
 
 
 
 

 
VroegSignaleren Twenterand is een initiatief van stichting Boot, stichting Manna en stichting 
Waypoint Twenterand. Wij, als stichtingen, hebben de handen ineen geslagen om op een 
informele manier bewustwording en openheid te creëren bij inwoners van Twenterand. Met 
dit project willen wij onze kennis delen omtrent het vroegtijdig signaleren van schulden, 
armoede en verslaving. Zowel offline als online. 

Wat we doen? 
Wij geloven dat vroegsignalering begint waar mensen zoals jij en ik een open oor en hart 
hebben voor mensen in hun omgeving. Maar het kan spannend zijn om het gesprek aan te 
gaan. Daarom willen we mensen toerusten zodat ze die stap wel maken en weten wat ze 
kunnen betekenen voor mensen in hun naaste omgeving. 

Hoe we dit doen? 

We bieden onze kennis aan in een online kenniscentrum en organiseren, online en offline, 

trainingen op het gebied van armoede, schulden en verslaving. Onderwerpen waar nog 

steeds een groot taboe op ligt. Dit taboe zorgt ervoor dat veel mensen niet op tijd aan de bel 

(durven) trekken; bang voor veroordeling. 

Dit taboe willen we doorbreken en we willen deze mensen de mogelijkheid geven om 

(anoniem) eerder hulp in te schakelen. 

door het geven van trainingen en het delen van kennis en materialen willen we een 

beweging op gang brengen van inwoners van Twenterand die hulp durven vragen en durven 

aanbieden! 

Voor wie? 
Of je nu ouder bent of leerkracht, buurvrouw, gastouder, jeugdwerker, mentor, grootouder, 
voorganger, of wat je rol ook is: er is altijd wel iemand in jouw buurt die kampt met 
armoede, schulden of verslaving. Maar helaas weten we vaak niet zo goed wat we er mee 
moeten doen, of wat we tegen mensen zouden kunnen zeggen.  
Door de krachten te bundelen en kennis en ervaringen te delen zorgen we met elkaar voor 
meer openheid, minder taboe en mensen die sneller om hulp durven vragen. Dit zorgt 
ervoor dat de mensen om wie wij geven, minder ver in de problemen komen.  
 

Ook jij kunt je aansluiten bij deze inspirerende beweging! Hoe? Door in je eigen omgeving 
mensen te versterken. Op www.vroegsignalerentwenterand.nl vind je allerlei (gratis) tips, 
tools, materialen, veel kennis en informatie om je op weg te helpen. Welkom bij de club! 
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