
 
Een duwtje in de rug voor 
alle jongeren en studenten 
die door de coronacrisis 
getroffen worden! 
 

Heb je geen studentenjob meer? 
Werd je interimcontract niet 
verlengd? Heb je moeite om 

ander werk te vinden en de 
eindjes aan elkaar te knopen? 

Kan je je facturen niet meer 
betalen? Voel je je verloren? 
 

Ben je tussen 18 en 25 jaar? 
Wist je dat het OCMW je kan 

helpen dankzij de maatregel 

"Zoom 18/25"? Deze maatregel 

is beschikbaar tot eind 2021. 
 
Als aan de wettelijke 

voorwaarden is voldaan (we 
kijken na of ons OCMW bevoegd 

is om jou te helpen), zullen we 
jouw persoonlijke situatie 
analyseren. Afhankelijk van jouw 

behoeften, kan de steun 
verschillende vormen aannemen: 
financiële steun, 

voedselpakketten, energie, enz. 
 

Om die reden voert het OCMW 
een persoonlijke 
behoefteanalyse uit.  

 

Iedereen kan behoefte hebben 
aan hulp en heeft het recht 
om menswaardig te leven 

 

 

Wie moet je contacteren? 
Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van Sint-

Jans-Molenbeek 
 

Onthaal 
➢ We zijn open op afspraak 

➢ Je kan ons bereiken via mail: 

contact@ocmw1080.brussels 

➢ Of op het  

gratis nummer 0800 35 239 of 

op 02/412.47.70 

➢ Van maandag tot vrijdag 

van 8u tot 12u en van 

12u45 tot 16u  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregel "Zoom 18/25": 

Een duwtje in de rug voor 

alle jongeren en studenten 

die door de coronacrisis 

getroffen worden! 
 

 

 
 

 
Heb je hulp nodig?  
Het OCMW van Sint-Jans-
Molenbeek staat voor je 
klaar! 

 
 

mailto:contact@ocmw1080.brussels


Kom je in aanmerking? 
 
De maatregel "Zoom 18/25" is er: 

➢ Voor alle Molenbeekse 

jongeren tussen 18 en 25 jaar. 

➢ Voor studenten die hun 

wettelijke domicilie in 

Molenbeek hebben: 

o Jonger dan 25 jaar en 

hun voltijdse studie 

aanvangen, hernemen 

of voortzetten 

o Ouder dan 25 jaar en 

gestart zijn met hun 

studie vóór hun 25ste 

Ben je beursstudent? Ontvang je 
kinderbijslag? Ook dan kan je 
steun genieten van het OCMW. 

 
 

Aarzel niet en neem contact op 
met het OCMW van Sint-Jans-
Molenbeek! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Welke steun kan je krijgen? 
 

Steun bij huisvesting 
Om je te helpen je kot of 
huurwaarborg te betalen, … 
 

 

Steun voor energie 
Om je te helpen je facturen voor 

water, elektriciteit, … te betalen 

 

 

Psychosociale hulp 
Om je te helpen je consultaties 

te betalen als je kampt met 

angstgevoelens, gevoelens van 

onbehagen, partner- of 

familiaal geweld, … 

 

Steun voor gezondheid 
Om je te helpen je medische 

zorgen, geneesmiddelen, 

mondmaskers, handgel, ... te 

betalen 

 

 

IT-ondersteuning 
om je te helpen je 

internetabonnement, een 

printer, een computer, ... te 

betalen 

 

Financiële steun 
Om je te helpen je facturen te 
betalen als je je studentenjob 
kwijt bent 
 

 

Steun voor mobiliteit 
Om je te helpen je 

abonnement voor het 

openbaar vervoer, een fiets, … 

te betalen. 

 

Basisbehoeften 
Om je te helpen een bril, 

schoolbenodigdheden... te 

betalen 

 

 

Voedselhulp 
Om ervoor te zorgen dat je 
voedzaam kan eten, … 
 

 

 

Steun voor sport en 

ontspanning 
om je te helpen je 
sportabonnement, je 

materiaal, … te betalen 
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