
HULP BIJ GELDPROBLEMEN 
IN LELYSTAD
Heeft u geldproblemen? Of heeft u geldstress of andere zaken waar u zich zorgen 
over maakt? Schakel hulp in! Er zijn verschillende organisaties in Lelystad waar u 
terecht kunt voor hulp. 

Maatschappelijke Dienstverlening 
Flevoland (MDF)
U kunt bij MDF terecht met al uw vragen 
over geld of schulden. Maar ook wan-
neer u bijvoorbeeld problemen heeft met 
organisaties. Verder kan MDF helpen bij 
vragen over de opvoeding van kinderen.  
De professionals en vrijwilligers van MDF 
helpen u graag. De hulp is gratis.

  mdf@mdflevoland.nl

 (0320) 21 17 00

 www.mdflevoland.nl 

Financieel Spreekuur
Vindt u het moeilijk om rond te komen 
met uw geld? Of kunt u uw rekeningen 
niet meer betalen en heeft u schulden? 
Loop dan binnen op het financieel spreek-
uur. Op de website ziet u waar en wanneer 
er spreekuur is in uw buurt.  De vrijwil-
ligers en professionals van het financieel 
spreekuur helpen u graag. De hulp is 
gratis.

 mdf@mdflevoland.nl

  0320-211700

 www.mdflevoland.nl/financieel-spreekuur

Humanitas Thuisadministratie
Vindt u het moeilijk om uw adminstratie 
op orde te houden? Of wilt u hulp hierbij? 
Dan kunnen devrijwilligers van Humanitas 
Thuisadministratie u helpen. 
Samen bekijkt u hoe vaak u hulp nodig 
heeft. Deze hulp is gratis. 

 TA.Lelystad@humanitas.nl

 06-539 239 77

 www.humanitas.nl



IDO - Stichting Interkerkelijk 
Diaconaal Overleg
Krijgt u brieven die u niet begrijpt? Of heeft 
u vragen over formulieren die u moet invul-
len? Of wilt u meer informatie over bijvoor-
beeld de Voedselbank? Kom dan langs op 
het inloopspreekuur van IDO. Op de website 
www.ido-lelystad.nl kunt u zien waar u in 
uw wijk terecht kunt. U hoeft geen afspraak 
te maken en de hulp is gratis.

 0320 – 258544

 info@ido-lelystad.nl

 www.ido-lelystad.nl

 Open haven Fjord 155

 Waterwijk Oostzeestraat 7 – 11

Sociaal Wijkteam
Heeft u vragen over bijvoorbeeld wonen, 
opvoeding, gezondheid of geldzaken? Dan 
kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam. In 
Lelystad zijn vier teams. Hieronder ziet u 
de contactgegevens van de verschillende 
teams. 

 www.welzijnlelystad.nl/sociaalwijkteam
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MFA Atolplaza
Schor 1
sociaalwijkteamnoordoost@welzijnlelystad.nl

Bezoekadres
MFA De Waterbever
Voorstraat 309-313
sociaalwijkteamzuidoost@welzijnlelystad.nl

Bezoekadres
MFA De Windhoek
Ringdijk 187A
sociaalwijkteamzuidwest@welzijnlelystad.nl

Bezoekadres
MFA De Hanzeborg
Koningsbergenstraat 20
sociaalwijkteamnoordwest@welzijnlelystad.nl

Bekijk uw geldzaken met online geldplannen
Wilt u eerst zelf kijken hoe u uw geldzaken op orde kunt brengen? Kijk dan bij online geld-
plannen. Er zijn voor verschillende situaties online geldplannen beschikbaar. Deze plannen 
zijn gratis. Ook voor uw situatie is er een geldplan. Meer informatie op: 
www.startpuntgeldzaken.nl

Contactgegevens van het Sociaal wijkteam in uw stadsdeel


