
 

Sociaal Steunpunt  
Winterswijk

Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk

Adres
De Westhoek 
Wielewaalstraat 4 (zijstraat Merelstraat)
7102 HB Winterswijk
info@sociaalsteunpuntwinterswijk.nl

Openingstijden inloophuis/spreekuur
Vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
Telefoonnummer tijdens deze openings-
uren: 06-338 170 54

Telefonische bereikbaarheid
Het Sociaal Steunpunt is telefonisch  
bereikbaar op 06-235 008 18

Bankrekening 
Rekeningnummer 141 334 142 
t.n.v. Stichting Sociaal Steunpunt  
Winterswijk
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Iedereen 
telt mee!



IEDEREEN TELT MEE! 

Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk 
komt voort uit de minima-werkgroep  
van de Raad van Kerken, die vele jaren  
in Winterswijk actief was.

Het staat vast, dat ruim 10% van de 
bevolking moeilijk rond kan komen. 
Schuldsanering, huisuitzetting en 
gebruik van voedselbanken komen te 
vaak voor. Sommigen hebben  
daadwerkelijk hulp nodig. De stichting 
wil hieraan een bijdrage leveren. 

Voor Stichting Sociaal Steunpunt 
Winterswijk telt iedereen mee, omdat  
een ieder recht heeft op een waardige  
plek in de samenleving. Daarvoor dienen 
goede en voldoende voorzieningen  
aan wezig te zijn, zodat alle mensen actief 
kunnen deelnemen aan de samenleving.
De medewerkers van de stichting  
zijn vrijwilligers, die belangeloos en  
vertrouwelijk hulp bieden aan mensen  
die buiten de maatschappij dreigen  
te geraken.

VOOR WIE IS DE STICHTING?

De stichting is er voor alle mensen in  
Winterswijk, die in nood verkeren, ongeacht 
hun levens- of geloofsovertuiging.

WAT DOET DE STICHTING?

Hulpverlening
De stichting biedt zowel immateriële als 
materiële hulp aan mensen in nood.

Netwerken
Zij neemt deel in allerlei netwerken  
om aandacht te vragen voor voldoende  
en toegankelijke voorzieningen.

Armoedebestrijding

 
Zij voert actief beleid om de armoede 
in Winterswijk te helpen bestrijden.

WAT HEEFT DE STICHTING TE BIEDEN?

Inloophuis 
Er is een inloophuis waar mensen, die 
daaraan behoefte hebben, binnen kunnen 
komen voor het drinken van een kopje 
koffie of thee, voor het maken van een 
praatje of voor het stellen van een vraag. 
Ook biedt het inloophuis plaats aan  
mensen die behoefte hebben aan een  
moment van rust.

Spreekuur
Tijdens de openingsuren van het  
inloophuis wordt spreekuur gehouden.  
Wij informeren, verwijzen en begeleiden  
mensen die behoefte hebben aan hulp.

Voedselbank
De stichting is tevens een uitgiftepunt van 
de Voedselbank Oost-Achterhoek. Mensen 
die hiervoor in aanmerking denken te 
komen, kunnen met ons contact opnemen.

Financiële ondersteuning
De stichting kan mensen in noodsituaties 
incidenteel financieel ondersteunen.


