
Verbiststraat 88
1210 Sint-Joost-ten-Node

direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be
02/220.29.69 – 02/220.24.11

Bereikbaarheid

Metro: Madou
Bus: 29 (Clovis);

61 (Steurs);
63 (Sint-Joost)

Onthaal

Van maandag tot vrijdag
Van 8.45 tot 11.45

Of via ons callcenter
0800 35 254

Open 7d/7
Van 8.30 tot 16.30

Hulp voor de bewoners
van Sint-Joost die

getroffen worden door
de crisis COVID-19

Het OCMW van Sint-Joost kan
financiële, materiële, sociale,

medische, psychologische, ... hulp
verlenen aan personen die hun
dagelijkse uitgaven niet meer

kunnen betalen omwille van de
crisis rond het coronavirus.

COVID-19
HEB JE RECHT OP

MAATSCHAPPELIJKE
HULP?

BIJ WIE KUN JE TERECHT?
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Met de steun van de GGC

OCMW VAN SINT-JOOST



VOOR WIE?

Deze steun is niet enkel
toegankelijk voor de leefloners
maar is bedoeld voor iedereen
die de gevolgen ervaart van de

Covid-19-crisis.

Bijvoorbeeld: bepaalde
werknemers die een deel van
hun inkomen verloren zijn of

die bijkomende uitgaven
hebben, werknemers uit de

deeleconomie, deeltijds
tewerkgestelde werknemers,
jobstudenten, zelfstandigen,
personen met een handicap,

werknemers uit de culturele en
de evenementensector, …

Deze hulp zal verleend worden
aan personen in nood na een

individuele analyse.

VOOR WELKE TUSSENKOMSTEN?

VOEDSELHULP

Voedselcheques ter waarde van 50 tot 100
euro, attest voor de sociale
kruidenierswinkel, …

HULP BIJ HUISVESTING

Huurgelden en kosten (tijdens de COVID-
19-crisis) met uitzondering van de
huurwaarborg, meubilair, ...

HULP INZAKE ENERGIE

Facturen voor water, gas en elektriciteit,
huishoudelijke apparaten, …

HULP INZAKE GEZONDHEID

Tussenkomst in medische en
psychologische kosten: consultaties,
medicijnen, ziekenhuisrekeningen, …

HULP INZAKE DIGITALE
TOEGANKELIJKHEID

Aankoop van informaticamateriaal in
het kader van de schoolbegeleiding
(middelbaar onderwijs en hogere
studies);

in het kader van een vorming;

voor studenten: betaling van
installatiekosten en
internetabonnement, ...

INCIDENTELE HULP

Voor onbetaalde facturen door een daling
van de inkomsten, schuldbemiddeling, …

HULP VOOR KLEINE KINDEREN
EN CULTURELE ACTIVITEITEN

Tussenkomst in de kosten voor
buitenschoolse stages en activiteiten;

de inschrijving in sportclubs;

de inschrijving voor taalcursussen, de
begeleiding;

activiteiten met onze interculturele
bemiddelaars;

artikel 27, boekcheques, …

PSYCHOSOCIALE HULP

Tussenkomst in de kosten van professionals
erkend voor de behandeling van
partnergeweld, problemen inzake angst,
psychiatrische problemen, ...


