LANCERING WEEK VAN
HET EXTRAATJE010
23 november 2021
Centrale Bibliotheek Rotterdam

WAT Informatiemarkt over financiële toeslagen en kwijtscheldingen
VOOR WIE Rotterdammers van 55 jaar of ouder, die willen weten
op welke financiële extraatjes ze recht hebben en/of hulp willen bij
het aanvragen daarvan
WANNEER 23 november van 10 - 12 uur en 13 - 15 uur
WAAR Centrale Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110
KOSTEN Gratis
AANMELDEN Bel gratis naar 010 - 2816337, op maandag
of donderdag tussen 9 - 13 uur (vanaf 1 november) of mail
naar klantenservice@bibliotheek.rotterdam.nl en geef uw keuze
voor de ochtend of de middag door.
De Week van het Extraatje010 is een initiatief van
Netwerk Digitale Inclusie 55+, gemeente Rotterdam en andere partners.

INFORMATIE, HULP EN
ONTSPANNING
Op dinsdag 23 november gaat de allereerste Week van het
Extraatje010 van start met een informatiemarkt over financiële toeslagen
en kwijtscheldingen. In de Centrale Bibliotheek Rotterdam gaan Rotterdamse en landelijke organisaties met u in gesprek om te bepalen welke
extraatjes u kunt krijgen. Soms gaat het om wel een paar honderd euro
per jaar.
Omdat het systeem van aanvragen niet altijd makkelijk is, wordt u daarbij
ook geholpen. Waar mogelijk doen we dat gelijk in de bibliotheek.
In andere situaties bepalen we samen met u waar en wanneer u later in
de week geholpen kunt worden én wat u daarvoor
nodig hebt. Zo loopt u niet langer geld mis.
Week van het
Extraatje010
Ter afwisseling en ontspanning kunt u ook een
23 - 29 november 2021
aantal leuke spelletjes spelen en ontvangt u van
verschillende organisaties een aardigheidje.
Tijdens de hele Week van
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HULP BIJ:

● Bijzondere bijstand
● Kwijtschelding van de afvalstoffenheffing
● Het VGZ Rotterdampakket
(zorgverzekering)
● Het AOW-tegoed
● De Aanvullende Inkomensondersteuning voor AOW-gerechtigden

samen op welke extraatjes
u recht heeft. We noteren
vervolgens welke informatie u nodig heeft voor
de aanvraag en bepalen
waar en wanneer u het
best geholpen kunt worden.
Deze informatie krijgt u mee
naar huis, waarna u later
in de week bij u in de buurt
persoonlijk geholpen wordt
met uw aanvraag.

