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Delftenaar Edmar Magdalena (29) kan weer lachen. Hij heeft een vaste baan bij een verhuisbedrijf in Brabant. En, hij is 
sinds kort schuldenvrij. “En budgetbeheerdervrij”, vertelt hij. 

abonneer je via  

delft.nl/bijsluiter

Spannend vindt hij het wel: “Nu moet ik zorgen dat 
de boodschappen en uitgaven voor wonen, kleding en 
leuke dingen binnen mijn budget blijven. Maar ik heb 
veel geleerd, dus ik ga het vast redden. Fijn vind ik 
het, dat ik nog 6 maanden op mijn budgetbeheerder 
kan terugvallen - voor als het me echt niet lukt.” 

Mondriaan
Edmar heeft een lange weg afgelegd voordat hij zijn 
leven weer op de rit had. Hij kwam op zijn veertiende 
in een instelling terecht, nadat hij onder toezicht was 
gesteld. “Ik was best wel een vervelend jochie. Ik 
luisterde niet, haalde kattenkwaad uit en ging met de 
verkeerde jongens om. Mijn vader woonde in Curaçao 
en mijn moeder droeg alleen de zorg voor de 
opvoeding van mij en mijn drie zusjes. Op mijn 
achttiende kwam ik weer thuis wonen - voor twee 
jaar. Daarna ging ik voorgoed het huis uit. Ik leefde 
afwisselend op straat, bij een vriend op een kamertje, 
bij een andere vriend op de bank en later in een auto 
die ik voor een prikkie had gekocht. Ik ging bij het 
Mondriaan lessen logistiek volgen en leefde van het 
studiegeld.”

Hulp zoeken
Af en toe had Edmar een tijdelijk baantje, maar 
desondanks bouwde hij schulden op. Uiteindelijk zocht 
Edmar hulp. Eerst bij het daklozenloket, maar daar 
werd hij geweigerd, omdat hij niet bij een gemeente 
ingeschreven stond. Ook kreeg hij te horen dat hij z’n 
auto weg moest doen, om in aanmerking te komen 
voor een uitkering. “Maar zonder die auto moest ik op 

straat slapen”, vertelt Edmar. “Al eerder had ik - toen 
het héél koud was - bij het Leger des Heils onderdak 
gevonden. Maar toen moest ik met vreemde mensen 
op een kamer slapen. Dan sliep ik liever in m’n auto.”

Delft
Uiteindelijk kreeg Edmar een woning in Delft én een 
uitkering. Maar inmiddels waren zijn schulden zo hoog 
opgelopen, dat hij zijn huur niet kon betalen. Dit keer 
klopte hij bij zijn oom aan. Die wilde hem geen geld 
lenen. “‘Want dan sta je over een tijdje weer hier’, zei 
hij. ‘Je bent jong, zoek hulp, ga naar de gemeente en kijk 
of je in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. En 
zoek iemand die je leert omgaan met geld. Lukt ‘t niet, 
kom dan terug’. Overigens leende m’n oom me toch 
wat geld. Dat ik maar deels hoefde terug te betalen. 
Lief he?”

ISOFA
Edmar deed eerst niets met de raad van zijn oom, 
hoewel die hem wél aan het denken had gezet. Dus 
toen hij zijn huis uitgezet dreigde te worden, volgde hij 
de raad van oom op. Zo kwam hij terecht bij ISOFA, 
de Delftse Interkerkelijke Stichting voor Onder- 
steuning bij Financiën en Administratie. Deze stichting 
biedt mensen hulp die ondersteuning en begeleiding 
nodig hebben op financieel en administratief gebied. 
“Zo kwam ik bij budgetbeheerder mevrouw 
Bernadette. Ik kreeg leefgeld per week: € 40. En ik ging 
naar de Voedselbank.”

Jongerenconsulent
“Er kwamen steeds meer mensen op mijn pad die me 
hielpen. Zoals Wendy, een jongerenconsulent van de 
gemeente. Zij is heel aardig, oordeelt nooit, wist me 
altijd op te peppen en wist overal raad op. Deze dame 
heeft mij zó goed geholpen. Ze leerde me de juiste 
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keuzes te maken. En, ze wees me op trainingen van de 
Financiële Winkel van de gemeente. Ik heb 
verschillende trainingen gedaan, onder meer de 
budgettraining. Daar heb ik zoveel van geleerd. Soms 
zijn het hele simpele trucjes. Niet gaan winkelen met 
een lege maag bijvoorbeeld, altijd je post openen, ook 
al ben je bang dat het weer een aanmaning is - je 
lampen vervangen door spaarlampen, je was in het 
weekend wassen, contant betalen, zodat je weet wat je 
uitgeeft. Maar ik heb ook geleerd hoe ik wat geld kan 
overhouden. En hoe ik het beste met schuldeisers kan 
omgaan. Wat ik ook fijn vond is dat je op de trainingen 
andere mensen ontmoet. Zo zie je dat je niet de enige 
bent met problemen. En dat iedereen z’n verhaal 
heeft.”

Eerste stap
“Ik zou iedereen in zo’n zelfde situatie willen zeggen: 
zoek snel hulp. En motiveer jezelf: hoe diep je ook in 
de ellende zit, je kunt veranderen. Maar je moet zelf 
die eerste stap zetten. Het maakt niet uit of je tattoos 
of gouden tanden hebt, hoe weinig je cv voorstelt - als 
je wilt, kom je eruit. Met hulp van mensen die het 
beste met je voor hebben.”

Foto Charles Borsboom

Heeft u na de uiterste betaaldatum nog geen uitkering
ontvangen? Bel dan 14015. Contact opnemen vóór de
uiterste datum heeft geen zin.

Heeft u ook schulden? Zoek dan net als Edmar 
Magdalena hulp en geef de moed niet op. Kijk op 
www.delft.nl/inkomen/hulp-bij-schuld en lees op 
www.werkse.nl welke trajecten er zijn om u te helpen 
bij het vinden van een baan.  
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Kent u de  
schoolkostenregeling?

Na school snel een hapje eten en dan naar voetbal! 
Of naar toneelles! Of naar drumles! De meeste 
kinderen genieten ervan om zich zo onbekommerd 
uit te leven. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur 
zorgt er voor dat alle kinderen ook echt kunnen 
meedoen.

Sporten kost geld. Zo ook toneel- en muziekles. Er moet contributie en 
lesgeld worden betaald, maar is er ook geld nodig voor sportkleding of 
de aanschaf van een instrument. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur maakt 
het mogelijk dat alle kinderen kunnen meedoen. Ouders met een laag 
inkomen kunnen namelijk via deze fondsen een vergoeding krijgen voor 
deze kosten. Per kind mag een sportaanvraag én een cultuuraanvraag 
worden ingediend. De vergoeding voor sporten is maximaal € 325 per 
jaar en voor culturele activiteiten maximaal € 450 per jaar.

Welke voorwaarden gelder er?

Voor een vergoeding van het Jeugdfonds Sport en Cultuur gelden drie 
voorwaarden: Uw kind is jonger dan 18 jaar; uw kind woont in Delft en 
uw inkomen is niet hoger dan 110 procent van de bijstand.

Hoe kunt u gebruik maken van de fondsen?

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur. Neem hiervoor contact op met een tussenpersoon, die 
professioneel met uw kind omgaat. Dat kan bijvoorbeeld de leerkracht 
op school zijn, de buurtsportcoaches van Delft voor Elkaar of uw 
huisarts. Deze tussenpersoon dient een aanvraag voor u in. Wordt de 
aanvraag toegekend? Dan krijgt u zelf geen geld: het fonds betaalt het 
geld dan direct aan de sport- of muziekwinkel of de vereniging.  
Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/jeugdfonds. 

Een nieuw jaar op de basisschool, de middelbare school of een vervolgopleiding, zoals het 
MBO, brengt kosten met zich mee. Zo heeft uw kind misschien nieuwe school- of gymspullen 
nodig. Of u moet een ouderbijdrage betalen aan de school. Kinderen die 18 jaar of ouder zijn, 
kunnen studiefinanciering of een tegemoetkoming schoolkosten aanvragen. Kijk hiervoor op 
www.duo.nl. Is uw kind jonger? Dan kunt u gebruik maken van de schoolkostenregeling van de 
gemeente. 

Hoe kunt u de schoolkostenregeling aanvragen?

De schoolkostenregeling is gekoppeld aan de Delftpas. Wilt u gebruikmaken van de 
schoolkostenregeling? Dan moet u eerst een Delftpas voor uzelf kopen. De Delftpas kost € 5 
als u in Delft woont en een inkomen heeft dat maximaal 110 procent is van de bijstand. Bij het 
aanvragen van de Delftpas, kunt u een gratis Delftpas voor uw kind (tot en met 17 jaar) 
aanvragen. Koop de Delftpas online via www.delft.nl/delftpas, of op locatie bij de gemeente of 
bij de DOK-locaties in Delft: DOK centrum aan het Vesteplein 100 en DOK Voorhof aan de 
Duke Ellingtonstraat 203. 

Waar kunt u de schoolkostenregeling precies voor gebruiken?

Als u de pas gekocht heeft, zet de gemeente Delft binnen 5 werkdagen een tegoed op de 
Delftpas van uw kind. Het tegoed voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is € 50. Kinderen van 12 t/m 
17 jaar ontvangen € 150 tegoed. Met dit tegoed kunt u school- en gymspullen kopen bij 
verschillende winkels. Op de website van de gemeente staat een overzicht met spullen die u 
met de Delftpas kunt kopen. Denk aan schriften, een rekenmachine, gymkleding en –schoenen, 
maar ook aan een regenpak of goede fietsverlichting voor uw kind. Meer informatie vindt u op 
www.delft.nl/schoolkostenregeling. 

Ouderbijdrage

Met de Delftpas krijgt u ook een tegoed voor de ouderbijdrage op school. Als u dit tegoed 
wilt gebruiken, hoeft u alleen uw Delftpas op school te laten zien of het pasnummer naar 
school te mailen. De gemeente betaalt dit tegoed dan rechtsreeks aan de school. 

Kijk voor uitgebreide informatie op www.delftpas.nl. Nog geen Delftpas? Bestel hem direct.

UW KIND OP SPORT, 
TONEEL OF MUZIEK?

STUNT IS VERHUISD
Sinds juli is de Delftse organisatie voor re-integratie en activering Stichting 
Stunt verhuisd. De mooie gerenoveerde locatie aan de Vulcanusweg 307 
biedt een nieuw onderkomen aan de leerwerkbedrijven van Stunt - van 
naaiatelier tot lunchroom, van houtbewerking tot fietswerkplaats.  
Hier wordt gewerkt aan duurzame producten. Maar ook op verschillende 
andere plekken in de stad verzorgt Stunt diensten op maatschappelijk, 
cultureel en toeristisch gebied.

Kijk op www.stichtingstunt.nl voor meer informatie.  
Of ga eens langs! Je bent er van harte welkom. 



Lezersvraag: 
helpt u ons?

Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders
Wist u dat u tussen 1 oktober en 31 december een aanvraag kunt indienen  
voor een tegemoetkoming in de gemeentelijke heffingen? Dat kan als u:
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Herkent u dit? Bel je met gemeente, huisarts of 
zorgverzekeraar, word je in de wacht gezet. Komt u 
daardoor weleens in de problemen met uw beltegoed/
belminuten? Wij zijn benieuwd of inwoners van Delft dit 
probleem herkennen of niet - en hoe vaak dit voorkomt. 
Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Daarom willen we u 
graag vragen om één van onderstaande opties te kiezen en 
het antwoord te mailen naar communicatie@delft.nl.  
Typ dan in het onderwerpveld van het e-mailbericht: 
‘Lezersvraag DA’. We willen het ook graag weten als u dit 
probleem niet herkent. Onder de deelnemers verloten we 
cadeaubonnen van € 25.

a.  Ik heb een prepaid telefoon of telefoonabonnement met 
voldoende belminuten en herken dit probleem niet.

b.  Ik heb een prepaid telefoon of telefoonabonnement met 
een beperkt aantal minuten en heb dit probleem soms.

c.  Ik heb een prepaid telefoon of telefoonabonnement met 
een beperkt aantal minuten en heb dit probleem vaak.

d. Anders:…

Hartelijk bedankt!

•  in 2020 een kamer in Delft huurt en u de badkamer, wc en/of keuken met huisgenoten deelt;
•  in dit jaar gemeentelijke heffingen en servicekosten via de huur aan de verhuurder betaalt;
•  kunt laten zien dat de kosten voor gemeentelijke heffingen, zoals rioolafvoerrecht en afvalstoffenheffing,  

in uw huur zijn doorberekend;
• ouder bent dan 18 jaar;
• een laag inkomen heeft (niet hoger dan de bijstand) en u niet te veel spaargeld heeft.

De tegemoetkoming kan oplopen tot € 135. Als u de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK) wilt aanvragen,  
kunt u vanaf 1 oktober een aanvraagformulier vinden op www.delft.nl/twk. Daarbij moet u bewijsstukken toevoegen over 
uw inkomen, spaargeld en huur.  

De Individuele studietoeslag is een inkomensondersteunende maatregel voor 
studenten en leerlingen, die door een arbeidsbeperking naast de studie niet 
structureel kunnen bijverdienen. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat 
zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel 
kunnen werken.

Om voor de Individuele Studietoeslag in aanmerking te komen moet je 18 jaar of 
ouder zijn, recht hebben op studiefinanciering of een WTOS-bijdrage, geen 
vermogen hebben en dus door een medische beperking tijdens de studie niet 
kunnen werken. De hoogte van de Studietoeslag is momenteel € 150 per maand.

Een aanvraagformulier vind je op www.delft.nl/studietoeslag. Zoek op Individuele 
studietoeslag, vul het formulier in en stuur het met bewijsstukken naar de gemeente. 

Individuele studietoeslag 
Voor een student met een beperking is het moeilijk om een 
bijbaan te hebben naast de studie of opleiding. Daarom is er  
de Individuele studietoeslag.

‘Goed gekleed zijn is belangrijk.  
Juist als je weinig geld hebt.’

Saskia Eijgelsheim (rechts op foto) is de initiatiefnemer en 
drijvende kracht achter ‘Kledingbank De Buurvrouw’, 
samen met Karin Molenaar (links op foto) met wie ze in 
2014 de kledingbank opzette. Inmiddels hebben ze een 
klantenkring van ruim 1500 mensen met een laag inkomen. 

Sollicitatiegesprek of weer naar school?
Saskia vertelt waarom de kledingbank zo belangrijk is. 
“Veel mensen zijn afhankelijk van ons. Als je inkomsten 
dalen, bijvoorbeeld omdat je je baan verliest, dan zijn 
kleren het eerste dat je laat vallen. En goed gekleed 

Als je weinig te besteden hebt, schieten nieuwe kleren er vaak bij in.  
Daarom is het goed te weten, dat Delft niet alleen een voedselbank kent,  
maar ook een kledingbank. 

gaan is belangrijk, juist als je weinig geld hebt. Als je 
op sollicitatiegesprek gaat bijvoorbeeld, dan wil je er 
goed uit zien. En denk eens aan kinderen. Die groeien 
als kool, zijn snel aan iets nieuws toe. En als ze niet in 
leuke kleren naar school gaan, dan lopen ze kans 
gepest te worden.”

Inkomensgrens
Bij ‘De Buurvrouw’ kun je van alles krijgen. Broeken, 
bloesjes, jurken, jassen, schoenen en meer. Wie voor 
het eerst bij ‘De Buurvrouw’ aan de Ternatestraat 113 
komt, wordt ingeschreven. Je moet namelijk wel aan 
bepaalde criteria voldoen. Zodra je ingeschreven 
bent, mag je elke maand vier kledingstukken 
uitzoeken. Eijgelsheim: “In deze tijd zijn er mensen die 
net boven de inkomensgrens zitten, maar die hun 
baan kwijt zijn. Dan lopen de vaste lasten gewoon 
door, de kinderen gaan weer naar school, dus wordt 
het moeilijk. Ook die mensen helpen we. Dus aarzel 
niet, ook als je denkt: ‘Dit is niet voor mij’, kom 
gewoon eens langs.”

Kijk op de kledingbankdebuurvrouwdelft.nl  
voor meer informatie, openingstijden en voorwaarden.



ACHTEROP

Winkels

Met het tegoed op de pas kunt u in 

verschillende winkels school- en gymspullen 

kopen. Hieronder ziet u welke zaken er zoal 

meedoen. Nieuw in dit lijstje is H&M Delft, 

waar u sinds augustus met het tegoed ook 

zwem- en gymspullen kunt kopen. 

Aktiesport, Jacob Gerritstraat 6 | Bruna, 

Gasthuislaan 66-68 | Bristol, Zuidpoort 1 | 

H&M, Bastiaansplein 1 ( Zwem- en 

gymspullen) | Hema, Molslaan 33 en 

Troelstralaan 71a | Primera, Dasstraat 

12-14 | Primera, Bikolaan 189-191 | 

Primera de Hoven Passage, Troelstralaan 

67 | Sneakers, Paradijspoort 2-6

Sport 2000, Vesteplein 7 | The Read Shop 

Kempers, Troelstralaan 43-47

De Delftpas, ook 
voor leuke dingen!
De Delftpas is ook een leuke uitjes-pas. Er 

zijn, ondanks dat we rekening moeten 

houden met de coronamaatregelen, zo’n 

750 leuke dingen met de Delftpas te doen. 

Gratis of met korting. Delft ontdekken 

bijvoorbeeld! Bezoek één van de Delftse 

Colofon
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Aan de inhoud kunnen geen  

rechten worden ontleend.

De Delftpas – Voor leuke dingen en nuttige zaken
Tegoed op de Delftpas | Weten hoeveel tegoed er nog op de pas van uw kind staat? Maak een 
account aan via www.delft.nl/vrije-tijd/delftpas/schoolkosten-delftpas dan weet u het meteen. 
Je kunt hier trouwens ook allerlei andere paszaken regelen, zoals een verhuizing doorgeven. 
Het tegoed op de pas is geldig tot 28 februari 2021. Ga naar de winkel om de laatste school- 
en gymspullen te kopen.

DE VOEDSELBANK HELPT

“Onze cliënten leven onder de armoedegrens. Door 
allerlei oorzaken zijn ze in die situatie gekomen”, vertelt 
voorzitter van de Voedselbank Delft Peter Vogelaar. 
“Sommigen komen in aanmerking voor bijstand, maar ze 
krijgen nog geen uitkering. Of ze zitten in de 
schuldsanering. We zien ook steeds meer ZZP-ers die 
gebruik maken van de Voedselbank. Ga maar na. Als je 
inkomsten wegvallen, maar de hypotheek moet wel 
betaald worden? Dan houd je niet veel over om van te 
leven.”

Onder de radar
“Wij weten dat er nog steeds veel mensen zijn die in 
aanmerking komen voor hulp van de Voedselbank, maar 
daar om allerlei redenen geen gebruik van maken”, 
vertelt Vogelaar. “Omdat ze niet durven of van het 
bestaan van de Voedselbank niet af weten. Maar vaak is 
het uit schaamte. En dat is echt nergens voor nodig.  
Wij zouden deze mensen maar wat graag helpen. We 
hebben zelfs plannen klaar liggen, juist om die mensen 
over de drempel te helpen. Helaas hebben we die 
plannen door corona tijdelijk moeten uitstellen. Ik zou 
iedereen op het hart willen drukken: heb je hulp nodig? 
Kom naar de Voedselbank. We zijn er om u te helpen.”

musea, Museum Prinsenhof Delft, het 

Vermeercentrum of Museum Paul Tétar  

van Elven. Zin in een beetje actie? Ga dan 

racen bij Raceplanet. Of op onderzoek bij 

het Science Center. Liever buiten? Breng 

een bezoek aan de prachtige Botanische 

tuin. Kijk voor je gaat altijd eerst op  

www.delftpas.nl onder activiteiten voor de 

juiste informatie. Er kunnen aangepaste 

regels gelden en soms moet je reserveren.

Vrije tijd  
en de Delftpas
Sporten, een instrument bespelen of leren 

tekenen? Ook hierbij krijg je korting met 

de Delftpas. Veel sportverenigingen in 

Delft zijn partner van de Delftpas. Zo krijg 

je met de pas bij de sportverenigingen  

€ 25 korting op de jaarcontributie. En bij 

de VAK 1x € 25 korting op een cursus van 

€ 100 of meer. Geef je Delftpasnummer 

door bij het aanmelden. Kijk voor de VAK 

en de deelnemende verenigingen op  

www.delftpas.nl.

Wie (tijdelijk) te weinig geld heeft om boodschappen te doen, kan een  
beroep doen op de Voedselbank. ‘Veel mensen komen niet omdat ze zich 
schamen en dat is jammer.’

Locaties 
Op 8 locaties in Delft delen vrijwilligers van de 
Voedselbank elke week voedselpakketten uit, die 
samengesteld zijn uit groente, vlees en kruideniers- 
producten. 

Weten of u ook in aanmerking komt voor een wekelijks 
voedselpakket? Kijk dan op www.voedselbankdelft.nl en 
voedselbankennederland.nl. Op de website staat ook hoe 
je je kunt aanmelden.

Illustratie Michel Henry
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		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven


