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WIJ ZIJN ER 
VOOR JOU.

MEER INFORMATIE? 
Ben je geïnteresseerd in een van onze diensten, 
neem dan gerust contact met ons op. Wij 
staan voor je klaar om samen te bekijken welke 
ondersteuning goed bij je past. Wij stellen je een 
aantal vragen om te bepalen welke vrijwilliger je 
het beste kan helpen.

Alifa is de welzijnsorganisatie in Enschede.
Wij organiseren activiteiten, trainingen
en bijeenkomsten voor mensen van alle
leeftijden. We verbinden met mensen door
ze te coachen, uit te dagen, ondersteunen
en inspireren. We hopen zo kansen te 
creëren en levens positief te beïnvloeden. 

In Nederland zijn 6,7 miljoen vrijwilligers
actief. Vrijwilliger zijn is leuk, het is leerzaam
en er worden nieuwe contacten
gelegd. Iets goed doen voor een ander
geeft een heel goed gevoel. Er zijn 500
vrijwilligers verbonden aan Alifa. Een
groot deel hiervan zet zich in voor de
diensten voor senioren. Alifa probeert
goed te zorgen voor haar vrijwilligers.
Wij bieden opleidingen en trainingen,
maar ook ontspanningsmogelijkheden.
Vrijwilliger zijn is niet niks! 
 
Wil je vrijwilliger worden bij Alifa? 
Bijvoorbeeld bij onze financieel 
administratieve diensten? Bekijk dan onze 
website voor meer informatie!

WIE IS ALIFA?

ONZE VRIJWILLIGERS

Grip op je geld geeft een goed gevoel. Maar 
inzicht en overzicht is er niet altijd. Veel mensen 
krijgen te maken met geldzorgen. Alifa helpt bij 
budgetbeheer en zet samen met je stapjes om 
jouw financiële situatie weer op orde te krijgen. 
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Alifa is in de buurt. Dichtbij voor mensen van alle leeftijden. 
Heb je vragen of wil je overleggen? Je kan altijd binnenlopen 
bij één van de Wijkwijzers in Enschede om ons te vinden.  
Op www.alifa.nl vind je een overzicht van alle Wijkwijzers  
in de stad!

WAT KUNNEN WE 
VOOR JE BETEKENEN?

THUISADMINISTRATIE
 
Steeds meer mensen hebben het gevoel overspoeld  
te worden met brieven, rekeningen en formulieren.  
De medewerkers van onze Thuisadministratie helpen je 
bij het scheppen overzicht en gaan samen de papieren 
met je door. We zoeken het samen met je uit en orde-
nen de administratie.

In een kennismakingsgesprek brengt de coördinator  
van onze Thuisadministratie je situatie in kaart.  
We bekijken welke zaken bepalend zijn voor je finan-
ciële situatie. Het is belangrijk te weten wat er moet 
gebeuren en waar we naar toe moeten werken.  
Wat jij wilt staat hierin centraal. 

De coördinator koppelt je aan een vrijwilliger met  
veel kennis en kunde. Hij of zij gaat samen met je  
aan de slag zodat er weer overzicht komt en je voor  
de toekomst een mooie stap vooruit zet.  

De vrijwilliger en jij hebben regelmatig contact.  
Vind je de Nederlandse taal moeilijk? Ook dan kunnen 
wij helpen. Er zijn diverse vrijwilligers die ook andere 
talen spreken.

Mail met vragen of voor informatie naar thuisadmini
stratie@alifa.nl of bel met 053 480 12 00.

BUDGET ADVIES TEAM 
Heb je vragen over geld? De (ervarings)deskundigen van 
het Budget Advies team weten raad. In een persoonlijk 
gesprek kijken we naar jouw situatie en bepalen we hoe 
je het beste verder kunt.

In het eerste gesprek brengen we je situatie in kaart. 
We gaan op zoek naar jouw vraag. Soms is er een 
simpel antwoord en kunnen we je met een kort advies 
verder helpen. Soms is het nodig om een financieel 
overzicht te maken. Dit doen we in een tweede gesprek, 
waar je je bankafschriften mee naar toe neemt.

Hoeveel geld komt er binnen, hoeveel geld geef je uit  
en waar zou je slimme keuzes kunnen maken? Het kan 
ook zijn dat er schulden zijn of dreigen. Misschien vind 
je het lastig om een goede administratie bij te houden. 
In dat geval kijken we welke van onze partners jou er 
weer bovenop helpt in een langer traject.

Het Budget Advies Team is er om ervoor te zorgen dat 
je grip houdt op je geld, of je de grip weer terugkrijgt! 
Mail met vragen of voor informatie naar bat@alifa.nl  
of bel met 053 480 12 00.

Het Budget Advies Team is in 2017 opgericht om 
inwoners van Enschede preventief te ondersteunen op 
het gebied van financiën en schulden.

Soms is het nodig dat er gratis voedsel, kleding 
of andere materialen (Fonds Bijzondere Noden) 
aan jou of je gezin beschikbaar worden gesteld. 
Alifa kan een aanvraag voor je doen nadat 
is gebleken dat je in aanmerking komt. We 
helpen je graag. In een gesprek bespreken we 
je situatie en wat nodig is voor de aanvraag.

Mail met vragen of voor informatie naar  
bat@alifa.nl of bel met 053 480 12 00.

AANVRAAG VOEDSEL- EN/
OF KLEDINGBANK

Voor al 
je geld
vragen
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