VOUWLIJN

Inloopspreekuur
Kenniscentrum

van Migrantenorganisaties

Ontmoeting en informatie

Locatie: De Nieuwe Silo
Elke vrijdag
van 14.00
tot 17.00 uur

Wijkgebouw De Nieuwe Silo
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp

Heeft u als migrant vragen of
problemen waar u zelf niet uitkomt?
Kom dan langs op het inloopspreekuur!

Heeft u als migrant vragen of problemen waar u zelf niet uitkomt? Voor hulp,
informatie en advies over zorg en andere onderwerpen kunt u als inwoner
van Haarlemmermeer nu wekelijks op vrijdagmiddag van 14.00-17.00 uur
terecht bij het inloopspreekuur/kenniscentrum in wijkgebouw De Nieuwe
Silo in Hoofddorp. Onze hulpverlening is vrijwillig, dichtbij en gratis.
Met dit spreekuur bieden wij u
de service zodat u snel, zonder
wachttijden, in eigen taal geholpen kan worden. Tevens heeft
deze middag de functie van een
ontmoetingsplek voor migranten
in Haarlemmermeer.
De medewerkers van diverse migrantenorganisaties gevestigd in
Haarlemmermeer, zijn aanwezig en helpen u wanneer het nodig is. Zo kunnen zij u helpen bij het omgaan met instanties, het invullen van formulieren
of bij het lezen en vertalen van brieven. Tevens kunnen zij u ondersteunen of
informeren over de mogelijkheden bij problemen op het gebied van bijvoorbeeld zorg of inkomen. Ook kunnen zij u adviseren wanneer u last heeft van
sombere gevoelens, geweld of eenzaamheid of als u uw administratie niet
op orde krijgt. Eenvoudige vragen komen hiervoor in aanmerking, voor ingewikkelde vragen kunnen wij u doorverwijzen naar Stichting Meerwaarde of
andere professionele organisaties.

WAAR:
Wijkgebouw De Nieuwe Silo,
Graan voor Visch 14302, 2132 VJ Hoofddorp

VOUWLIJN

Hulp bij u in de buurt...

Inloopspreekuur en kenniscentrum van
Migrantenorganisaties, ontmoeting en
informatie (MOI) in De Nieuwe Silo.
WANNEER:
Wekelijks op vrijdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur.
U kunt gewoon binnenlopen.

VOOR WIE:
Inwoners van Haarlemmermeer:
jongeren/jongvolwassenen (tot 23 jaar),
volwassenen (vanaf 23 jaar), ouderen/senioren.

AANBIEDERS:
• Stichting HLCH
• Moskee Arrahman
• TCCH
• SMOM
• Mevlana Turkije
• SISCCH
• Stichting Marhaba
• Stichting Pamir
• Stichting P-team
• Somalische stichting

