
De energiecrisis, de inflatie, de steeds maar stijgende prijzen en kosten; het is een 
zware periode die ons allemaal treft. Voor veel mensen is de situatie echt nijpend en 
moeten alle zeilen bijgezet worden om het hoofd boven water te houden. 
 
Hoe kunnen we geld besparen, zijn er tips en handvatten hoe hiermee om te gaan?  
 
Jazeker! Onderstaand vind je zoveel mogelijk hulpinstanties waar buurtbewoners/gezinnen in Alkmaar 
hiervoor terecht kunnen. Check deze lijst steeds voor een update. 
 

• https://www.haltewerk.nl/ik-heb-geldzorgen Hier is info te vinden over onze Budgetwinkel, 
Formulierenpunt en andere handige tips en links. Ook kunnen inwoners zich aanmelden voor de gratis 
budgetcursus. Voor info: https://www.haltewerk.nl/hulp-bij-schulden/budgetcursus of kijk op 
www.haltewerk.nl voor alle overige informatie (en over Zaffier, de nieuwe naam van de organisatie per 1-1-
2023). 

 

• Er bestaan allerlei tegemoetkomingen. Soms meer dan men denkt. Via Bereken uw Recht van het Nibud 

kunnen mensen in een paar stappen berekenen op welke bedragen zij mogelijk recht hebben en waar dit 

aan te vragen: https://berekenuwrecht.nibud.nl/introductie 

 

• Voor hulpvragers en hulpverleners: de actie van BNN VARA en het programma Kassa: Ik red het niet meer. 

Met deze actie geeft BNNVARA een gezicht aan de ruim één miljoen Nederlanders die er alles aan doen om 

rond te komen, maar niet meer op kunnen boksen tegen de inflatie, energieprijzen en de hoge prijs van de 

boodschappen. 

https://www.bnnvara.nl/ikredhetnietmeer/artikelen/vraag 

 

• Buurtbewoners een handje helpen en tegelijkertijd voedselverspilling tegengaan? Stichting SoGoed zet zich 

in voor mensen met wat minder en draagt hiermee bij aan een groenere planeet: 

https://www.stichtingsogoed.nl/ 

 

• Voor hulp op diverse gebieden (je moet wel een account aanmaken): 

https://www.wehelpen.nl/NH/Alkmaar/profielen/ 

 

• Voor kinderen uit Alkmaarse gezinnen die thuis momenteel wat minder te besteden hebben organiseert 

Stichting Sport-Z feestjes voor kinderen van 7-14 jaar. 

 

• Ook op het informatieblad Financiën; ‘Geldzaken en Verzekeringen’, een bijlage uit de Sociale Kaart en met 

name gericht op mensen met een andere achtergrond en laaggeletterden, staan tips en links met 

verwijzingen naar organisaties. 

 

• Buurtkast in Wijkcentrum Mare Nostrum: iedereen die het nodig heeft mag iets meenemen uit de buurtkast, 

die aangevuld wordt door donateurs. Denk aan blikken soep, suiker, koffie, thee, rijst, crackers, pasta, of 

toiletartikelen. Denk ook aan anderen en neem alleen mee wat echt nodig is.  

 

• Wijkcentrum Daalmeer: in het damestoilet staat een kast met gratis maandverband en tampons. 

 

• Nog een mooi initiatief: de kinderwinterjassen-inzameling van wijkcentrum De Oever. Wil je hier meer over 

weten? Bezoek dan de kerstactiviteitenmarkt van het Centrum voor Jeugd en Gezin op 8 december, waar 

ook een stand van wijkcentrum De Oever zal zijn. 
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