Slim omgaan met geld
28 maart t/m 2 april 2022

Wil jij leren om slim om te gaan met je geld en handige budget tips?
Kom dan naar een van de activiteiten die wij organiseren tijdens de
week van het geld. In deze week willen we volwassenen, jongeren en
kinderen bewust maken van geld, inkomen en schulden. Wil je meer
informatie over geldzaken of heb je hulp nodig? Kijk dan op de website:
www.zwijndrecht.nl/samentegengeldzorgen
Vragen? Michel Weening: m.weening@diverz.info / 06 17 96 49 84

Kijk snel verder
en doe mee!
• 28 maart: budget tips - vrouwen - Hart van Meerdervoort
• 29 maart: schulden escape game - jongeren - Hart van Meerdervoort
• 29 maart: Rabobank - omgaan met je bankpas - jongeren - gemeentehuis
• 30 maart: financieel veilig - ouderen - bibliotheek Walburg
• 31 maart: omgaan met geld - kinderen - Kubiek
• 31 maart: schulden escape game - jongeren - ‘t Klankbord
• 31 maart: regelen met 18 jaar - jongeren - Mikado
• 2 april: speurtocht The Money Race - kinderen - gemeentehuis
=> Let op: aanmelden is niet nodig, alleen wel bij Rabobank en speurtocht!

Budget Tips

Schulden Escape Game

Omgaan met je bankpas

Maandag 28 maart
09:00 - 11:00 uur
Vrouwen
Wijkcentrum Hart van Meerdervoort

Dinsdag 29 maart
19:00 - 21:00 uur
Jongeren 12 t/m 20 jaar
Wijkcentrum Hart van Meerdervoort

Dinsdag 29 maart
15:30 - 16:30 uur
Jongeren
Gemeentehuis

Tijdens de vrouweninloop is de financieel
jongerenwerker van Diverz aanwezig voor
alle vragen over geld. Weet je niet waar je
terecht kunt met geldzaken of geldproblemen? Heb je moeite met de taal. Of
wil je budget tips om geld te besparen?
Kom dan naar de inloop.

De schulden escape is een leuk spel waarbij
de financieel jongerenwerker van Diverz je
meer leert over geldzaken en hoe je met
geld om kunt gaan. Je gaat aan de slag met
thema’s zoals budgetteren, de gevaren van
kansspelen, geldezels en schulden.

Veilig omgaan met je bankpas en geld is heel
belangrijk. De Rabobank geeft jongeren tips
zodat je weet hoe je met je veilig bankpas
om kunt gaan, veilig kunt pinnen en je bankrekening veilig kunt gebruiken. Meld je aan
via de mail nmp.van.donk@zwijndrecht.nl

Ouderen Financieel Veilig

Omgaan met geld

Regelen met 18 jaar

Woensdag 30 maart
10:30 - 12:00 uur
Ouderen, Volwassenen
Bibliotheek Walburg

Donderdag 31 maart
15:00 - 16:00 uur
Kinderen 8 t/m 12 jaar
Wijkcentrum Kubiek

Donderdag 31 maart
20:30 - 22:00 uur
Jongeren 12 t/m 20 jaar
Jongerencentrum Mikado

Ouderen zijn vaak afhankelijk van anderen
voor hun geldzaken en administratie. Helaas
wordt er ook misbruik van gemaakt. Deze
voorlichting is bedoeld om bewust te
worden van de risico’s en hoe je deze kunt
verkleinen of voorkomen. Georganiseerd
door Indigo Zuid-Holland-Zuid.

Tijdens de kidsclub van Kubiek gaat de
financieel jongerenwerker van Diverz, met
verschillende spel en denk vormen, aan de
slag met thema’s zoals zakgeld, sparen,
begroten en schulden. Spelenderwijs leer je
zo hoe je met geld om kunt gaan.

Wat moet je allemaal regelen als je 18 jaar
wordt? De financieel jongerenwerker van
Diverz gaat met jongeren in gesprek om ze
te helpen en tips te geven. Ook bespreken
we geldzaken, wat je moet doen als je op
jezelf wilt gaan wonen en waar je terecht
kunt met vragen en problemen.

Schulden Escape Game

The Money Race

Donderdag 31 maart
18:00 - 19:30 uur
Jongeren 12 t/m 20 jaar
Wijkcentrum ‘t Klankbord

Zaterdag 2 april
13:00 - 17:00 uur
Kinderen 8 t/m 12 jaar
Gemeentehuis

De schulden escape is een leuk spel waarbij
de financieel jongerenwerker van Diverz je
meer leert over geldzaken en hoe je met
geld om kunt gaan. Je gaat aan de slag met
thema’s zoals budgetteren, de gevaren van
kansspelen, geldezels en schulden.

The Money Race is een speurtocht voor
kinderen. Tijdens de speurtocht kom je langs
plekken waar je (fictief ) geld kunt winnen
of verliezen. Het team dat aan het einde het
meeste geld heeft wint een leuke prijs. Meld
je aan via de mail m.weening@diverz.info of
telefonisch via 06 17 96 49 84.

