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Geld & subsidieboekje

Zakgeld, leergeld

Konsumenten Kontakt heeft, in samenwerking
met het CNV, een "Geld- en subsidieboekje"
samengesteld. Daarin worden zeventien regelingen uitgelegd die bestemd zijn voor mensen met een minimum inkomen, of iets daarboven.
Hoewel er juist voor mensen met een laag inkomen diverse subsidiemogeijkheden en (belastingfaciliteiten zijn, lopen velen honderden
guldens mis. Dit gebeurt door onbekendheid
met de regelingen, of omdat deze te ingewikkeld zijn. Het boekje bestaat uit vier delen.
Het eerste deel gaat over woonsubsidies
(huursubsidie, woonkostentoeslag, huurgewenning, verhuiskostenvergoeding, subsidie
voor woontussenvoorzieningen en bijstand
voor eigen huisbezitters).
Deel twee behandelt de studiekostenregelingen.
Het derde deel gaat in op regelingen die er zijn
voor mensen die ziek of gehandicapt zijn, of
,die door sociale omstandigheden extra kosten
woeten maken die ze niet kunnen betalen.
Het vierde en laatste deel gaat over teruggave
en kwijtschelding van belasting en fondsen
die er zijn voor mensen met grote, uitzichtloze
schulden. Het boekje verschijnt ook in het
Turks en hetbMarokkaans.

Het Nationaal lnstituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft een geheel nieuwe editie
van de brochure "Zakgeld, leergeld" uitgegeven.
De brochure bevat een aantal richtgetallen
voor zakgeldbedragen in de verschillende
leeftijdsgroepen. Ook kleedgeldbedragen en
extra bijverdiensten kornen in relatie tot het
zakgeld aan de orde.
De hoofdzaak bestaat echter uit praktische tips
om zakgeld niet als een vorm van liefdadigheid te zien, maar als een geschikt hulpmiddel
in de opvoeding tot financiele zelfstandigheid.
Leren omgaan met geld door middel van zakgeld is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Vandaar de titel: Zakgeld, leergeld.

Het Geld & subsidieboekje is te bestellen door
'(inclusief verzendkost.n.v. Konsumenten Konvan "Geld-

ningen.

De brochure kost f 5,- en is te bestellen door
overmaking ;van dit bedrag (onder vermelding
van "ZakgeM") op giro 368700 van het NC
BUD, Den Haag.
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