
“Leuker kunnen
we het niet

maken!”

Tussen 1 maart en 1 mei
vraagt de belasting om je
belastingformulier weer in te
vullen.
Dat was ooit een hele stapel
papier.
Tegenwoordig gebeurt dat
vooral digitaal.
Veel mensen hebben daarbij
hulp nodig en die is er ook!
Allereerst: Zorg dat je de hele
papierwinkel, jaaropgaven,
bankafschriften enz. enz. bij je
hebt, als je de hulppost
bezoekt!
Landelijke Aangifte Dag
Op 11 maart 2023 organiseert
Stichting Belastingwinkel
Rotterdam (SBR), weer de
Landelijke Aangifte Dag (LAD) in
het Timmerhuis Rotterdam,
Halvemaanpassage 90 3011 DL
Rotterdam.
Tijdens de LAD helpen hun
medewerkers met het invullen
van aangiftes inkomsten-
belasting van mensen, die zich
bij hen hebben aangemeld en
een maximum inkomen
hebben van € 35.000.
De medewerkers zijn studenten
Fiscale Economie en Fiscaal
Recht aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam, die dit
vrijwillig doen.
Waar en hoe kun je je
aanmelden?
· Per telefoon: a.s. donderdag

van 10 tot 15.00 uur via
 010-408 2784

· Via de email: het emailadres
is:

lad@belastingwinkelrotterdam.nl
· Via de website:
www.belastingwinkelrotterdam.nl

Daar kun je een formulier
invullen.

Je krijgt van de Belastingwinkel
Rotterdam dan een afspraaktijd
van een half uur op.
Ze beginnen om 11.30 uur en
sluiten om 16.30 uur.
Zorg dat je precies op de aan
jou toegewezen tijd bent.
Zonder afspraaktijd heeft het
geen zin te gaan!

Dichtbij, in onze
wijk, kan
natuurlijk ook.

Elk jaar houdt Mohamed
Dahmani, kaderlid van de
FNV, via de bewoners-
vereniging Werkgroep Oud
Charlois (WOC) een
belastingspreekuur.
Dat gebeurt in de Wijkwinkel
van het Huis van de Wijk
Clemensstraat op de vrijdag-
ochtenden tussen 1 maart en 1
mei.

Ook dit jaar kunnen mensen,
die wonen binnen de postcodes
postcodes 3082 en 3087, hier
gebruik van maken.
Daarvoor dient u een afspraak
te maken via de
WOC-afspraken-telefoon:
06 20 18 30 65
Bereikbaar op:

· dinsdagochtend,
· donderdagochtend

en
· vrijdagochtend

van 10 uur tot 12 uur.

De FNV houdt op vrijdagmiddag
van 14 tot 15 uur een
inloopspreekuur (zonder
afspraak) voor werkers in de
schoonmaakbranch.

Op dinsdagavond van 19.00 –
20.30 uur is er spreekuur voor
alle FNV-leden op afspraak.
Leden van de vakbond dienen
daarvoor een afspraak te maken
via de centrale FNV telefoon

088 - 368 0 368
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Gezocht: kleding voor mannen, kinderen en ‘een maatje meer’
Iedereen die goede, schone
kleding over heeft, kan het
geven aan de Stichting
Kledingbank Rotterdam.
De kledingbank zorgt ervoor
dat het terecht komt bij
Rotterdammers, die het hard
nodig hebben!
Vooral gewild is kleding voor
mannen, baby’s, kinderen en
personen met grote maat (XL,
XXL en verder).
Deze kleding wordt minder
gegeven en de vraag is juist
groter.

Waar kan ik naar toe als ik
kleding wil doneren?
In Rotterdam Zuid zit ook een
vestiging van de kledingbank.
Deze vestiging zit vlakbij
winkelcentrum Rotterdam
Zuidplein, namelijk op
Strevelsweg 692.
Op dit moment zijn de
openingstijden van 10:00 tot
16:00 uur op dinsdag,
woensdag en donderdag.
Je kunt dan altijd langskomen
met je schone en niet
 beschadigde kleding.

Hoe kom ik in aanmerking
voor kleding?
Kleding van de kledingbank is
alleen voor mensen met
ernstige financiële problemen.
Denk daarbij aan mensen die in
de schuldsanering zitten of
helemaal niet rond kunnen
komen.
Deze problemen
kunnen ook tijdelijk zijn.
Maar hoe kom je dan aan
kleding?
1. Vraag een hulpverlener om

een verwijsbrief voor de
kledingbank.
voorbeeld: stap naar
je bewindvoerder, Antes,
huisarts of school toe.
Vraag aan hen om een
verwijsbrief.
Meer informatie en instruc-
ties voor de verwijsbrief
vindt de hulpverlener op:

https://www.kledingbank-
rotterdam.nl/hoe-werkt-het/

2. Laat de verwijsbrief door de
hulpverlener invullen en
uitprinten.
Let op: wijzig de verwijsbrief
niet.

3. Maak een afspraak via 06-
48723934.

4. Neem mee: een grote tas,
de verwijsbrief en een geldig
legitimatiebewijs,
bijvoorbeeld paspoort, ID of
rijbewijs (alleen voor
personen van 14 jaar en
ouder).

Wat doet de kledingbank?
In en rond Rotterdam leven
mensen die (tijdelijk) over
onvoldoende financiële middelen
beschikken
om zichzelf en hun kinderen te
kleden.
Stichting Kledingbank
Rotterdam zamelt goede
herbruikbare kleding in om deze
gratis aan hen te verstrekken.
Daarmee leveren wij niet alleen
een bijdrage aan de oplossing
van het armoedeprobleem. Door
het hergebruik en het
ontwerpen van kleding van
restanten, dragen we ook bij
aan het verduurzamen van de
kledingindustrie en het
tegengaan van verspilling.
(Deze tekst komt van:
https://www.kledingbank-
rotterdam.nl/)

Let op: ook leuk om
vintageparels te scoren
Een klein gedeelte van de
kleding wordt door de
kledingbank verkocht.
Dit is alleen kleding die
voldoende wordt gegeven.
Dus alleen kleding voor dames
van maat S, M en L.
Met deze opbrengsten wordt
gezorgd voor ondergoed en de
huur.
Een zeer goede bestemming.
Dus scoor je nieuwe outfit ook
eens op deze manier!

Als vrijwilliger aan de slag?
Je hebt iets met kleding, een
paar uur over per week en je wil
iets voor andere betekenen?
Als vrijwilliger kan je zeker veel
betekenen bij de kledingbank.
Zo kan je kleding sorteren en in
de winkel mensen helpen.
Let op: als je kleding wil
sorteren, moet je goed trappen
op kunnen lopen.

Adres:
Stichting Kledingbank
Rotterdam ‘Past op Zuid’
06-48723934
Strevelsweg 692
3083 AR ROTTERDAM
Openingstijden: van 10:00 tot
16:00 uur op dinsdag,
woensdag en donderdag
Lees verder op:
www.kledingbank-rotterdam.nl


