
 
 
 
 
 
 
 

ቁጽሪ ስልኪ፥ 088 - 00 75 000 
www.meewering.nl 

ቁጽሪ ስልኪ፥ 088 - 00 75 000 
www.meewering.nl 01

-2
02

1 

ብዛዕባ ፋይናስያዊ ሓገዝ ዝምልከታ ናይ ኢንተርነት ገጻት 
www.jeugdfondssportencultuur.nl 
ማዕከን መንእሰያት ስፖርትን ባህልን (Jeugdfonds Sport & 

Cultuur)  ንናይ ሙዚቃ ትምህርቲ፡ ኣባልነት ናይ ስፖርት ማሕበር፡ ናይ 

ስፖርቲ ናውትን ክዳንን ወጻኢታት ኣብ ምኽፋል ይሕግዝ።  ተጸዋዒ ኣካል፦ 

ኒኮሌት ብላይስማ  

ኣሃዱ ስፖርታዊ ኣገልግሎት ቨስት ፍሪስላንድ  
ኢሜይል፦ nbijlsma@teamsportservice.nl  

0229 - 28 77 00  

 

www.leergeldwestfriesland.nl 
እዚ ማሕበር፡ ንኣብ ክሊ ዕድመ 4 ክሳብ 18 ዓመት ዘለዉ ህጻናት፡ ኣብ ናይ 

ቤት ትምህርቲ ዑደት፡ ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ ወይ ድማ ስፖርቲ ንምንጣፍ 

ሓገዝ የበርክት።  ኣስተውዕል፡  
ናብ’ዚ “ሊርኸልድ” (Leergeld) ከተመልክት ትኽእል፡ ፈለማ እቲ 

ብምምሕዳር ዝዳሎ ሓገዛት ምስ ተጠቐምካሉ ጥራሕ እዩ።  
 
ተግባራዊ ሓገዝ 
 
ምሓሃ ሓገዝ ቨስት-ፍሪሰከርከን 

ኣብ ግዜ ቅልውላው ሓገዝ የበርክት፡ ጸገምካ ይሰምዕን ኣብ ከበድቲ ኩነታት 

ድማ ሓገዝ ይህብ።  ናጻ ፋይናስያዊ ሓገዝ።   
ቁጽሪ ስልኪ፥ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 11  

ስልኪ ቁጽሪ፦ 0229-271684 

hwk@hulpverleningwestfriesekerken.nl 

www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 

 

ማሕበር ናውቲ ዕሸላት (Stichting Babyspullen) 

ብናጻ፡ ንዕሸላት ዝኸውን መባእታዊ ነገራት።  ኣብ 
www.stichtingbabyspullen.nl ተወከስ 

 

ማሕበር “ ደ ያሪኸ ዮብ” Stichting Jarige Job 

ንገዛን ቤት ትምህርትን ዝኽከውን ናጻ ናይ ዕለተ ልደት ህያብ ሕተት።   
ንኣብ ክሊ ዕድመ ካብ 4 ክሳብ 12 ዓመት ዘለዉ ካብ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም 

ስድራ ዝመጹ ህጻናትን።  
ኣብ www.stichtingjarigejob.nl ተወከስ።   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ባንካ ክዳውንቲ “ ደ ድሪ መስኮቲርስ” (Kledingbank de 3 

Musketiers Medemblik)    

ናጻ ክዳውንቲ፡ ጫማታትን ቦራሱን።  
ዝኽፈተሉ ሰዓት፦ ሰኑይ፡ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 12፥ ረቡዕን ዓርብን ካብ 

ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 11.30 

ቦታ፦ ጎደና Almereweg 36, መደምብሊክ 

 

ባንካ መግቢ ቨስት ፍሪስላንድ (Voedselbank West-Friesland) 

ንናጻ ኣስፔዛ 
ኣብ www.voedselbankwf.nl ተወከስ  

- ፋይናንስያዊ ሕጋጋትን  
ተግባራዊ ሓገዝንንስድራቤታት  
ውሑድ ኣታዊ ዘለዎም 2021 
 

“ኣለ ኪንድረን ዶአን ሜ!”  
(Alle kinderen doen mee!) 



 

 

 

 

ከም ወላዲ መጠን፡ ንውላድካ ብዙሕ ወጻኢታት ትገብረሉ ኢኻ።  ንደቅኻ 
ዘድልዮም ክትቅርበሎም ዘኽእል እኹል ኣታዊ የብልካን? ፋይናስያዊ ሓገዝ 
ትረኽበበሎም ብዙሓት ተኽእሎታትን ሕግታትን ኣለዉ።  ብተወሳኺ፡ 
ተግባራዊ ሓጋዝ ዘበርክታ ትካላትን’ውን ኣለዋ።  ንዕአን ከይተሰከፍካ 
ተወከሰን።  ንኸምኡ ዕላማ እየን ዝንቀሳቐሳ።    
 
ኣብ’ዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ፡ እዚ ዝስዕብ ክትረክብ ኢኻ፦  

• ኣብ ምምሕዳር መደምብሊክ ዝስረሓሎም ሕግታታት ዝዋሃቡ 
ፋይናንስያዊ ሓገዛትን።  

• ብዛዕባ ገንዘባዊ ጉዳያት  
ሕቶታት ምስ ዝህልዉ ሓገዝ ዘበርክታ 
ብዛዕባ ገንዘባዊ ጒዳያት 

• ናይ ፋይናንስ ሓገዝ ንምርካብ ክትውከሰን ትኽእል ናይ 
ኢንተርነት ገጻት፦  
- ስፖርትን ባህልን 
- ማሕበር ሊር ኸልድ ቨስት ፍሪስላንድ  

• ተግባራዊ ሓገዛት ዘበርክታ ትካላት 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

ንህጻናት ዝወሃብ ሓገዝ ካብ ምምሕዳር መደምብሊክ   
 
ቤት ትምህርቲ 
እቲ ቦኽሪ ውላድካ ናብ 6ይ ክፍሊ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዝኸደ ምስ 
ዝኸውን፡ ንምዕዳግ ኮምፒተር ላፕቶ ወይ ድማ ታብሌት ዝኸውን ገንዘብ 
ክትወስድ ትኽእል (ነቶም ረቛሒታት ካብ ምምሕዳር ተወከሶም)  ንነፍስ 
ወከፍ ስድራ፡ ሓንቲ ፕሪንተር ትግዘኣላ።   
 

ውላድካ ካብ 8ይ ክፍሊ ናብ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓሊፉ? 364 
ኤውሮ፡ ንመግዝኢ ብሽክለታ፡ ናውቲ ትምህርቲ ወይ መጽንዒ ጣውላ ክትሓትት 
ትኽእል።  
 
ክሳብ 18 ዓመት ዘለዉ ህጻናት፡ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝተወሰነ መጠን ገንዘብ 

ንናይ ወላዲ እጃም፡ ናይ ቤት ትምህርቲ ጉዕዞ እንተላይ/ወይ ናይ መዛንግዒ 
ሽርሽር መኽፈሊ ዝኸውን ይዳሎ። ንኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ 
ህጻናት፡ እዚ መጠን 125 ኤውሮ እዩ።  ንኣብ ማእከላይ ደረጃ ዘለዉ 
ህጻናት፡ እዚ መጠን 182 ኤውሮ እዩ።  

 
ብተወሳኺ፡ ኣብ ዓመት፡ ካብ 253 ኤውሮ ዘይበዝሕ፡ ንሓገዝ ዕዮ ገዛን 
ተወሳኺ ትምህርትን ክትሓትት ትኽእል።   
 
ምሕንባስ 
ን ኣብ ክሊ ዕድመ 4 ክሳብ 18 ዓመት ዘለዉ ህጻናት፡ ንምምጻእ A ን B ን 
ናይ ምሕምባስ ዲፕሎማ፡ ካብ 624 ኤውሮ ዘይበዝሕ ሓገዝ ክትሓትት 
ትኽእል።   
 
ናይ ዕረፍቲ ግዜ 
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት፡ ንውላድካ ናብ ሲነማ ወይ መሕምበሲ ቦታ ንምኻድ 
ዘኽእል መጠን ገንዘብ ክትወስድ ትኽእል።  ኣብ ክሊ ዕድመ ካብ 0 ክሳብ 4 

ዓመት ዘለዉ ድማ፡ እዚ መጠን 156 ኤውሮ እዩ።  ኣብ ክሊ ዕድመ 4 ክሳብ 

18 ዓመት ዘለዉ ድማ፡ እዚ መጠን 182 ኤውሮ እዩ።   
ብዛዕባ እዞም ሕግታታ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ መርበብ ገጽ ተወከስ 
www.medemblik.nl/ kindregelingen ምስቶም ሰብ ሞያ ፍሉይ 

ድጎማ (Bijzondere Bijstand) ርክብ ግበር፦ 

wwb@medemblik.nl of 0229 - 85 60 00። 
 
 
 
 
 

 
 
ሓገዝ ኣብ ጉዳይ ገንዘብ  
ዝተፈላላያ ትካላት ኣለዋ ንዓኻ  ኣብ ጉዳይ ገንዘብ ሓገዛት ዘበርክታልካ።  እዘን 
ትካላት፡ ኣየኖት ሕግታት እዮም ዘለዉ ክሕብራኻ ይኽእላ።  መሰል ምዝ 
ስህልወካ ድማ መዓስን ኣየንን መሰል ከምዘለካ ይሕብራኻ።   

 

እዘን ትካላት ንሕቶኻ ብስቱር ይሕዝኦ።  ስለ’ዚ፡ ምስአን ርክብ ካብ ምግባር 

ኣይትቆጠብ። ንዓኻ ዝያዳ ክሕግዛኻ እየን ዝንቀሳቐሳ! 

 

ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ቤት ትምህርቲ  
ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ቤት ትምህርቲ፡ (ፋይናስያዊ) ሓገዛት ኣብ ትሓተሉ 

እዋን ክተሓባበረካ ይኽእል።  ብመንግዲ ውሽጣዊ ኣላዪ ናይ ቤት 

ትምህርትኻ ኣቢልካ፡ ምስ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ቤት ትምህርቲ ክትራኸብ 

ትኽእል።   
 
ሓገዝ ዕዳ መደምብሊክ 
ምምሕዳር መደምብሊክ፡ ኣብ ጉዳይ ዕዳን ናይ ገንዘብ ሻቕሎትን፡ ከም 
ኡ’ውን ፋይናስያዊ ጉዳያትክ ኣብ ምስራዕ ሓገዝ የበርክት።  ንዝያዳ ሓበሬታ፡ 

ናብ  0229 - 85 60 00 ደቅል  (ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጠውቕ) ኢሜይል: 

schuldhulpverlening@medemblik.nl ወይ ድማ 

www.medemblik.nl/zorg-werk- ተወከስ 

ከምኡ’ውን inkomen/hulp-bij-schulden-aanvragen ተወከስ።   

 

“ስታርት ፑንት ኸልድ ዛከን”  
ሓበሬታ ብዛዕባ ውጥን ገንዘብ (“Geldplannen”) ከም “ ህጻናትን 

ገንዘብን” (“Rondkomen met kinderen”) ዝብሉ ዛዕባታትኣብ 

www.startpuntgeldzaken.nl/medemblik ክትረክብ ትኽእል።  

ብተወሳኺ፡ ዝርዝር ናይ ካልኦት ፋይናንስያዊ ሓገዛት ትረኽበሎም 

ተኽእሎታት ክትረክብ ትኽእል።   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“ሜ ኤን ደ ቨሪንግ ቡጀት ባዲስ” (MEE & de Wering Budget 

buddy’s) 
እቶም ብ “ባጀት ባዲስ” (BudgetBuddy’s) ዝፍለጡ፡ ንዓኻ ኣብ 

ምሕደራን ምንዳይ መፍትሕታትን ዝተሓባበሩኻ ወለንተኛታት እዮም። 

ንስም፡ ሞያዊ ሓገዝ ናብ ክትረኽበሉ ትኽእል ቦታ ይሕብሩኻን ፋይናንስያዊ 

ሓገዝ ክትረክብ መሰል ኣለካ እንተኾይኑ ድማ ይርእዩ። 

ፋይናስያዊ ሓገዝ።  

ተጸዋዒ ኣካል፦ ኣንድረ ብይልስማ፡ 
MEE & de Wering. ቁጽሪ ስልኪ፥ 088 - 00 75 140  

ኤሜይል a.bijlsma@meewering.nl ።  

 
ኣብ ግዜ ዕዳ ዝተሓባበር መሓዛ ቨስት-ፍሪስላንድ 

እዞም መሓዙት፡ ክተሓባበሩኻን ኣብ ኣጸጋሚ ናይ ዕዳ ኩነታት ድማ ምኽሪ 

ዝህቡን ኮይኖም፡ ኣብ ፋይናስያዊ ምሕደራን ምምርቓሕ ኣታዊታትካን 

ይተሓጋገዙ።   
ኣተሓባበርቲ ናይ SHM WF: 

ስልኪ ቁጽሪ፦ 06-16 05 77 41 / 06-45 92 15 29 

ኢሜይል፦ info@schuldhulpmaatje-wf.nl 

 

“ፎርሙሊረን ቢርኻደ” (Formulierenbrigade) 
ትካል “ፎርሙሊረን ቢርኻደ” ፡ ደባቤታት ኣብ ምንባብን መሕትታት ኣብ 

ምምላእን ይተሓጋገዘካ።  
ኣብ መደምብሊክን ቮኽኑምን ዘሎ ኣብያተ-ጽሕፈቶም ክትከይድ ትኽእል።   

መርበብ ገጾም ድማ ተወከስ፡ www.formulierenbrigadewf.nl   

ስልኪ ቁጽሪ፦ 0229-576416 
 

 

ፋይናንስያዊ ሕጋጋትን ግብራዊ ሓገዛትን  
 



 

 

 

 

ከም ወላዲ መጠን፡ ንውላድካ ብዙሕ ወጻኢታት ትገብረሉ ኢኻ።  ንደቅኻ 
ዘድልዮም ክትቅርበሎም ዘኽእል እኹል ኣታዊ የብልካን? ፋይናስያዊ ሓገዝ 
ትረኽበበሎም ብዙሓት ተኽእሎታትን ሕግታትን ኣለዉ።  ብተወሳኺ፡ 
ተግባራዊ ሓጋዝ ዘበርክታ ትካላትን’ውን ኣለዋ።  ንዕአን ከይተሰከፍካ 
ተወከሰን።  ንኸምኡ ዕላማ እየን ዝንቀሳቐሳ።    
 
ኣብ’ዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ፡ እዚ ዝስዕብ ክትረክብ ኢኻ፦  

• ኣብ ምምሕዳር መደምብሊክ ዝስረሓሎም ሕግታታት ዝዋሃቡ 
ፋይናንስያዊ ሓገዛትን።  

• ብዛዕባ ገንዘባዊ ጉዳያት  
ሕቶታት ምስ ዝህልዉ ሓገዝ ዘበርክታ 
ብዛዕባ ገንዘባዊ ጒዳያት 

• ናይ ፋይናንስ ሓገዝ ንምርካብ ክትውከሰን ትኽእል ናይ 
ኢንተርነት ገጻት፦  
- ስፖርትን ባህልን 
- ማሕበር ሊር ኸልድ ቨስት ፍሪስላንድ  

• ተግባራዊ ሓገዛት ዘበርክታ ትካላት 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

ንህጻናት ዝወሃብ ሓገዝ ካብ ምምሕዳር መደምብሊክ   
 
ቤት ትምህርቲ 
እቲ ቦኽሪ ውላድካ ናብ 6ይ ክፍሊ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዝኸደ ምስ 
ዝኸውን፡ ንምዕዳግ ኮምፒተር ላፕቶ ወይ ድማ ታብሌት ዝኸውን ገንዘብ 
ክትወስድ ትኽእል (ነቶም ረቛሒታት ካብ ምምሕዳር ተወከሶም)  ንነፍስ 
ወከፍ ስድራ፡ ሓንቲ ፕሪንተር ትግዘኣላ።   
 

ውላድካ ካብ 8ይ ክፍሊ ናብ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓሊፉ? 364 
ኤውሮ፡ ንመግዝኢ ብሽክለታ፡ ናውቲ ትምህርቲ ወይ መጽንዒ ጣውላ ክትሓትት 
ትኽእል።  
 
ክሳብ 18 ዓመት ዘለዉ ህጻናት፡ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝተወሰነ መጠን ገንዘብ 

ንናይ ወላዲ እጃም፡ ናይ ቤት ትምህርቲ ጉዕዞ እንተላይ/ወይ ናይ መዛንግዒ 
ሽርሽር መኽፈሊ ዝኸውን ይዳሎ። ንኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ 
ህጻናት፡ እዚ መጠን 125 ኤውሮ እዩ።  ንኣብ ማእከላይ ደረጃ ዘለዉ 
ህጻናት፡ እዚ መጠን 182 ኤውሮ እዩ።  

 
ብተወሳኺ፡ ኣብ ዓመት፡ ካብ 253 ኤውሮ ዘይበዝሕ፡ ንሓገዝ ዕዮ ገዛን 
ተወሳኺ ትምህርትን ክትሓትት ትኽእል።   
 
ምሕንባስ 
ን ኣብ ክሊ ዕድመ 4 ክሳብ 18 ዓመት ዘለዉ ህጻናት፡ ንምምጻእ A ን B ን 
ናይ ምሕምባስ ዲፕሎማ፡ ካብ 624 ኤውሮ ዘይበዝሕ ሓገዝ ክትሓትት 
ትኽእል።   
 
ናይ ዕረፍቲ ግዜ 
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት፡ ንውላድካ ናብ ሲነማ ወይ መሕምበሲ ቦታ ንምኻድ 
ዘኽእል መጠን ገንዘብ ክትወስድ ትኽእል።  ኣብ ክሊ ዕድመ ካብ 0 ክሳብ 4 

ዓመት ዘለዉ ድማ፡ እዚ መጠን 156 ኤውሮ እዩ።  ኣብ ክሊ ዕድመ 4 ክሳብ 

18 ዓመት ዘለዉ ድማ፡ እዚ መጠን 182 ኤውሮ እዩ።   
ብዛዕባ እዞም ሕግታታ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ መርበብ ገጽ ተወከስ 
www.medemblik.nl/ kindregelingen ምስቶም ሰብ ሞያ ፍሉይ 

ድጎማ (Bijzondere Bijstand) ርክብ ግበር፦ 

wwb@medemblik.nl of 0229 - 85 60 00። 
 
 
 
 
 

 
 
ሓገዝ ኣብ ጉዳይ ገንዘብ  
ዝተፈላላያ ትካላት ኣለዋ ንዓኻ  ኣብ ጉዳይ ገንዘብ ሓገዛት ዘበርክታልካ።  እዘን 
ትካላት፡ ኣየኖት ሕግታት እዮም ዘለዉ ክሕብራኻ ይኽእላ።  መሰል ምዝ 
ስህልወካ ድማ መዓስን ኣየንን መሰል ከምዘለካ ይሕብራኻ።   

 

እዘን ትካላት ንሕቶኻ ብስቱር ይሕዝኦ።  ስለ’ዚ፡ ምስአን ርክብ ካብ ምግባር 

ኣይትቆጠብ። ንዓኻ ዝያዳ ክሕግዛኻ እየን ዝንቀሳቐሳ! 

 

ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ቤት ትምህርቲ  
ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ቤት ትምህርቲ፡ (ፋይናስያዊ) ሓገዛት ኣብ ትሓተሉ 

እዋን ክተሓባበረካ ይኽእል።  ብመንግዲ ውሽጣዊ ኣላዪ ናይ ቤት 

ትምህርትኻ ኣቢልካ፡ ምስ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ቤት ትምህርቲ ክትራኸብ 

ትኽእል።   
 
ሓገዝ ዕዳ መደምብሊክ 
ምምሕዳር መደምብሊክ፡ ኣብ ጉዳይ ዕዳን ናይ ገንዘብ ሻቕሎትን፡ ከም 
ኡ’ውን ፋይናስያዊ ጉዳያትክ ኣብ ምስራዕ ሓገዝ የበርክት።  ንዝያዳ ሓበሬታ፡ 

ናብ  0229 - 85 60 00 ደቅል  (ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጠውቕ) ኢሜይል: 

schuldhulpverlening@medemblik.nl ወይ ድማ 

www.medemblik.nl/zorg-werk- ተወከስ 

ከምኡ’ውን inkomen/hulp-bij-schulden-aanvragen ተወከስ።   

 

“ስታርት ፑንት ኸልድ ዛከን”  
ሓበሬታ ብዛዕባ ውጥን ገንዘብ (“Geldplannen”) ከም “ ህጻናትን 

ገንዘብን” (“Rondkomen met kinderen”) ዝብሉ ዛዕባታትኣብ 

www.startpuntgeldzaken.nl/medemblik ክትረክብ ትኽእል።  

ብተወሳኺ፡ ዝርዝር ናይ ካልኦት ፋይናንስያዊ ሓገዛት ትረኽበሎም 

ተኽእሎታት ክትረክብ ትኽእል።   
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“ሜ ኤን ደ ቨሪንግ ቡጀት ባዲስ” (MEE & de Wering Budget 

buddy’s) 
እቶም ብ “ባጀት ባዲስ” (BudgetBuddy’s) ዝፍለጡ፡ ንዓኻ ኣብ 

ምሕደራን ምንዳይ መፍትሕታትን ዝተሓባበሩኻ ወለንተኛታት እዮም። 

ንስም፡ ሞያዊ ሓገዝ ናብ ክትረኽበሉ ትኽእል ቦታ ይሕብሩኻን ፋይናንስያዊ 

ሓገዝ ክትረክብ መሰል ኣለካ እንተኾይኑ ድማ ይርእዩ። 

ፋይናስያዊ ሓገዝ።  

ተጸዋዒ ኣካል፦ ኣንድረ ብይልስማ፡ 
MEE & de Wering. ቁጽሪ ስልኪ፥ 088 - 00 75 140  

ኤሜይል a.bijlsma@meewering.nl ።  

 
ኣብ ግዜ ዕዳ ዝተሓባበር መሓዛ ቨስት-ፍሪስላንድ 

እዞም መሓዙት፡ ክተሓባበሩኻን ኣብ ኣጸጋሚ ናይ ዕዳ ኩነታት ድማ ምኽሪ 

ዝህቡን ኮይኖም፡ ኣብ ፋይናስያዊ ምሕደራን ምምርቓሕ ኣታዊታትካን 

ይተሓጋገዙ።   
ኣተሓባበርቲ ናይ SHM WF: 

ስልኪ ቁጽሪ፦ 06-16 05 77 41 / 06-45 92 15 29 

ኢሜይል፦ info@schuldhulpmaatje-wf.nl 

 

“ፎርሙሊረን ቢርኻደ” (Formulierenbrigade) 
ትካል “ፎርሙሊረን ቢርኻደ” ፡ ደባቤታት ኣብ ምንባብን መሕትታት ኣብ 

ምምላእን ይተሓጋገዘካ።  
ኣብ መደምብሊክን ቮኽኑምን ዘሎ ኣብያተ-ጽሕፈቶም ክትከይድ ትኽእል።   

መርበብ ገጾም ድማ ተወከስ፡ www.formulierenbrigadewf.nl   

ስልኪ ቁጽሪ፦ 0229-576416 
 

 

ፋይናንስያዊ ሕጋጋትን ግብራዊ ሓገዛትን  
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ብዛዕባ ፋይናስያዊ ሓገዝ ዝምልከታ ናይ ኢንተርነት ገጻት 
www.jeugdfondssportencultuur.nl 
ማዕከን መንእሰያት ስፖርትን ባህልን (Jeugdfonds Sport & 

Cultuur)  ንናይ ሙዚቃ ትምህርቲ፡ ኣባልነት ናይ ስፖርት ማሕበር፡ ናይ 

ስፖርቲ ናውትን ክዳንን ወጻኢታት ኣብ ምኽፋል ይሕግዝ።  ተጸዋዒ ኣካል፦ 

ኒኮሌት ብላይስማ  

ኣሃዱ ስፖርታዊ ኣገልግሎት ቨስት ፍሪስላንድ  
ኢሜይል፦ nbijlsma@teamsportservice.nl  

0229 - 28 77 00  

 

www.leergeldwestfriesland.nl 
እዚ ማሕበር፡ ንኣብ ክሊ ዕድመ 4 ክሳብ 18 ዓመት ዘለዉ ህጻናት፡ ኣብ ናይ 

ቤት ትምህርቲ ዑደት፡ ናይ ሙዚቃ ትምህርቲ ወይ ድማ ስፖርቲ ንምንጣፍ 

ሓገዝ የበርክት።  ኣስተውዕል፡  
ናብ’ዚ “ሊርኸልድ” (Leergeld) ከተመልክት ትኽእል፡ ፈለማ እቲ 

ብምምሕዳር ዝዳሎ ሓገዛት ምስ ተጠቐምካሉ ጥራሕ እዩ።  
 
ተግባራዊ ሓገዝ 
 
ምሓሃ ሓገዝ ቨስት-ፍሪሰከርከን 

ኣብ ግዜ ቅልውላው ሓገዝ የበርክት፡ ጸገምካ ይሰምዕን ኣብ ከበድቲ ኩነታት 

ድማ ሓገዝ ይህብ።  ናጻ ፋይናስያዊ ሓገዝ።   
ቁጽሪ ስልኪ፥ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 11  

ስልኪ ቁጽሪ፦ 0229-271684 

hwk@hulpverleningwestfriesekerken.nl 

www.hulpverleningwestfriesekerken.nl 

 

ማሕበር ናውቲ ዕሸላት (Stichting Babyspullen) 

ብናጻ፡ ንዕሸላት ዝኸውን መባእታዊ ነገራት።  ኣብ 
www.stichtingbabyspullen.nl ተወከስ 

 

ማሕበር “ ደ ያሪኸ ዮብ” Stichting Jarige Job 

ንገዛን ቤት ትምህርትን ዝኽከውን ናጻ ናይ ዕለተ ልደት ህያብ ሕተት።   
ንኣብ ክሊ ዕድመ ካብ 4 ክሳብ 12 ዓመት ዘለዉ ካብ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም 

ስድራ ዝመጹ ህጻናትን።  
ኣብ www.stichtingjarigejob.nl ተወከስ።   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ባንካ ክዳውንቲ “ ደ ድሪ መስኮቲርስ” (Kledingbank de 3 

Musketiers Medemblik)    

ናጻ ክዳውንቲ፡ ጫማታትን ቦራሱን።  
ዝኽፈተሉ ሰዓት፦ ሰኑይ፡ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 12፥ ረቡዕን ዓርብን ካብ 

ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 11.30 

ቦታ፦ ጎደና Almereweg 36, መደምብሊክ 

 

ባንካ መግቢ ቨስት ፍሪስላንድ (Voedselbank West-Friesland) 

ንናጻ ኣስፔዛ 
ኣብ www.voedselbankwf.nl ተወከስ  

- ፋይናንስያዊ ሕጋጋትን  
ተግባራዊ ሓገዝንንስድራቤታት  
ውሑድ ኣታዊ ዘለዎም 2021 
 

“ኣለ ኪንድረን ዶአን ሜ!”  
(Alle kinderen doen mee!) 


