CAW Limburg en Limburgs Platform Vluchtelingen
Aanvulling: RECHT OP MATERIËLE EN FINANCIËLE STEUN
1. INLEIDING
Wie hulp nodig heeft, kan steeds bij de sociale diensten van het OCMW terecht. Met welke
problemen je ook kampt, samen zoeken ze met jou naar een oplossing. Je kan er terecht om
materiële en financiële steun aan te vragen (leefloon, financiële steun, voedselbonnen,
voorschotten, begeleiding bij administratie…), maar ook psychosociale begeleiding bij
persoonlijke en familiale moeilijkheden kunnen aan bod komen.
De vorm van financiële hulpverlening wordt bepaald door het sociale onderzoek en na een
beslissing van een bijzonder comité voor sociale dienst.
De rechtenverkenner kan je online een overzicht geven:
- van sociale rechten: premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid,
wonen, welzijn, energie ...
- voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap,
werkzoekenden
- door verschillende overheden
Aanvullende steun
In bijzondere omstandigheden kan het OCMW beslissen afzonderlijke steun of steun als
aanvulling bij het leefloon toe te kennen. Deze steun kan ook terugvorderbaar zijn.
Eénmalige steun
De OCMW-Raad kan ook éénmalige steun toekennen, al dan niet terugvorderbaar.

2. PROBLEMEN
De mogelijkheden op vlak van financiële en materiële steun zijn zeer uitgebreid, maar vaak
weinig bekend. Vaak zijn er ook tijdelijke projecten die niet verdergezet worden.

3.TIPS
Voor mensen in kansarmoede is het vaak niet haalbaar om te participeren aan het
vrijetijdsaanbod.
De vrijwilliger kan samen met de vluchteling aan organisaties vragen of ze ook hun deuren
willen open zetten voor deze doelgroep?. Kijk dus zeker naar onze tips in het regionaal en
lokaal aanbod!

Regionaal aanbod Limburg
Auxillia Limburg - onderwijs voor mensen die nergens terecht kunnen
Bisdom Limburg – Een kleine tussenkomst maakt soms het verschil!
Brandstoftoelage
Buzzypas
Energiescan - een gratis huisbezoek door één van de energieadviseurs van Stebo
Fonds over Hoop & Huizen – tussenkomst huurwaarborg via de Protestantse Kerk Hasselt
Fonds Vrijetijdsparticipatie – Welzijnschakels – lokale ondersteuners
Gezinsbijslag
Gezinsondersteuning – Domo Hasselt biedt ondersteuning aan kansarme gezinnen
Huisvuilzakken gratis
Hulpwijzer Hasselt
Huursubsidie
Huurwaarborg
Infraxbon - voor aankoop duurzame wasmachine - koelkast
Installatiepremie
https://www.kindengezin.be/
Kringwinkels Limburg
Luierdepot Margot
Mutualiteit CM voordelen lidmaatschap
Mutualiteit de Voorzorg voordelen lidmaatschap
Mutualiteit Liberale mutualiteit voordelen lidmaatschap
Netwerk tegen armoede Limburg – maatschappelijke dienstverlening
Noodfonds huursubsidie protestantse kerk
Rechtenverkenner – soc. rechten op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau
samen.
Sint-Vincentius - steunpunten(conferenties) Limburg
Snorfietsproject - mobiliteitsondersteuning
Sociaal tarief elektriciteit / gas – sociale energiemaatregelen
Sociaal tarief water
Studietoelagen
SVK Houtvast – Bilzen, Hoeselt, Kortessem, Riemst en Voeren
SVK Land van Loon - Alken, Borgloon, Gingelom, Halen, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe,
Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen
SVK Maasland - Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi.
SVK Midden-Limburg - Diepenbeek, Hasselt en Zonhoven
SVK Noord-Limburg - Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, MeeuwenGruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer
SVK Scharnier - As, Genk, Opglabbeek en Zutendaal
SVK Platform West-Limburg – Beringen, Ham, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren,
Lummen, Leopoldsburg en Tessenderlo
Tweedehandscomputers – project Oxfam Solidariteit
Vakantieparticipatie

Vrijetijdsparticipatie Rap op stap
Weggeefwinkels Limburg
Woonplatform.be
Zwangerschapshulp – project Buddy bij de wieg

