
Voor ouders in  
Bospolder-Tussendijken

Ouders willen een goede toekomst voor hun kind. Daar is een 
stevige basis voor nodig. Helaas is die er niet altijd. In een gezin 
kan er stress zijn. Er is misschien niet genoeg geld. Er zijn 
vragen over de gezondheid of over werk. Kinderen voelen dat  
en hebben er last van. Wij kunnen helpen en doen dat gratis.

Bijvoorbeeld als u een moeilijke brief krijgt. Of als u vragen  
heeft over de kinderen. We kunnen ook helpen met geldzaken. 
Dat geeft rust. Wij werken samen met u aan de toekomst van  
uw gezin.

Geld Huis Kinderen Gezondheid

Wij kunnen helpen bij alle vragen.  
Als u een kleine vraag heeft.  
Of als u voor langere tijd hulp wilt.

Werk



Eén op de vijf kinderen in Rotterdam groeit op in een gezin met geldzorgen. De gemeente 
Rotterdam wil de gezinnen meer kansen geven. Daarom start de gemeente een project:  
de gezinsaanpak. Frontlijn, WMO Radar en DOCK helpen gezinnen in Bospolder-Tussendijken, 
Crooswijk en Tarwewijk. Sharon, Sophie, Cheryl, Soumaya en Latysha ondersteunen gezinnen in 
Bospolder-Tussendijken. De hulp is helemaal gratis.

Contact
U kunt ons bellen of een e-mail sturen. Een bericht via WhatsApp kan ook. 
Onze gegevens staan onder de foto’s.

Eén van ons gaat uw gezin helpen. Zij luistert naar uw verhaal of vraag.  
Als u wilt, komt ze graag bij u thuis langs. Zo leert ze u en uw kinderen kennen. 
En kan ze u goed helpen. 

Spreekt u liever niet bij u thuis af? Naar ons komen kan ook.

“ Het was niet makkelijk om hulp van anderen te 
vragen. Maar het heeft mij erg geholpen. Mijn gezin 
krijgt nu meer rust. En onze geldzaken gaan beter.  
Ik moet mijn best doen, maar ik krijg goede hulp.”

      Amanda

Wie zijn wij: 

Latysha Pocorni
Frontlijn, gemeente Rotterdam
06 - 30 41 73 91
lsm.pocorni@rotterdam.nl

Sophie van der Linden
WMO Radar
06 - 36 02 25 16
svdlinden@wmoradar.nl

Soumaya el Abdellaoui
Frontlijn, gemeente Rotterdam
06 - 28 63 16 89
s.elabdellaoui@rotterdam.nl

Cheryl Doerga
Frontlijn, gemeente Rotterdam
06 - 28 63 16 24
rc.doerga@rotterdam.nlSharon de Miranda

WMO Radar
06 - 83 44 30 11
sdmiranda@wmoradar.nl

*Dit is niet haar echte naam.


