
BIJSTAND VOOR BURGERS
Deze vormen van bijstand zijn enkel bedoeld
voor mensen (al of niet reeds geholpen door
het OCMW) die moeilijkheden ondervinden die
verband houden met de gezondheidssituatie.
Om u bijstand te kunnen verlenen, zal het
OCMW om ondersteunende documenten
vragen.

TELEFOON
Permanentie elke
woensdag van 13.30
uur tot 15.30 uur
Tel. : 02/482 13 99

ADRES
De Selliers de
Moranvillelaan, 91
1082
Sint-Agatha-Berchem

OPENINGS-
UREN

E-MAIL
infocovid@cpas-
ocmwberchem.brussels

Tram 19 – Vereman
Tram 82 – Schweitzer of
Alcyons
Bus 20 of 87 – Broek

WIE
CONTACTEREN? 

TOEGANKELIJKHEID

COVID-19

Hulp aan burgers van 
Sint-Agatha-Berchem die

getroffen zijn door de
coronaviruscrisis.

 
Verantwoordelijke uitgever: J-F Culot, voorzitter van het OCMW-
 De Selliers de Moranvillelaan, 91 - 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Niet op de openbare weg gooien.

KOMT U IN
AANMERKING

VOOR SOCIALE
BIJSTAND?

 
 

Alleen op afspraak!



Alle personen die op het grondgebied van
de gemeente Sint-Agatha-Berchem
verblijven en die financiële, psychosociale
of familiale moeilijkheden ondervinden.
 Als de huidige gezondheidscrisis helaas
een negatieve invloed heeft op uw situatie,
dan zijn wij er om u te helpen!

Bijvoorbeeld: u heeft een deel van uw
inkomen verloren of u moet extra kosten
maken, u bent een werknemer uit de
deeleconomie, deeltijds tewerkgesteld, een
werkstudent, een zelfstandige, u heeft een
handicap, u werkt in de culturele en/of de
evenementensector.

BASISBEHOEFTES

BIJSTAND BIJ DIGITALE
TOEGANKELIJKHEID

Financiële tussenkomst voor de aankoop van
een PC of een tablet en voor een
internetabonnement in het kader van bijles
(secundair en hoger onderwijs).
 Begeleiding en training in online procedures.

MEDISCHE HULP

ENERGIEONDERSTEUNING

Tenlasteneming van de kosten van erkende
professionele tussenpersonen in geval van
huiselijk geweld, intrafamiliaal geweld,
angstproblemen, psychiatrische stoornissen,
isolement, enz.

Voedselhulp, interventie voor de aankoop
van kleding, bril, transportkosten, enz.

HULP VOOR GEZINNEN IN
MOEILIJKHEDEN

Rekeningen voor water, gas, elektriciteit,
bijstand, sociale en budgettaire begeleiding.

Tenlasteneming van medische kosten:
consultaties, geneesmiddelen,
ziekenhuisrekeningen, aankoop van
maskers, gel, enz.

BIJSTAND BIJ
HUISVESTING

VOOR WIE ?

PSYCHOSOCIALE HULP

FINANCIËLE HULP

Huur, diverse kosten, enz.

VOOR WELKE

INTERVENTIES?

Voor onbetaalde rekeningen als gevolg van
verminderde inkomsten, schuldbemiddeling,
enz.

Tussenkomst in de kosten van schoolmateriaal,
opleidingen en buitenschoolse activiteiten,
 voor de inschrijving in een sportclub, kosten 
voor logopedie, psychomotorische kosten, enz.


