
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almelo Sociaal bestaat uit: 

belangengroep gehandicapten BGA, ouderenbonden COSBO, 
Kliënten Raad Almelo en WMO-adviesraad.  
 

 
 

Grotestraat 174 Almelo www.almelosociaal.nl 
Tel. 0546-45 69 09 info@almelosociaal.nl

Hulp … 

 
 

… bij onder meer (huis)aanpassingen, uitkering,  
 en formulieren als u een beperking of  
 handicap hebt  

 
  

Bezoek het gratis  
inloopspreekuur 

 
Ma:  10 – 12 u 
 
Wo:  10 – 12 u 
 
Vr:  10 – 12 u 
 
 
 

Of bel voor  
een afspraak 

 
Ma:    9 – 16 u 
Di:    9 – 16 u 
Wo:    9 – 16 u 
Do:    9 – 16 u 
Vr:  10 – 12 u 
 



Waar loopt u mee vast? 
 
Zit u in een rolstoel? Loopt u 
met krukken? Of hebt u op een 
andere manier een lichamelijke 
beperking?  
 
Misschien redt u zich dan niet 
meer met de drempels bij u in 
huis. Of u krijgt allerlei moeilijke 
formulieren. Of u wilt werken, 
maar weet niet hoe.  
 
 
 
 
Stel uw vragen over deze en 
andere situaties aan Almelo 

Sociaal. En ontdek dat we helpen het leven voor u een beetje 
makkelijker te maken. 
 

Een greep uit de onderwerpen waarmee we u helpen: 
 bezwaar maken  
 formulieren invullen 
 aanpassen van huis of werkplek 
 terugkeren naar werk (re-integratie) 
 belastingen van gemeente laten kwijtschelden 

 
 

 
We staan ook klaar voor uw WMO- en geldzaken, zoals: 
 huur/zorgtoeslag 
 hulp in de huishouding 
 uitkeringen (bijvoorbeeld WIA, Wajong) 
 vervoer (van scootmobiel tot rolstoeltaxi) 

Hulp is dichtbij 
 

Voor wie  
U vraagt onze hulp onder andere als u een lichamelijke beperking of 
arbeidshandicap hebt. Of als u niet meer geschikt bent om te werken. 
Samen staat u sterker en wordt het leven met een beperking of 
handicap een beetje zonniger. 
 
 

Waarom 
Wij vinden dat u het verdient:  

 op uzelf blijven wonen 

 blijven meedoen aan het leven 

 blijven werken of aan het werk komen 
 
 
 

Van wie krijgt  u hulp? 
Vanuit Almelo Sociaal helpen de vrijwilligers van Belangengroep 
Gehandicapten Almelo (BGA) u. Waar deze groep uit bestaat? Uit 
Almelose vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en 
vrijwilligers die zelf ervaring hebben met handicaps of chronische 
ziekten. 
 
 
Wij begrijpen dus heel goed waar u tegenaan loopt. En wij komen 
voor u op. Kunnen we u niet zelf helpen? Dan verwijzen we u naar 
een organisatie die dat wel kan. Zoals het juridisch loket of een 
woningbouwvereniging. Ook bemiddelen we voor u bij het contact 
met de gemeente.  
 
 

Helemaal gratis 
U ontvangt onze hulp gratis. Wandel hiervoor binnen bij het 
inloopspreekuur. Of bel voor een afspraak.  


