bereiken?      

• Sint Jozefstraat 27 in Deurne

• 06 – 24712246

Kringloopwinkel Deurne Kringloopwinkel Rommel of Rijkdom
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Zorg in Deurne

De informatie in deze folder kan veranderen. Daarom vindt u de meest 

actuele informatie op de website van Zorg in Deurne.

• Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis) in Deurne

• 0493 – 387 387

• info@zorgindeurne.nl

• www.zorgindeurne.nl

Bereken waar u recht op heeft

Wilt u weten op welke tegemoetkomingen, regelingen, toeslagen of 

subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren. Deze site 

berekent het voor u. Als u alle gegevens bij de hand heeft, ziet u binnen 10 

minuten waar u recht op heeft. En u blijft anoniem. Meer informatie: 

www.berekenuwrecht.nl De LEVgroep en Cratosvrienden kunnen u hier ook 

bij helpen.

Overzicht toeslagen

Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht van en 

informatie over alle mogelijke toeslagen. Zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en 

kinderopvangtoeslag. Meer informatie: www.belastingdienst.nl/toeslagen

Nibud Jong

Nooit geld genoeg!? Hoe zorgt u er nu voor dat u rondkomt en toch leuke 

dingen kan blijven doen? Wij helpen u op weg met een paar praktische tips 

en handige tools. Doe uw voordeel er mee! Meer informatie: 

www.nibudjong.nl

Zorg in Deurne Jeugd & Gezin 

Hier kunt u terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. De gezins- en 

jongerencoaches beantwoorden graag uw vragen. Kijk voor meer informatie 

op www.zorgindeurne.nl.
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