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Werk & Inkomen
Zeg nee tegen plastic zwerfafval in
jouw stad!
Jeffrey Schouten, medewerker Werk & Inkomen vertelt: “Onlangs
fietste ik met een collega door Almere en het bos. De conditie op peil
houden en genieten van de mountainbike-routes en de Almeerse natuur. Wat direct opviel, was de kaalslag van veel gekapte bomen. Wat
nog meer opviel is een gevolg is van menselijk gedrag: De hoeveelheid
rondslingerend plastic.”
De ervaringen van de deelnemers
zijn positief:

Plastic hier, plastic daar,
plastic overal
“Binnen elke 20 meter lag er
wel een stuk plastic. Lege cola
en Aquarius flesjes, drinkbekers
van de McDonald’s, patatbakjes
en koffiebekers, noem maar op.
Zelfs tussen de tulpen lag plastic.
Alsof het achterlaten van plastic
op de openbare weg de normaalste
zaak van de wereld is geworden.
Het wordt op den duur toch wel
‘opgeruimd’ en ‘we betalen er toch

belasting voor’ zijn veel gehoorde
antwoorden als mensen worden
aangesproken op het weggooien
van plastic (afval) op straat.”

Participatie betekent
meedoen in de samenleving
(Bron: https://www.encyclo.nl/begrip/
participatie)
“Er borrelde spontaan een idee op.
Een mooie gelegenheid om Almere
en jou als Participatiewet cliënt op
de voorgrond te plaatsen en actief
deelgenoot te maken van jouw
Almere.”

“Het kan in Almere...” dus ook een
collectieve schoonmaak dag, door
en vóór Almeerse cliënten. Almere
heeft 25 maart 2017 al eens meegedaan aan de landelijke opschoon
dag op de Grote Markt. In het
licht van deze actie: “De Almeerse
schoonmaak dag 2019, door en vóór
Almeerse Participatiewet cliënt &
medewerkers.”
Een dag waarbij we jou in het
kader van de Participatiegedachte
uitnodigen om samen met een
aantal medewerkers van de afdeling
Werk & Inkomen & Intake de
handen uit de mouwen te steken en
gezamenlijk plastic gaan ruimen.
Jouw deelgenoot laten worden
van een Almere zonder zwervend
plastic afval. Goed voorbeeld doet
volgen, toch…?
Zie vervolg op volgende pagina 

Uitbetaaldata
Hieronder ziet u de data waarop u
uw uitkering ontvangt.

Slechts 1 dag
Er hangt wellicht een taboe
rond het plastic prikken in het
publiek domein. Aan jou als trotse
inwoner van Almere om dit taboe
te doorbreken. Kunnen wij jouw
uitnodigen om slechts één dag,
gezamenlijk met andere cliënten
plastic te verzamelen in een van
de stadsdelen. Dit is je kans om
te laten zien dat ook JIJ in een
plasticvrij Almere wilt wonen en

Juli 2019
je in wilt zetten voor een schone
leefomgeving.
Aanmelden (telefoonnummer:
14036) kan bij Jeffrey Schouten.
In een volgende nieuwsbrief zal je
worden geïnformeerd over het vervolg van de schoonmaakdag. Voor
eten drinken, vervoer en kleding
wordt gezorgd. Tot gauw! n

Mantelzorgwaardering 2019
aanvragen
Zorg je voor een naaste met een chronische ziekte, beperking,
verslaving of psychische problemen? Doe je dat langer dan drie
maanden achter elkaar en meer dan acht uur per week? En woont
de persoon voor wie je zorgt in Almere? Dan kun je de mantelzorg
waardering aanvragen.
Je kunt de waardering snel en gemakkelijk aanvragen via het online
formulier op almere.nl/mantelzorg. Volwassen mantelzorgers
hebben een DigiD-inlog nodig. De
aanvraagperiode loopt tot en met
30 september 2019.

Hoe ziet de
mantelzorgwaardering eruit?
Voor kinderen tot 12 jaar en voor
jongeren tot 18 jaar is er een gezellige activiteit in 2020. Er is ruimte
voor ontspanning en voor contact
met leeftijdsgenoten die in dezelfde

situatie zitten. Volwassen mantel
zorgers ontvangen een VVVcadeaukaart. De waarde is afhankelijk van het aantal toegekende
aanvragen.

Hulp met invullen?
Heb je geen computer? Wellicht
kan iemand in jouw omgeving helpen met het invullen. Lukt dat niet,
dan kun je bellen naar 14 036 en
het formulier samen met de tele
foniste invullen. Meer informatie:
almere.nl/mantelzorg. n

Inzenden Inkomstenformulier
woensdag 10 juli
Uitbetaaldatum
maandag 29 juli
Garantiedatum
woensdag 31 juli

Augustus 2019
Inzenden Inkomstenformulier
vrijdag 9 augustus
Uitbetaaldatum
woensdag 28 augustus
Garantiedatum
vrijdag 30 augustus

September 2019
Inzenden Inkomstenformulier
dinsdag 10 september
Uitbetaaldatum
donderdag 26 september
Garantiedatum
maandag 30 september
Meer informatie:
almere.nl/werkeninkomen

Colofon
De nieuwsbrief Werk & Inkomen
is een uitgave van de gemeente
Almere.
Postadres:
Postbus 200, 1300 AE Almere
Bezoekadres:
Balie Sociaal Domein, stadhuis
Stadhuisplein 1, Almere
Openingstijden:
Vrije inloop maandag t/m vrijdag
8.30 – 17.00 uur (Volgnummers
worden uitgegeven tot 16.30 uur.
Kom dus voor 16.30 uur als u aan
de balie geholpen wilt worden)
Dak- en thuislozenspreekuur maan
dag t/m vrijdag 8.30 - 12.30 uur
almere.nl/werkeninkomen

Algemeen telefoonnummer
Wilt u een medewerker spreken of
een afspraak maken? Bel dan op
werkdagen tussen 8.30 en 17.00
uur via 14 036.

Eindredactie
Gemeente Almere,Afdeling C&D
Aan de teksten in deze nieuwsbrief
kunnen geen rechten worden ontleend.

